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RESUMO

VENTURINI, Anna Carolina. Ação afirmativa na pós-graduação: os desafios da expansão de
uma política de inclusão. 2019. 319f. Tese (Doutorado em Ciência Política) – Instituto de
Estudos Sociais e Políticos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.
A pós-graduação brasileira é marcada por intensas desigualdades regionais, étnicoraciais e econômicas, o que ensejou o início do debate sobre a criação de ações afirmativas em
prol de estudantes pertencentes a grupos historicamente excluídos em programas e
universidades públicas. A literatura sobre ação afirmativa e sobre políticas públicas raramente
analisa as especificidades do processo de formação de agenda e formulação dessas políticas, ou
as razões pelas quais as ações afirmativas para pós-graduação se tornaram importantes para as
universidades e para o governo, quais alternativas foram escolhidas e quais os principais atores
envolvidos no processo. A presente tese de doutorado pretende contribuir para a literatura de
políticas públicas e explicar (a) por que e como o acesso a grupos desfavorecidos entrou na
agenda decisória das universidades públicas brasileiras, (b) quais fatores explicam a adesão às
ações afirmativas por parte de alguns programas de pós-graduação em contraposição a outros
que não o fizeram e (c) como a criação de ações afirmativas resultou na mudança do processo
de seleção tradicional realizado pelos programas de pós-graduação. A pesquisa se baseou (a)
em uma análise dos editais de seleção de 2.763 programas de pós-graduação acadêmicos de
universidades públicas publicados até janeiro de 2018, (b) um survey para coleta de dados
quantitativos sobre os programas de pós-graduação e (c) entrevistas semiestruturadas com
atores selecionados de alguns programas e representantes da CAPES e do MEC. A análise
indica que a questão não atingiu a agenda geral de políticas públicas do país, tendo ingressado
na agenda de programas e universidades específicas em razão de demandas de estudantes de
pós-graduação e membros do corpo docente e da exigência da Reitoria e de órgãos superiores
em decorrência da Portaria Normativa nº 13/2016. Os dados coletados apontam para uma
difusão significativa desse tipo de política nos últimos 4 anos, com 26,4% dos programas
possuindo algum tipo de ação afirmativa em janeiro de 2018. A análise confirmou a hipótese
inicial de que o argumento da meritocracia é ainda mais forte nas discussões sobre ações
afirmativas para pós-graduação. As mudanças institucionais mais profundas – a modificação
dos critérios de seleção dos estudantes – são resultado de processos endógenos, incrementais e
que ocorrem na ausência de momentos críticos. Há uma forte resistência à realização de
mudanças mais substantivas nos processos seletivos em razão da importância do mérito
acadêmico e da excelência acadêmica, bem como da incerteza a respeito dos impactos à nota
da avaliação da CAPES.
Palavras-chave: Ação afirmativa. Pós-graduação. Universidade pública. Agenda. Mudança
institucional.

ABSTRACT

VENTURINI, Anna Carolina. Affirmative action for graduate programs: the challenges of
expanding an inclusion policy. 2019. 319f. Tese (Doutorado em Ciência Política) – Instituto
de Estudos Sociais e Políticos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
2019.
Brazilian graduate studies are marked by intense regional, ethnic-racial and economic
inequalities, which led to the beginning of the debate about the creation of affirmative actions
for students belonging to historically excluded groups in graduate programs and public
universities. The literature on affirmative action and public policy rarely analyzes the specifics
of the agenda-setting process and the formulation of these policies, or the reasons why
affirmative action for graduate became important for the universities and the government,
which alternatives have been chosen and what the main actors involved in the process are. This
doctoral dissertation aims to contribute to the literature of public policy and explain (a) why
and how the access of disadvantaged groups entered the decision-making agenda of Brazilian
public universities, (b) what factors explain the adherence of some graduate programs as
opposed to others that did not and (c) how the creation of affirmative action resulted in the
change of the traditional selection process carried out by graduate programs. The research was
based on (a) an analysis of the selection notices of 2,763 academic graduate programs of public
universities published until January 2018, (b) a survey for the collection of quantitative data on
graduate programs and c) semi-structured interviews with selected actors from some programs
and representatives of Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel
(CAPES) and the Ministry of Education (MEC). The study indicates that the issue did not reach
the country’s general agenda of public policies, having entered the agenda of specific programs
and universities due to the demands of graduate students and faculty members and the
requirement of the universities’ presidency and higher bodies due to the Normative Ordinance
13/2016. The data collected point to a significant diffusion of this type of policy in the last 4
years, with 26.4% of the programs having some form of affirmative action in January 2018.
The analysis confirmed the initial hypothesis that the meritocracy argument is stronger in
discussion of affirmative action for graduate students. The deeper institutional changes – the
modification of student selection criteria – are the result of endogenous and incremental
processes that occur in the absence of critical moments. There is a strong resistance to more
substantive changes in the selective processes due to the importance of academic merit and
excellence, as well as the uncertainty about the impacts to the CAPES evaluation grade.
Keywords: Affirmative action. Graduate studies. Public university. Agenda-setting.
Institutional change.

RESUMÉ

VENTURINI, Anna Carolina. Action affirmative dans les 3es cycles universitaires: les défis
de l´expansion d’une politique d’inclusion. 2019. 319f. Tese (Doutorado em Ciência Política)
– Instituto de Estudos Sociais e Políticos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 2019.
Le cours de 3e cycle universiataire brésilien est marqué par d’intenses inégalités
régionales, ethniques, raciales et économiques, qui ont inauguré le débat sur la création
d’actions affirmatives pour les étudiants appartenant aux groupes historiquement exclus des
programmes et des universités publics. La littérature consacrée à l'action affirmative et aux
politiques publiques analyse rarement les spécificités du processus de définition de l'agenda et
de la formulation de ces politiques, ou les raisons pour lesquelles les actions affirmatives aux
3es aux cycles universitaires sont importantes pour les universités et pour le gouvernement,
quelles alternatives ont été choisies et qui sont les principaux acteurs impliqués dans le
processus. Cette thèse vise à contribuer à la littérature sur les politiques publiques et à expliquer
(a) pourquoi et comment l'accès des groupes défavorisés fut intégrée dans l'agenda décisionnel
des universités publiques brésiliennes, (b) quels facteurs expliquent l’adhésion de certains
programmes aux 3es cycles universitaires par rapport à d’autres qui ne l’ont pas fait, et c)
comment la création de mesures de discrimination positive entraîna une modification du
processus de sélection traditionnel appliqué par les programmes aux 3es cycles universitaires..
La recherche était basée sur (a) une analyse des documents de sélection de 2.763 programmes
de 3e cycle universitaire des universités publiques qui furent publiés jusqu'en janvier 2018, (b)
une enquête menée pour la collecte de données quantitatives sur les 3es cycles universitaires et
c) des entretiens semi-structurés avec des acteurs sélectionnés de certains programmes et des
représentants de la CAPES – Coordenação de Aperfeiçamento do Pessoal de Nível Superior Coordination pour le perfectionnement du personnel de l´enseignement supérieur et du MEC
Ministério da Educação – Ministère de l´Éducation. L’analyse indique que la question n’a pas
été inscrite à l’ordre du jour général des politiques publiques du Brésil, car elle fut intégrée dans
l’ordre du jour de programmes et d’universités spécifiques en raison des exigences des étudiants
du 3e cycle universitaire et des membres du corps professoral et des determinations des
Recteurs des Universités en raison de l´ordonnance no 13/2016. Les données collectées
signalent une diffusion significative de ce type de politique au cours des quatre dernières
années, avec 26,4% des programmes ayant une action affirmative en janvier 2018. L'analyse
confirma l'hypothèse initiale selon laquelle l'argument de la méritocratie est encore plus fort
dans les discussions sur l'action positive pour le 3e cycle universitaire. Les changements
institutionnels plus profonds - la modification des critères de sélection des étudiants - résultent
de processus endogènes et incrémentaux qui se produisent en l’absence de moments critiques.
Il existe une forte résistance à des modifications plus substantielles des processus de sélection
en raison de l’importance du mérite et de l’excellence académiques, ainsi que de l’incertitude
quant aux impacts sur la note d’évaluation de la CAPES.
Mots-clés: Action affirmative. 3e cycle universitaire. Université publique. Agenda.
Changement institutionnel.
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INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o sistema brasileiro de ensino superior passou por diversas
transformações relacionadas principalmente à criação de políticas de ações afirmativas e à
ampliação do acesso de alunos de escolas públicas, de baixa renda e autodeclarados pretos,
pardos e indígenas aos cursos de graduação. Até que as políticas afirmativas começassem a ser
estabelecidas em 2003, os assentos nas universidades públicas eram preenchidos quase em sua
totalidade por estudantes brancos e egressos de escolas particulares, especialmente nos cursos
de maior prestígio. Em 2012, a criação de cotas raciais e sociais foi considerada constitucional
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e, posteriormente, o Congresso Nacional aprovou a Lei
Federal nº 12.711/2012, a qual estabelece que todas as instituições federais de ensino superior
e técnico reservem vagas para pretos, pardos, indígenas, estudantes de escolas públicas e de
baixa renda.
Ainda que a política pública tenha promovido a diversificação do corpo discente das
universidades, o mesmo não se observa no corpo docente. Apesar da falta de dados sistemáticos
sobre a composição racial do corpo de professores e pesquisadores das universidades públicas
brasileiras, é possível notar que o sistema é fortemente marcado por desigualdades regionais,
étnico-raciais e econômicas (ARTES, 2016; CGEE, 2012; FCC, 2015; PAIXÃO et al., 2010;
ROSEMBERG, 2013; VENTURINI, 2017a). De fato, o pleno acesso a carreiras acadêmicas,
vinculadas à reprodução do conhecimento, e a outras carreiras altamente especializadas
depende não apenas da obtenção de diplomas de graduação, mas também da realização de
cursos de pós-graduação, sobretudo mestrado e doutorado1.
A educação superior exerce um papel fundamental na alocação de oportunidades na
sociedade brasileira e é uma das principais vias de mobilidade social ascendente
(FERNANDES, 2001; MARTELETO, 2012; RIBEIRO, 2006a, 2011, 2017; RIBEIRO;
SCHLEGEL, 2015). Na medida em que o acesso ao ensino superior se democratizou nos
últimos anos, a conclusão de cursos de graduação passou a ter menor impacto e não ser
suficiente na competição por posições de maior prestígio e remuneração, fazendo com que a
conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu passasse a ser considerada um
1

Estudos apontam que a grande especialização das carreiras fez com que o setor privado passasse a valorizar
mais a contratação de profissionais com mestrado e doutorado, antes associados a carreiras acadêmicas
(FERRASOLI, 2018; UK HOUSE OF LORDS, 2012). A obtenção desses títulos também gera impactos
positivos na remuneração de profissionais de diversas áreas (CARNEVALE; CHEAH; HANSON, 2015). De
acordo com relatório da Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos EUA, 18% de todos os empregos exigirão um
mestrado até 2022 (RICHARDS; TERKANIA, 2013).
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diferencial de qualificação profissional ampliando as possibilidades de ascensão social. Dessa
forma, se o objetivo maior das políticas de ação afirmativa é promover a igualdade de
oportunidades em uma sociedade marcada por desigualdades agudas, como a brasileira, então
é necessário que elas incluam também a pós-graduação, que é hoje em dia via de acesso a
carreiras de alto status social e remuneração.
Ações afirmativas já vêm sendo adotadas para o ingresso em alguns cursos de pósgraduação stricto sensu (mestrado e doutorado) de universidades públicas, mas tais medidas são
pouco conhecidas e sofrem com a falta de análise por parte da literatura acadêmica, com poucos
estudos dedicados a entender como elas foram estruturadas enquanto políticas públicas
(HOCHSCHILD, 1998, p. 347–350).
Grande parte dos trabalhos sobre ação afirmativa analisa o debate jurídico e filosófico a
respeito dos fundamentos que embasam esse tipo de política (FERES JÚNIOR, 2006; SILVA,
2006), especialmente as de cunho racial, sua compatibilidade com os princípios constitucionais
(GOMES, 2001; MELLO, 2001; ROCHA, 1996; SARMENTO, 2006, 2008; SOUZA NETO,
2008), os debates públicos em torno da temática na grande mídia (CAMPOS, 2014, 2015;
CAMPOS; FERES JÚNIOR; DAFLON, 2013A; DAFLON; FERES JÚNIOR, 2012; FERES
JÚNIO; CAMPOS; DAFLON, 2011) e características gerais das políticas (DAFLON; FERES
JÚNIOR; CAMPOS, 2013; DAFLON; FERES JÚNIOR; MORATELLI, 2014; EURÍSTENES;
CAMPOS; FERES JÚNIOR, 2015; EURÍSTENES; FERES JÚNIOR; CAMPOS, 2016;
FERES JÚNIOR et al., 2013; MACHADO; EURÍSTENES; FERES JÚNIOR, 2017).
Entretanto, poucos trabalhos se dedicam a estudar como as ações afirmativas funcionam
na prática e como elas foram estruturadas pelos tomadores de decisão enquanto políticas
públicas que impactam a seleção de estudantes pelos programas de pós-graduação. Conforme
sustenta Amy Gutmann (1998, p. 344), a ação afirmativa não deve servir apenas para admitir
um grande número de indivíduos de grupos desfavorecidos nas universidades, mas também
para ajudá-los a melhorar seu desempenho e sucesso acadêmico, reduzindo assim estereótipos
negativos dos quais são objeto. Assim, é importante analisar como as ações afirmativas são
estruturadas enquanto políticas públicas, de modo a verificar se há aspectos que podem impactar
sua efetividade e seu potencial inclusivo.
A literatura sobre ação afirmativa e sobre políticas públicas raramente analisa as
especificidades do processo de formação de agenda e formulação dessas políticas, ou as razões
pelas quais as ações afirmativas para pós-graduação se tornaram importantes para as
universidades e para o governo, quais alternativas foram escolhidas e quais os principais atores
envolvidos no processo. Nos Estados Unidos, por exemplo, Liliana Garces (2012, p. 9) ressalta
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a escassez de trabalhos sobre os efeitos que a proibição de ações afirmativas em alguns estados
causou nas admissões à pós-graduação e sustenta que isso pode decorrer da natureza
especializada desse nível educacional, em que critérios de admissão variam de acordo com a
área de estudo e as fontes de dados sobre a admissão de estudantes são limitadas.
De fato, no Brasil os cursos de graduação estão dispersos em todo o território nacional
e em diversos tipos de instituições de ensino superior enquanto a pós-graduação está altamente
concentrada na região Sudeste, em especial os cursos considerados de excelência. Enquanto na
graduação a seleção de estudantes é definida pela universidade e válida para todos os cursos,
na pós-graduação cada programa possui autonomia para definir o formato, a periodicidade e os
critérios da seleção de mestrandos e doutorandos.
A presente tese de doutorado pretende contribuir para enriquecer a discussão acadêmica
sobre o tema das ações afirmativas para a pós-graduação. Diversamente das medidas para
graduação, não há uma lei federal que regulamente ações afirmativas para pós-graduação no
Brasil, de forma que tais políticas têm sido criadas de forma autônoma por cada programa ou
instituídas por leis estaduais ou resoluções dos conselhos universitários aplicáveis a todos os
programas de uma universidade. Busco aqui compreender o processo de criação dessas políticas
pelos programas de pós-graduação stricto sensu de universidades públicas brasileiras no
período de janeiro de 2002 a janeiro de 2018.
A pesquisa pretende contribuir para a literatura de políticas públicas e explicar (a) por
que e como o acesso a grupos desfavorecidos entrou na agenda decisória das universidades
públicas brasileiras, (b) quais fatores explicam a adesão de alguns programas de pós-graduação
em contraposição a outros que não o fizeram e (c) como a criação de ações afirmativas resultou
na mudança do processo de seleção tradicional realizado pelos programas de pós-graduação.
O capítulo 1 traz uma breve revisão do conceito de ação afirmativa e de seu surgimento
para, em seguida, abordar sua instituição no âmbito educacional brasileiro. Subsequentemente,
apresento as principais características da pós-graduação stricto sensu no Brasil, o perfil dos
programas acadêmicos, o papel exercido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) e sua avaliação quadrienal, bem como a autonomia dos programas e
seus processos de seleção.
O capítulo 2 traça um panorama das ações afirmativas instituídas na pós-graduação de
universidades públicas entre 2002 e janeiro de 2018, abordando as características gerais das
políticas, tais como modalidades adotadas, forma de instituição, principais beneficiários e perfil
dos programas. Apesar de existirem desde 2002, as ações afirmativas começaram a se difundir
pelos programas de pós-graduação somente a partir de 2012. No ano de 2015, a CAPES e o

29

Ministério da Educação (MEC) criaram um grupo de trabalho para analisar e propor
mecanismos de inclusão de pretos e pardos, indígenas e pessoas com deficiência em cursos de
mestrado, doutorado e mestrado profissional2.
O capítulo 3 procura explicar como a questão das ações afirmativas para pós-graduação
transcendeu o âmbito da preocupação de entidades estudantis e ingressou na agenda decisória
da CAPES e do MEC e das universidades públicas e seus programas de pós-graduação. O
processo de ingresso na agenda é analisado com o objetivo de responder a seguinte pergunta:
como e por que as ações afirmativas para pós-graduação se tornaram uma questão para
programas de pós-graduação, universidades públicas e órgãos federais responsáveis pela
política nacional de pós-graduação?
Em seguida, o capítulo 4 analisa as estratégias de representação de problemas nas
atividades do grupo de trabalho da CAPES e do MEC e nas discussões dos programas e
universidades, de modo a compreender qual questão os atores desejavam solucionar por meio
da criação dessas políticas, bem como os principais argumentos utilizados em seu favor. Para
tanto, o capítulo irá descrever as definições dadas ao problema por entrevistados, por
documentos analisados e também as encontradas por meio de um survey realizado com
programas de pós-graduação cujo objetivo era coletar informações e dados quantitativos sobre
a criação ou não de ações afirmativas.
O capítulo 5, por sua vez, busca explicar como as propostas foram debatidas pelos
programas de pós-graduação e universidades e quais as principais preocupações levadas em
conta no desenho das políticas. A seção inclui também uma análise do processo decisório que
levou o MEC à edição da Portaria Normativa n° 13/2016, de modo a compreender a
racionalidade por trás de sua aprovação e, principalmente, os motivos pelos quais o MEC e a
CAPES decidiram não seguir as recomendações constantes do relatório final do grupo de
trabalho criado em 2015. Por fim, o capítulo apresenta a rede dos programas que utilizaram
editais e resoluções de outras instituições como modelo, de modo a explicar como ocorreu a
disseminação de novos desenhos institucionais entre os programas de pós-graduação
brasileiros.
Os programas que não aprovaram ações afirmativas em seus processos seletivos são
analisados no capítulo 6, o qual utiliza a literatura de negação de agenda para compreender o(s)
porquê(s) da não criação dessas políticas. Para tal, examino os argumentos apresentados por
programas de pós-graduação, testando a hipótese de que as justificativas dadas são semelhantes

2

O grupo de trabalho foi instituído pela Portaria MEC nº 929/2015 e pela Portaria CAPES nº 149/2015.
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àquelas apresentadas no processo de criação das políticas para cursos de graduação, mas que o
argumento da meritocracia é ainda mais forte na pós-graduação em razão das especificidades e
do prestígio social desse nível de conhecimento.
Após analisar como a questão das ações afirmativas ingressou na agenda das
universidades e programas de pós-graduação e como as alternativas e soluções foram
vislumbradas, o capítulo 7 explica como a criação dessas políticas resultou na mudança do
processo de seleção tradicional realizado pelos programas de pós-graduação. Na maioria dos
programas que adotaram ações afirmativas, a reserva de vagas não excluiu fases tradicionais do
processo de admissão. No entanto, há programas que, levando em conta barreiras enfrentadas
pelos diversos grupos no acesso à pós-graduação quando da formulação de políticas, realizaram
alterações em seus processos seletivos. Assim, a transformação institucional dos programas por
meio da criação de ações afirmativas é analisada tendo como base a tipologia das formas de
mudança institucional desenvolvida por Kathleen Thelen e James Mahoney (2010), as
características institucionais que permitem as mudanças e o papel que cada tipo de agente de
mudança exerce em cada contexto. As perguntas que guiam a análise são: quais tipos de
mudança nos processos seletivos foram promovidos pela criação das ações afirmativas? Quais
características e propriedades das instituições permitem mudança? Quais são os agentes de
mudança? Em que medida a criação de espaços de discussão e outros mecanismos impactaram
o desenho da política e resultaram na mudança institucional?
Na conclusão, aponto que a tese contribuiu para suprir a lacuna de estudos sobre o
processo de formação de agenda e formulação de políticas de ação afirmativa em cursos de pósgraduação. A primeira contribuição se relaciona ao uso de modelos teóricos inicialmente
construídos para a análise da formação geral de políticas públicas de um país, modelos esses
que foram estendidos para cobrir o processo de formulação de uma única política dentro do
subsistema acadêmico e científico. Os resultados demonstram que subsistemas de políticas
públicas possuem características que diferenciam o processo de ingresso de temas em suas
agendas, de modo que temáticas próprias de subsistemas com grande nível de autonomia podem
ingressar na agenda institucional sem antes passar pela agenda sistêmica do país. Outra
inovação trazida pela tese é a utilização da literatura sobre difusão (ou transferência) de políticas
públicas para explicar como ocorreu a disseminação de desenhos institucionais entre os
programas de pós-graduação brasileiros. Ademais, a tipologia de mudanças institucionais
desenvolvida por Thelen e Mahoney (2010) nos permitiu classificar as modificações que a
criação de ações afirmativas geraram nos processos de admissão de estudantes pelos programas
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de pós-graduação. Por fim, aponto que são necessários estudos mais aprofundados para analisar
o grau de inclusão proporcionado por cada tipo de mudança.

Notas metodológicas
A pesquisa foi desenvolvida a partir de um esforço simultaneamente empírico e teórico,
com a utilização de diversas fontes de evidências (BRADY; COLLIER, 2010; KELLSTEDT;
WHITTEN, 2013; KING; KEOHANE; VERBA, 1994; SEAWRIGHT, 2016). A coleta de
dados empíricos se deu paralelamente a um aprofundamento do estudo teórico de temas
relacionados à instituição de ações afirmativas para a pós-graduação.
O esforço teórico se voltou à compreensão mais aprofundada da origem do debate a
respeito das ações afirmativas para pós-graduação, dos argumentos favoráveis e contrários a
tais políticas e das principais justificativas elencadas pela literatura. Além disso, a pesquisa
buscou compreender os principais modelos teóricos disponíveis para a análise da questão da
formação da agenda, formulação de políticas públicas e dos processos de mudança institucional.
Para tanto, foram analisados artigos, livros, textos, pesquisas, teses e dissertações localizadas
em bases de dados.
A pesquisa empírica envolveu etapas quantitativas e qualitativas. A primeira etapa
correspondeu a um levantamento dos programas de pós-graduação de universidades públicas
que adotaram ações afirmativas. A pesquisa foi feita a partir de uma pluralidade de fontes que
vão desde documentos oficiais disponibilizados pelas universidades (resoluções, editais,
portarias, entre outros), leis e exposições de motivos até a realização de entrevistas com atores
relevantes para a compreensão dos casos (reitores de universidades públicas, diretores de
institutos de pesquisa, membros dos Poderes Legislativos, estaduais e Federal, responsáveis
pela autoria ou relatoria de projetos de lei, membros de instituições como MEC, ministérios,
secretarias, CAPES, entre outros).
Tendo em vista que há 4.175 programas de pós-graduação stricto sensu credenciados
pela CAPES no Brasil, primeiramente foi necessário definir o recorte da pesquisa. Inicialmente,
restringi o universo aos programas de pós-graduação acadêmicos (mestrado e doutorado), os
quais representam 83,2% do total de programas do país. Em seguida, optei por analisar apenas
os programas acadêmicos de universidades públicas, uma vez que estas “constituem o principal
suporte institucional para a pesquisa e para a formação de pesquisadores” (DURHAM, 1998,
p. 1) e são sede da maior parte dos programas. Por fim, limitei a análise aos programas
credenciados e recomendados pela CAPES na última avaliação quadrienal, ou seja, aqueles com
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notas entre 3 e 73. Os critérios definidos permitiram a análise de dados representativos de 2.763
programas de pós-graduação, os quais correspondem a 79,6% de todos os programas
acadêmicos e a 66,2% de todos os programas do país.
O recorte temporal adotado foi de janeiro de 2002 a janeiro 2018, período longo o
suficiente para capturar todos os momentos da “vida” dessa política pública, desde seu ingresso
na agenda até a mudança institucional. O mês de janeiro de 2018 foi escolhido unicamente em
razão do prazo necessário para conclusão das demais etapas da pesquisa.
Definidos os recortes, a parte seguinte da pesquisa consistiu em verificar quais
programas haviam criado ações afirmativas. Tendo em vista que cada programa tem autonomia
para definir seus critérios de seleção e que não há uma base unificada de editais de seleção, foi
necessário realizar um levantamento dos editais de seleção de todos os programas de pósgraduação acadêmicos com notas entre 3 e 7 de universidades públicas. A partir da lista de
programas da avaliação quadrienal da CAPES divulgada em 19 de setembro de 2017, os editais
de seleção foram buscados nos sítios eletrônicos de cada programa. Essa etapa contou com a
colaboração de duas assistentes de pesquisa, as quais auxiliaram na coleta de 2/3 dos editais. É
importante destacar que os editais de alguns programas não foram localizados nos sítios
eletrônicos e não obtivemos respostas em contatos por e-mail ou telefone. Tais programas foram
classificados como não possuidores de ação afirmativa. Por fim, todos os editais foram
analisados. Os que continham ações afirmativas foram separados e codificados quanto as
seguintes características: (a) universidade; (b) nome do programa; (c) código do programa
conforme dados da CAPES; (d) área do conhecimento; (e) modalidade de ação afirmativa; (f)
beneficiários; (g) tipo de instituição pública (federal, estadual ou municipal); (h) nota da
CAPES; (i) estado (UF) e (j) região.
Após o levantamento dos programas que possuíam ação afirmativa e análise dos
respectivos editais, ficou claro que as informações constantes dos documentos não eram
suficientes para responder às perguntas de pesquisa. Por isso, optei por utilizar um questionário,
ou survey (GROVES et al., 2009; LUMLEY, 2010; TOURANGEAU, 2013), de modo a coletar
mais dados quantitativos sobre os programas de pós-graduação. O questionário foi elaborado e
testado com alguns pós-graduandos e docentes. Dadas as restrições de recursos e tempo, enviei
o questionário por meio de uma plataforma online (Survey Monkey) aos coordenadores de todos

3

Os programas de pós-graduação (mestrado, doutorado e mestrado profissional) são submetidos a uma avaliação
feita pela CAPES a cada quatro anos e recebem notas entre 1 e 7. Caso receba nota 1 ou 2, o programa tem
“canceladas as autorizações de funcionamento e o reconhecimento dos cursos de mestrado e/ou doutorado por
ele oferecidos”.

33

os programas de pós-graduação acadêmicos. Os dados de contato dos programas foram
fornecidos pela CAPES mediante solicitação aos responsáveis pela Plataforma Sucupira.
Os convites para participação no survey foram enviados por e-mail a todos os 2.763
programas de pós-graduação em 14 de março de 2018 e as respostas foram aceitas até 31 de
julho de 2018. 322 programas responderam ao survey por adesão. Primeiramente, o tratamento
dos dados envolveu a exclusão de respostas vazias, já que alguns programas responderam
apenas às primeiras perguntas e não concluíram o questionário. Em seguida, foram removidas
as respostas duplicadas de um mesmo programa, visto que alguns responderam ao survey mais
de uma vez. Por fim, para que a amostra tivesse uma distribuição de programas proporcional à
população, foram aplicados pesos4 na seguinte ordem: (a) natureza jurídica da universidade
(federal, estadual, municipal); (b) estado da federação; (c) área do programa; e (d) nota do
programa na última avaliação quadrienal da CAPES. Com isso, a amostra apresentou um desvio
padrão de 0,434, bastante próximo do desvio padrão da população (0,431). Após o tratamento
dos dados e a aplicação de pesos, chegou-se à amostra final de 231 respostas, sendo 74 de
programas com ação afirmativa e 157 programas que não adotam políticas desse tipo. Apesar
de a amostra não ser significativa em termos estatísticos, em se tratando de um tema recente,
os dados coletados trazem informações importantes para a compreensão do fenômeno.
Por fim, apesar de muitas informações a respeito das políticas de ação afirmativa para
pós-graduação estarem disponíveis em documentos públicos, uma análise puramente
documental não se mostrou suficiente para obter as principais informações necessárias à análise
em profundidade da origem e do processo de formulação dessas políticas públicas (CELLARD,
1997). Por exemplo, a partir dos documentos oficiais das universidades não era possível
identificar outros atores que, eventualmente, tivessem participado do processo. Por isso, realizei
entrevistas em profundidade com atores selecionados de alguns programas e com representantes
da CAPES e do MEC para coletar dados qualitativos e fazer a referência cruzada com as
informações obtidas na pesquisa inicial e no survey (DEXTER, 1970; GRAY PAUL S.;
WILLIAMSON, 2007; HARVEY, 2011; HOCHSCHILD, 2005; KAPISZEWSKI, 2015;
LAMONT; SWIDLER, 2014; MOSLEY, 2013; RATHBUN, 2008).
O primeiro bloco de entrevistas foi realizado com pessoas que participaram do grupo de
trabalho criado pela CAPES e pelo MEC para discussão da inclusão de grupos vulneráveis em
cursos de pós-graduação (Quadro 1). Os entrevistados foram selecionados por meio do método
de bola de neve (snowball sampling) (GOLDSTEIN, 2002; TANSEY, 2007). Os primeiros
4

Os pesos representam a razão entre a proporção da variável na população e a proporção na amostra.
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foram selecionados em razão da menção de seus nomes em documentos oficiais ou reportagens
sobre o grupo de trabalho; cada entrevistado foi solicitado a indicar o nome de outro participante
do grupo ou do processo de aprovação da portaria.
Foram enviados convites a pessoas que representassem todas as entidades participantes
do grupo de trabalho, de modo a analisar a perspectiva do maior número de participantes
possível. De acordo com a Portaria CAPES n° 149 de 13 de novembro de 2015, participaram
do grupo de trabalho as seguintes entidades: (a) Diretoria de Tecnologia da
Informação/DTI/CAPES; (b) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
– CNPq; (c) Secretaria de Educação Superior – SESu/MEC; (d) Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica – SETEC/MEC; (e) Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade – SECADI/MEC; (f) Secretaria de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial da Presidência da República – SEPPIR-PR; (g) Educafro – Educação e
Cidadania de Afrodescendentes e Carentes; (h) Associação Brasileira de Pesquisadores Negros
– ABPN; (i) Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena – CNEEI; (j) Fórum Nacional
de Educação Inclusiva; (k) Associação Nacional de Pós-Graduandos – ANPG; (l) Associação
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES; e (m) Fórum
de Pró-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa – FOPROP.
Foram realizadas dez entrevistas, as quais duraram, em média, 50 minutos. Todas foram
gravadas e transcritas. O roteiro básico das entrevistas semiestruturadas continha 14 questões
relacionadas a várias dimensões dos modelos teóricos (Anexo 1).
Quadro 1 – Entrevistas com participantes do grupo de trabalho
Data
da
Código Entrevistado(a)
Entidade
Descrição
entrevista
Entrevistado Educafro
Entrevistado ANPG
Entrevistado SEPPIR

20/08/2017
11/01/2018
01/02/2018

Entrevistado FNEI

08/02/2018

Entrevistado MEC 1

09/02/2018

Educafro
ANPG
SEPPIR
Fórum Nacional
de
Educação
Inclusiva
MEC 1

Entrevistado
SECADI/MEC

15/02/2018

SECADI/MEC

Entrevistado MEC 2

27/02/2018

MEC 2

Entrevistado ABPN
Entrevistado CAPES
Entrevistado MEC 3

28/02/2018
07/04/2018
03/07/2018

ABPN
CAPES
MEC

Fonte: A autora, 2019.

Participante GT
Participante GT
Participante GT
Participante GT
Ex-ministro da Educação
Diretoria de Políticas de
Educação do Campo, Indígena e
para as Relações ÉtnicoRaciais/SECADI/MEC
Participante do GT e alto
executivo do MEC
Participante GT
Ex-presidente da CAPES
Ex-ministro da Educação
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O segundo bloco de entrevistas foi realizado com representantes de reitorias de
universidades públicas que aprovaram resoluções determinando que todos os programas de pósgraduação instituíssem ações afirmativas (Quadro 2). Foram enviados convites por e-mail para
12 universidades, que resultaram em seis respostas positivas. Ao final, foram realizadas oito
entrevistas com representantes de reitorias ou de pró-reitorias de pós-graduação das
universidades. O roteiro básico das entrevistas semiestruturadas continha 16 questões (Anexo
2).
Quadro 2 – Entrevistas com representantes de universidades que aprovaram resoluções
Código
Data da
Universidade Setor
Entrevistado(a)
entrevista
Entrevistado UFAM
12/07/2018 UFAM
Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Entrevistado UFMG
21/06/2018 UFMG
Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Membro da comissão que elaborou
Entrevistado UFMG 2 02/07/2018 UFMG
a proposta
Entrevistado UFBA
26/06/2018 UFBA
Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Entrevistado UFPel
3/08/2018 UFPel
Coordenação de Pós-Graduação
–
22/07/2018 UFFS
Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Entrevistado UFG
05/07/2018 UFG
Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Membro da comissão que elaborou
Entrevistado UFG 2
23/07/2018 UFG
a proposta
Fonte: A autora, 2019.

O último bloco de entrevistas foi realizado com membros da coordenação, de gestões
atuais ou passadas, de programas que aprovaram ações afirmativas por iniciativa própria e
programas que ainda não têm essas políticas. A seleção dos entrevistados ocorreu em três
etapas. Primeiramente os programas foram separados em dois grupos: com ou sem políticas de
ação afirmativa. Em seguida, foram classificados por área do conhecimento5. Por fim, foi
aplicado o método de amostragem aleatória para selecionar um programa de cada área
(GOLDSTEIN, 2002; KAPISZEWSKI, 2015; LYNCH, 2013). Dessa forma, foram
selecionados programas de pós-graduação das 9 áreas do conhecimento que aprovaram ou não
ações afirmativas.
Subsequentemente, foram enviadas solicitações por e-mail para os membros da
coordenação dos programas selecionados. Os e-mails foram reenviados para cada programa três
vezes e, em caso de ausência de resposta, realizei uma nova seleção aleatória para as áreas
faltantes. No total, 16 entrevistas foram realizadas. A área de Engenharias não possuía um

5

A CAPES organiza o conhecimento em nove grandes áreas: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas,
Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Linguística,
Letras e Artes e a área Multidisciplinar.
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programa com ação afirmativa criada por iniciativa própria6 e nenhum programa com ação
afirmativa na área de Ciências Exatas e da Terra respondeu às solicitações de entrevista. O
roteiro básico das entrevistas semiestruturadas dos programas com ação afirmativa continha 15
questões (Anexo 3) e dos programas sem ação afirmativa continha 13 questões (Anexo 4).
Os roteiros de todos os blocos foram testados previamente com acadêmicos e
administradores públicos antes de sua utilização no campo (LEECH, 2002; MOSLEY, 2013).
As entrevistas foram transcritas e codificadas (ABERBACH; ROCKMAN, 2002; KURASAKI,
2000) por meio do software NVivo. Em seguida, as informações foram reescritas na forma de
uma narrativa de estudo de caso (BLEICH; PEKKANEN, 2013; HOCHSCHILD, 2005;
KAPISZEWSKI, 2015).
A parte qualitativa da pesquisa foi submetida à aprovação do Comitê de Ética da UERJ
por meio da Plataforma Brasil (CAAE7 n° 64214716.6.0000.5282) e obteve parecer favorável
em 17 de março de 20178. Todos os entrevistados foram informados sobre a finalidade e sobre
os riscos da pesquisa e o consentimento de todos os participantes foi obtido por meio da
assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Quadro 3 – Lista e codificação dos entrevistados de programas
Programas que criaram ações afirmativas por iniciativa própria
Código
do
Área do Conhecimento
Região
Entrevistado
Entrevistado AG1
Ciências Agrárias
Norte
Entrevistado Bio1
Ciências Biológicas
Sudeste
Entrevistado S1
Ciências da Saúde
Sudeste
Entrevistado H1
Ciências Humanas
Sul
Entrevistado SA1
Ciências Sociais Aplicadas
Sudeste
Entrevistado LLA1
Linguística, Letras e Artes
Sul
Entrevistado M1
Multidisciplinar
Norte
Programas que não possuem ações afirmativas
Código
do
Área do Conhecimento
Região
Entrevistado
Entrevistado AG2
Ciências Agrárias
Sul
Entrevistado Bio2
Ciências Biológicas
Sudeste
Entrevistado S2
Ciências da Saúde
Centro-Oeste
Entrevistado CET2
Ciências Exatas e da Terra
Sudeste
Entrevistado H2
Ciências Humanas
Sudeste
Entrevistado SA2
Ciências Sociais Aplicadas
Nordeste
Entrevistado ENG
Engenharias
Sul
Entrevistado LLA2
Linguística, Letras e Artes
Sul
Entrevistado M2
Multidisciplinar
Norte
Fonte: A autora, 2019.
6

Nota da CAPES
4
6
4
6
6
5
3
Nota da CAPES
5
5
4
7
7
5
6
7
6

Todos os programas dessa área criaram ações afirmativas em decorrência de resoluções do conselho
universitário ou de leis estaduais.
7
Certificado de Apresentação para Apreciação Ética.
8
Parecer n° 1.970.173.
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1. AÇÕES AFIRMATIVAS E A PÓS-GRADUAÇÃO

1.1.

Ações afirmativas: conceito e evolução histórica

Apesar de ser usualmente associada à reserva de vagas ou cotas, a ação afirmativa é
conceituada de forma ampla pela literatura especializada9, podendo referir-se a uma série de
políticas e iniciativas que promovem benefícios do bem-estar social e uma ampla gama de
direitos civis, políticos e culturais aos mais variados grupos sociais que são ou foram objeto de
discriminação. Assim, a ação afirmativa não se restringe a políticas com recorte étnico-racial,
englobando também grupos diferenciados socialmente em razão de gênero, sexo, casta, local
de moradia, região de origem, religião, deficiência, condição socioeconômica e outras
condições de vida (JENKINS; MOSES, 2014).
Na Índia, país pioneiro na adoção desse tipo de política, as ações afirmativas foram
instituídas no começo do século XX e tinham o formato de reserva de posições ou assentos para
determinados grupos da população historicamente excluídos de espaços sociais de relevo. A
Constituição de 1950 institucionalizou as “políticas de reserva” e o tratamento preferencial de
determinados grupos no governo, em assentos legislativos e cargos públicos. Os principais
beneficiados são integrantes de grupos raciais, étnicos ou sociais – tais como dalits, que
passaram a ser legalmente denominados de scheduled castes, e adivasis, comunidades rurais de
baixo status no sistema hindu atualmente denominadas de schedules tribes – os quais
representam aproximadamente 24% da população, portanto uma proporção significativa. Além
disso, parte da população pertencente às OBCs (Other Backward Classes), cuja definição
depende de cada estado indiano, também é contemplada pelas reservas no serviço público e no
ensino superior (WEISSKOPF, 2008, p. 40).
Nos Estados Unidos, país cujo caso teve maior influência no Brasil, a expressão “ação
afirmativa” foi utilizada pela primeira vez em um contexto racial em uma lei contra a
discriminação no emprego do estado de Nova York. A norma entrou em vigor em 1º de julho
de 194510 e determinava que em caso de descumprimento o reú deveria cessar a prática ilegal
e “tomar uma ação afirmativa”, incluindo a contratação ou reintegração do funcionário

9

Ver, por exemplo, as definições apresentadas por: GOMES, 2001; JENKINS; MOSES, 2014; KENNEDY,
2015; SABBAGH, 2007; SILVA, 2006; WEISSKOPF, 2004; ZONINSEIN; FERES JÚNIOR, 2008.
10
Em 1945, o governador Thomas E. Dewey assinou o Projeto de Lei Antidiscriminação Ives-Quinn, tornando
Nova York o primeiro estado dos Estados Unidos a promulgar uma lei proibindo a discriminação no emprego
baseada em raça, credo, cor e origem nacional (GARROW, 2007).
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discriminado (GARROW, 2007; KENNEDY, 2015). No entanto, como ressalva Garrow
(2007), a maioria dos textos sobre ação afirmativa considera que o termo foi utilizado pela
primeira vez quando da publicação da Ordem Executiva nº 10.925 por John F. Kennedy em
196111. A ordem criou o Committee on Equal Employment Opportunity, o qual deveria
recomendar medidas afirmativas adicionais a serem tomadas por departamentos executivos e
agências de modo a realizar mais plenamente a política nacional de não discriminação. O
documento determinou que todos os contratos federais deveriam incluir uma cláusula que
obrigasse cada contratante a “não discriminar nenhum funcionário ou candidato a emprego por
causa de raça, credo, cor ou nacionalidade” (Section 301, tradução nossa)12. Nota-se, portanto,
que inicialmente o termo foi utilizado no sentido de garantir a aplicação de normas
antidiscriminatórias (KENNEDY, 2015, p. 17).
O termo “ação afirmativa” apenas veio a assumir o sentido de “discriminação positiva”13
em 1965 com a promulgação da Ordem Executiva nº 11.246 por Lyndon B. Johnson, segundo
a qual a ação afirmativa era definida como um procedimento direcionado para a promoção da
igualdade racial substantiva nas contratações (FERES JÚNIOR et al., 2018, p. 57). Cohen
(2003) sustenta que a expressão teve seu sentido invertido, visto que fora originalmente
concebida com o intuito de erradicar preferências mas, subsequentemente, suplantada por uma
nova acepção que implica justamente a concessão de preferências focalizadas (KENNEDY,
2015, p. 17).
Nesse novo contexto, Randall Kennedy (2015, p. 20, tradução nossa) conceitua as ações
afirmativas como “políticas que oferecem aos indivíduos pertencentes a um grupo beneficiário
uma preferência sobre outros em competições por emprego, educação ou outros recursos
valiosos”14. O elemento da preferência na concessão de um benefício também é destacado por
Morris (1987, p. 221) como central a todos os programas classificados como ação afirmativa.
Elizabeth Anderson (2010, p. 135, tradução nossa), por sua vez, a conceitua como “qualquer
política que vise aumentar a participação de um grupo social desfavorecido em instituições

11

Disponível em: <http://www.eeoc.gov/eeoc/history/35th/thelaw/eo-10925.html>. Acesso em 9 de maio de
2013.
12
“The contractor will not discriminate against any employee or applicant for employment because of race,
creed, color, or national origin.”
13
Segundo Adilson J. Moreira (2017, p. 31), a discriminação positiva difere-se da discriminação negativa uma
vez que cria uma vantagem temporária ou permanente para membros de grupos sociais que possuem um
histórico de desvantagem ou que estão em situação de vulnerabilidade. Assim, o objetivo da discriminação
positiva é a melhoria das condições de vida desses grupos sociais, revertendo processos de marginalização e
estratificação social.
14
“[…] policies that offer individuals deemed to be affiliated with a beneficiary group a preference over other in
competitions for employment, education, or other valued resources.”

39
tradicionais, seja por meio de ‘busca ou divulgação’ (segmentação para publicidade e convites
para participar) ou ‘preferência’ (como critérios para seleção de participantes)”15. Em sentido
semelhante, Daniel Sabbagh (2007, p. 2, tradução nossa) sustenta que a expressão “ação
afirmativa”:

[...] refere-se a uma ampla gama de medidas implementadas [...] que concedem um
tipo de tratamento preferencial mais ou menos flexível na alocação de recursos
escassos – empregos, admissões em universidades e contratos com o governo – para
membros de grupos sub-representados, anteriormente alvo de discriminação legal16.

Para fins da presente tese será utilizada a conceituação de João Feres Júnior et al. (2018),
suficientemente ampla para abarcar toda sua complexidade:

Portanto, nos parece razoável considerar ação afirmativa todo programa ou iniciativa,
pública ou privada, que tem por objetivo conferir recursos ou direitos especiais para
membros de um grupo social específico, com vista a um bem coletivo. Etnia, raça,
classe, ocupação, gênero, religião e castas são as categorias mais comuns em tais
políticas. Os recursos e oportunidades distribuídos pela ação afirmativa incluem
participação política, acesso à educação, admissão em instituições de ensino superior,
serviços de saúde, emprego, oportunidades de negócios, bens materiais, redes de
proteção social e reconhecimento cultural e histórico (FERES JÚNIOR et al., 2018,
p. 13).

Assim, as ações afirmativas podem se concretizar mediante diversas modalidades de
políticas públicas e privadas com o objetivo de promover bem-estar social e direitos civis,
políticos e culturais de grupos historicamente discriminados, tais como a redução das taxas de
juros em empréstimos, a concessão de bolsas de estudos e auxílios estudantis, a preferência na
celebração de contratos públicos, a distribuição de terras e a proteção do patrimônio cultural
(FERES JÚNIOR et al., 2018, p. 14).
Vale destacar, ainda, que as ações afirmativas englobam medidas que variam em um
espectro de rigidez. As formas mais brandas incluem a divulgação e o recrutamento direcionado
com o escopo de alcançar indivíduos que poderiam se abster de participar de seleções devido à
ideia de que certos grupos não seriam bem-vindos (KENNEDY, 2015, p. 19). Já as formas mais
rígidas envolvem a reserva de oportunidades exclusivas para indivíduos pertencentes a

“any policy that aims to increase the participation of a disadvantaged social group in mainstream institutions,
either through ‘outreach’ (targeting the group for publicity and invitations to participate) or ‘preference’ (using
group membership as criteria for selecting participants).”
16
“[…] refers to a wide array of measures set up at the end of the 1960s by executive agencies and the federal
judiciary and which grant a more or less flexible kind of preferential treatment in the allocation of scarce
resources – jobs, university admissions, and government contracts – to the members of underrepresented,
ascriptive groups formerly targeted for legal discrimination.”
15
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determinados grupos. Kennedy (2015, p. 20) ressalta que a rigidez da modalidade de ação
afirmativa afeta a intensidade dos conflitos que ela pode gerar e que, em geral, quanto mais
rígida a política, mais resistência ela irá provocar. A característica rigidez também é utilizada
por Morris (1987, p. 224–225), o qual distingue as ações afirmativas entre inclusivas e
excludentes. As ações inclusivas seriam mais brandas e, portanto, mais socialmente aceitas, nas
quais o pertencimento racial é utilizado como um critério para participação em programas de
treinamento e recrutamento, mas não influencia a decisão final de contratar ou promover um
candidato. Já as ações excludentes seriam formas mais rígidas e controversas, uma vez que
representam um jogo de soma zero no qual a raça é o critério final para a decisão e a concessão
de uma preferência.
Na área objeto da presente tese, a educação, as ações afirmativas podem se concretizar
em medidas como reservas de vagas (ou cotas) rígidas, bonificações (ou pontuações acrescidas),
criação de vagas suplementares reservadas e outras políticas menos rígidas.
Nos Estados Unidos, por exemplo, a principal forma rígida de ação afirmativa – a
reserva de vagas – foi considerada inconstitucional em 1978. Naquele ano, a Suprema Corte
analisou a constitucionalidade das ações afirmativas no âmbito educacional ao julgar o caso
Regents of the University of California v. Bakke17. No caso, um estudante branco alegava que
o programa de ação afirmativa da Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia, em
Davis, lhe havia denegado o ingresso em razão de sua cor, violando o princípio da igualdade
(equal protection clause) previsto na Décima Quarta Emenda à Constituição. Na época, a
faculdade possuía um programa dual de acesso no qual 16 de cada 100 vagas eram reservadas
a estudantes pertencentes a grupos minoritários, dentre os quais negros, asiáticos e indígenas,
enquanto as demais vagas eram preenchidas pelo programa geral de acesso (SABBAGH, 2007,
p. 32). Tendo em vista que as escolas de ensino médio dos distritos mais pobres são compostas
predominantemente por estudantes negros ou latinos, essa política permitia que um número
considerável de estudantes de grupos sub-representados fosse admitido nas universidades. Nas
palavras de Ronald Dworkin (2012, tradução nossa):
A Escola de Medicina da Universidade da Califórnia, em Davis, reservara um número
específico de vagas para minorias, a serem preenchidas por um comitê de admissão
separado, constituído apenas por indivíduos pertencentes a minorias. Alan Bakke, um

17

University of California Regents v. Bakke, 438 U.S. 265 (1978) 438 U.S. 26. Disponível em:
<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=CASE&court=US&vol=438&page=265>. Acesso em
20 de outubro de 2014.
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candidato branco a quem foi negada a admissão, alegou que essa política de admissão
violava seu direito a igual proteção18.

Na decisão final escrita pelo juiz Lewis Powell, a Suprema Corte considerou
inconstitucional a política baseada na reserva de vagas para grupos minoritários, mas ratificou
o programa de ação afirmativa utilizado pela Universidade de Harvard – que atuou no processo
como amicus curiae19 – e reconheceu que ter um corpo discente diverso era um objetivo
compatível com a Constituição, autorizando, assim, que o fator raça fosse considerado um
elemento adicional no processo de admissão dos alunos para cursos de graduação e também de
pós-graduação (Regents of the University of California v. Bakke, p. 438, U.S. 313). Assim, no
entendimento da Suprema Corte dos EUA, a universidade deveria considerar as contribuições
de cada candidato para a diversidade do corpo discente de maneira individualizada, sem
estabelecer um percentual mínimo de estudantes de cada grupo (BOWEN, 2000; HIMMA,
2010; HOCHSCHILD, 1998; JENKINS; MOSES, 2014; ORFIELD; KURLAENDER, 2001;
SABBAGH, 2007; SANDEL, 1982, 2009). Post (1998, p. 16) ressalta que:
O plano de Harvard celebrava a diversidade de indivíduos, mas também observou
especificamente que o valor da diversidade étnica e racial só poderia ser alcançado
por meio de um processo de admissão que prestasse “atenção aos números”.
Ao estender a dicta para aprovar o plano de Harvard, Powell sancionou
prospectivamente planos de ação afirmativa que iam além do reconhecimento de
diferenças puramente individuais a fim de assegurar a representação de grupos raciais
distintos. Ficou designado, assim, que a “diversidade” não poderia, de fato, ser
reduzida à mera variedade individual, mas deveria também ser entendida como
dependente da presença efetiva de diversas perspectivas de grupo20.

Após a decisão de Bakke, diversas universidades estadunidenses passaram a adotar
políticas de ação afirmativa em seus processos de admissão, tendo como objetivo promover a
diversidade e os benefícios educacionais dela decorrentes (PALMER, 2001, p. 49).

“The University of California Medical School at Davis had set aside a specific number of places for minority
applicants to be filed by a separate admissions committee whose member included only minorities. Alan Bakke,
a white applicant who was denied admission, claimed that this admissions policy violated his right to equal
protection.”
19
Amicus curiae é uma expressão latina que significa “amigo da corte” ou “amigo do tribunal” e é utilizada para
referir-se a uma entidade ou pessoa estranha à causa e designada para auxiliar o tribunal oferecendo
esclarecimentos sobre questões essenciais ao processo em razão de conhecimentos técnicos ou
representatividade.
20
“The Harvard plan celebrated the diversity of individuals, but it also specifically noted that the value of ethnic
and racial diversity could be attained only through an admission process that paid ‘attention to numbers’. By
stretching through dicta to approve the Harvard plan, Powell prospectively sanctioned affirmative action plans
that went beyond the recognition of purely individual differences in order to ensure the representation of distinct
racial groups. The thereby signified that "diversity" could not in fact be reduced to mere individual variety, but
must also be understood to depend on the effective presence of diverse group perspectives.”
18
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A discussão a respeito da diversidade no âmbito educacional voltou a se intensificar
após a decisão do caso Hopwood v. Texas pela Corte de Apelação do 5o Circuito em 1996. Na
ocasião, a corte considerou inconstitucional o programa de ação afirmativa da Faculdade de
Direito da Universidade do Texas, o qual avaliava negros e mexicanos separadamente e com
base em padrões de admissão reduzidos.
No ano de 2003, no caso Grutter v. Bollinger, a Suprema Corte reafirmou o
entendimento de que as universidades poderiam utilizar a raça como um fator em seu propósito
de alcançar um corpo estudantil mais diversificado, desde que evitassem a adoção de cotas e
fizessem julgamentos individuais para verificar se a raça de determinado estudante contribuiria
para a diversidade do corpo estudantil. Já no caso Gratz v. Bollinger, também julgado no ano
de 2003, a Suprema Corte declarou o programa de ação afirmativa da Universidade de Michigan
inconstitucional por não considerar de forma adequada as contribuições de cada candidato para
a diversidade do corpo discente de maneira individualizada.
A questão das ações afirmativas para negros nos processos seletivos das universidades
retornou à Suprema Corte dos EUA em 2013 e 2016 nos julgamentos do caso Fisher v.
University of Texas. Em ambos os julgamentos, a Corte decidiu em favor da universidade e
manteve a posição de que as universidades podem utilizar o critério raça com o objetivo de
alcançar a diversidade do corpo estudantil.
No Brasil, diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, as cotas raciais para o
acesso ao ensino superior e a cargos públicos foram consideradas constitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal (STF). A discussão a respeito das ações afirmativas para inclusão universitária
gerou inúmeros debates no país, tendo sido alvo de diversas ações na Justiça por aqueles que
se sentiram prejudicados pela reserva de vagas e também por aqueles que entendiam que a
política era incompatível com a Constituição Federal de 1988. O debate chegou ao STF pela
primeira vez por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADFP) n°
186/DF, ajuizada pelo partido Democratas (DEM) em face da política de cotas étnico-raciais
adotada pela Universidade de Brasília (UnB). A ADPF 186 foi julgada improcedente por
unanimidade em 26/4/2012, tendo sido considerada constitucional a criação de políticas de
reserva de vagas pelas universidades brasileiras21. Subsequentemente, em 2016 a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) ajuizou a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 41, a
qual foi julgada pelo STF em 8/6/2017 e reconheceu a constitucionalidade da Lei 12.990/2014

21

Acórdão da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 186/DF. Disponível em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6984693>. Acesso em 22 de outubro de
2014.
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(ANDRADE, 2017), que reserva 20% das vagas oferecidas em concursos públicos para
provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal
direta e indireta dos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário).

1.2.

Surgimento das ações afirmativas no Brasil

Por muito tempo, prevaleceu no Brasil a ideia de que a raça não era um fator gerador de
desigualdades sociais e que não havia barreiras para que pessoas pretas e pardas alcançassem
melhores posições sociais. Tendo em vista que no Brasil a segregação racial e a discriminação
não foram sancionadas pelo sistema jurídico tal como ocorreu na África do Sul e nos EUA,
prevaleceu aqui o mito de que a sociedade brasileira seria livre de preconceitos e discriminações
raciais (GUIMARÃES, 2006, 2012, p. 142–148). Michèle Lamont et al. (2017, p. 123)
sustentam que apesar dos estudos sobre desigualdades raciais terem sido centrais para o
desenvolvimento das ciências sociais no Brasil e nos Estados Unidos ao longo da segunda
metade do século XX, os estadunidenses analisaram o tema com mais frequência. Na visão dos
autores, isso pode ser parcialmente atribuído ao predomínio do mito da democracia racial e à
minimização da exclusão racial no Brasil, “mas talvez também à falta de diversidade racial nos
programas de pós-graduação (entre professores e alunos)”22 (LAMONT et al., 2016, p. 123,
tradução nossa).
O mito da democracia racial, cuja mais influente elaboração é atribuída a Gilberto
Freyre23, sustenta que os grupos raciais brasileiros convivem em harmonia. Freyre reconhecia
a violência decorrente da escravidão e da colonização, mas entendia que as divisões nacionais
haviam sido superadas pela miscigenação e que as relações entre os grupos raciais eram
harmônicas e cordiais. As diferenças raciais no Brasil seriam fluidas e estariam condicionadas
pela classe social dos indivíduos e não pela raça em si (FREYRE, 1962, 2004).
Estudos posteriores mantiveram o espectro positivo da miscigenação argumentando que
as desigualdades eram decorrentes de barreiras de classe (RIBEIRO, 2006a). Donald Pierson
(1945), por exemplo, defendeu essa ideia com base na existência de indicadores de integração

“[…] but perhaps also to the lack of racial diversity in graduate programs (among faculty and students)”.
A análise dos trabalhos de Gilberto Freyre publicados na década de 1930 indica que, apesar da expressão
“democracia racial” ser atribuída ao autor, o primeiro trabalho em que Freyre a utiliza é no texto “O Brasil em
face das Áfricas negras e mestiças” de 1962. Nesse, a democracia é descrita como uma prática de solidariedade
entre os povos, com referência à mestiçagem (“democracia racial através da mestiçagem”). Além disso, Freyre
utiliza a expressão para criticar a influência de conceitos estrangeiros (negritude e branquitude) sobre os negros
do Brasil. O autor ressalta que a democracia racial é o valor democrático mais precioso do país e que ele estava
ameaçado por “afroracistas” e que as ideias de “branquitude” e “negritude” são segregacionistas.
22
23
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dos grupos na sociedade, como casamentos inter-raciais. No mesmo sentido, Costa Pinto
entendia que as tensões raciais seriam solucionadas por meio da emancipação do proletariado,
sustentando que as desigualdades sociais brasileiras deveriam ser atribuídas à classe e não à
raça (COSTA PINTO, 1998).
A visão de que as relações raciais brasileiras eram harmônicas passou a ser questionada
no final da década de 1950. Diferentemente de Freyre, Florestan Fernandes atribuía à
escravidão as desigualdades entre negros e brancos na sociedade. Em sua visão, o preconceito
racial seria uma sobrevivência da sociedade escravista e algo estranho à ordem competitiva e
capitalista, de modo que o desenvolvimento do capitalismo e a industrialização levariam ao
desaparecimento do racismo (FERNANDES, 2007). Dessa forma, as relações raciais se
transformariam gradualmente em relações de classe.

O preconceito e a discriminação surgiram na sociedade brasileira como uma
contingência inelutável da escravidão. [...]. Tanto o preconceito quanto a
discriminação vinculam-se, fundamentalmente, com a estrutura e o funcionamento de
uma sociedade de castas, na qual a estratificação racial respondia aos princípios de
integração econômica e sociocultural da organização social.
[...] o preconceito e a discriminação raciais não emergem como subprodutos históricos
da alteração legal do status social do negro e do mulato. Ao contrário, a persistência
de ambos constitui um fenômeno de demora cultural: atitudes, comportamentos e
valores do regime social anterior são transferidos e mantidos, na esfera das relações
raciais, em situações histórico-sociais em que eles entram em choque aberto com os
fundamentos econômicos, jurídicos e morais da ordem social vigente (FERNANDES,
2007, p. 118–122).

Segundo Moehlecke (2002), o primeiro registro do que hoje chamamos de ação
afirmativa racial data de 1968, ocasião na qual técnicos do Ministério do Trabalho e do Tribunal
Superior do Trabalho (TST) se manifestaram favoravelmente à criação de uma lei determinando
que as empresas privadas tivessem um percentual mínimo de empregados de cor. No entanto,
a lei não foi sequer elaborada.
Ao final da década de 1970, teve início um debate a respeito das desigualdades brutais
de raça e classe revelados por estudos de mobilidade social desenvolvidos por Carlos Hasenbalg
(1979)24 e Nelson do Valle Silva (1981), que colocaram em cheque a pretensa ausência de
distinções rígidas entre brancos e negros25. Carlos Hasenbalg (1979) revisou a literatura sobre
relações raciais no Brasil e questionou a tese de Florestan Fernandes, especialmente a ideia de
que o preconceito e a discriminação racial seriam subsistências do período escravista. Segundo
Hasenbalg, após a abolição, o significado e a função do preconceito e da discriminação racial

24
25

Sobre os trabalhos de Carlos Hasenbalg, vide: GUIMARÃES, 2016; LIMA, 2014.
Para fins do presente trabalho, a categoria “negro” irá se referir à junção de pretos e pardos.
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foram alterados pela nova estrutura social. Assim, a estrutura da sociedade de classes conferiu
uma nova função ao preconceito e à discriminação racial (HASENBALG, 1979, p. 83–84) que
se tornaram fator relevante na estratificação social, uma vez que há desigualdade na mobilidade
social ascendente de negros e não brancos independentemente da classe de origem. A partir de
então, começaram a surgir estudos quantitativos a respeito das desigualdades de oportunidades
educacionais e de mobilidade social dos diversos grupos elaborados principalmente por Carlos
Hasenbalg e Nelson do Valle Silva.
Há autores que consideram que a educação formal é uma das principais vias de
mobilidade social (MARTELETO, 2012), sendo, portanto, a obtenção de diplomas de ensino
superior essencial para a qualificação e ascensão social dos indivíduos (RIBEIRO, 2006b, p.
855). Assim, a educação exerceria um papel fundamental na distribuição de oportunidades,
influenciando diretamente o processo de mobilidade social (FERNANDES, 2001).
Além disso, a ideia de que o desenvolvimento econômico iria aumentar a mobilidade
social ascendente e eliminar a raça como um critério responsável pela perpetuação de
desigualdades também foi questionada a partir de dados e estudos empíricos (HASENBALG,
1979). De acordo com Hasenbalg (1979, p. 28), a rápida modernização social e econômica
ocorrida no Brasil entre as décadas de 1960 e 1980 não foi benéfica para os brasileiros não
brancos, havendo dados que demonstram que as condições de vida de brancos e não brancos
permaneceram distantes e que pretos e pardos possuem desvantagens cumulativas ao longo de
sua vida.
Em 1983, o deputado Abdias Nascimento apresentou o Projeto de Lei n° 1.332, o qual
propunha a criação de mecanismos de compensação para afro-brasileiros, tais como reserva de
vagas no serviço público, introdução da história das civilizações africanas aos currículos
escolares e acadêmicos, entre outras. Todavia, o projeto não foi aprovado pelo Congresso
Nacional (MOEHLECKE, 2002).
Apesar de não receber essa denominação, a primeira ação afirmativa constante de um
instrumento jurídico no Brasil é a reserva de vagas para pessoas com deficiência em cargos e
empregos públicos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Além dessa política,
a Constituição de 1988 trouxe inovações importantes no que concerne às relações étnico-raciais,
dado que definiu o racismo como um crime imprescritível, previu o compromisso de proteger
a cultura negra e indígena e garantiu direito de posse de terra a indígenas e quilombolas. No
mesmo ano, foi criada a Fundação Cultural Palmares para servir de apoio à ascensão da
população negra (HTUN, 2004; MOEHLECKE, 2002).
Ao final dos anos de 1990 e início dos anos 2000, a maior disponibilidade de dados e
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indicadores sociais sobre dimensões socioeconômicas da desigualdade racial, os novos estudos
feitos pelo IPEA (HENRIQUES, 2001), o movimento transnacional por políticas identitárias e
as pressões de organizações do Movimento Negro fizeram com que a desigualdade e a
discriminação racial ganhassem visibilidade no debate público e ingressassem na agenda dos
governos Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e, principalmente, dos governos de Luiz
Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2016). Como salienta Rosana
Heringer (2002, p. 3), “não se tratava mais de um pequeno grupo de ativistas denunciando a
histórica desigualdade de oportunidades entre brancos e negros: o Estado brasileiro adotou um
discurso antirracista, trazendo o tema para o centro da agenda política”.
A partir da análise dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar (PNAD) de
1982, Hasenbalg e Valle Silva (1990, p. 6) chamam atenção para o papel da educação no
processo de mobilidade social e para as diferenças entre grupos brancos e não brancos nesse
processo. Na visão dos autores, os dados oficiais disponíveis sobre os níveis educacionais da
população brasileira demonstravam que pretos e pardos obtinham níveis de escolaridade
inferiores a brancos de mesma origem social, o que caracterizaria uma apropriação desigual das
oportunidades educacionais. Os autores apontam que as desigualdades de oportunidades entre
brancos e não brancos são mais acentuadas no nível do ensino superior, o que demonstra que
“ter cor de pele branca no Brasil representa o privilégio de ter 8,5 vezes mais chances com
relação aos pretos e quase cinco vezes mais probabilidades relativamente aos pardos de ter
acesso às universidades” (HASENBALG; SILVA, 1990, p. 7).
Foi nesse cenário que as ações afirmativas ingressaram na agenda governamental
brasileira e a expressão passou a ser utilizada por diferentes grupos na demanda por direitos e
políticas públicas.
Em 1995, o governo federal instituiu o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) para
discutir e desenvolver políticas para valorização e promoção da população negra em áreas como
educação, trabalho e saúde. Logo em seguida, em 1996, foi lançado o Programa Nacional de
Direitos Humanos (PNDH), que estabelecia como objetivo a criação de políticas
compensatórias para promover a população negra.
No mesmo ano, foram realizados dois seminários promovidos pelo IPEA26 e pelo
Ministério da Justiça27. Segundo Guimarães (1996), o seminário internacional realizado pelo
Ministério da Justiça representa a primeira vez em que o governo brasileiro admitiu discutir

Seminário “Ações Afirmativas: estratégias antidiscriminatórias?”, realizado em junho de 1996.
Seminário internacional “Multiculturalismo e racismo: o papel da ação afirmativa nos estados democráticos
contemporâneos”, realizado em julho de 1996.
26
27
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políticas públicas voltadas especificamente para a população negra.
As discussões sobre a criação de ações afirmativas intensificaram-se no Brasil com os
preparativos para a Conferência de Durban de 200128 (HTUN, 2004). A divulgação de dados
sobre a participação de grupos desfavorecidos no ensino superior desencadeou o surgimento de
propostas com o objetivo de ampliar seu acesso às universidades (CARVALHO, 2006, p. 19).
De acordo com artigo assinado pelos diplomatas brasileiros Gilberto Vergne Saboia e
Alexandre José Vidal Porto, que participaram da Conferência de Durban, os documentos do
encontro ressaltaram para o Brasil a necessidade de reconhecimento da participação igualitária
na vida social e econômica aos afrodescendentes, bem como da adoção de medidas especiais e
ações afirmativas com vistas à apropriada representação de tais indivíduos em instituições
educacionais, partidos políticos, entre outros (SABOIA; PORTO, 2002).
Em 2002, mediante o Decreto nº 4.228, foi lançado o Programa Nacional de Ações
Afirmativas e foi editada a Lei Federal n° 10.558/2002, que criou o Programa Diversidade na
Universidade e permitiu que as universidades brasileiras instituíssem medidas destinadas à
“promoção do acesso ao ensino superior de pessoas pertencentes a grupos socialmente
desfavorecidos, especialmente dos afrodescendentes e dos indígenas brasileiros”. A partir de
então, surgem as primeiras iniciativas para a instituição de ações afirmativas voltadas ao acesso
de grupos desfavorecidos no ensino superior. Entretanto, até o final do governo de Fernando
Henrique Cardoso nenhuma política de cota racial foi efetivada pelo governo federal e as
políticas desenhadas para ampliar a diversidade em ministérios não foram implementadas
(FERES JÚNIOR et al., 2018, p. 74).
Em decorrência de lei estadual, as instituições de ensino superior mantidas pelo estado
do Rio de Janeiro – entre elas a UERJ – tornaram-se, em 2002, as primeiras universidades
públicas a instituir ações afirmativas na modalidade de cotas, sendo uma delas de caráter social
e destinada a alunos egressos de escolas públicas, e outra de caráter racial e destinada a alunos
pretos e pardos. Esse protagonismo foi partilhado com a Universidade do Estado da Bahia
(UNEB), que criou um programa de cotas raciais no mesmo ano.
Em 2004, a Universidade de Brasília (UnB) tornou-se a primeira universidade federal a
instituir um programa de ação afirmativa, o qual, assim como a UERJ, adotava a modalidade
de reserva de vagas. No mesmo ano, o Brasil e outros 12 países da América do Sul e da África
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A Declaração e o Programa de Ação adotados na III Conferência Mundial de Combate ao Racismo,
Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata – realizada em Durban, África do Sul, em 2001 –
endossaram a importância da adoção de ações afirmativas pelos Estados, na medida em que tais políticas se
mostravam essenciais para reduzir as marcas deixadas pelo passado discriminatório na vida daqueles que foram
vítimas da discriminação racial e demais formas de intolerância diante das diferenças.
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reuniram-se no seminário “América do Sul, África – Acordos e Compromissos com a Promoção
da Igualdade Racial e Combate a Todas as Formas de Discriminação”, no qual o Brasil se
comprometeu a adotar políticas afirmativas a fim de superar a desigualdade racial, religiosa e
de gênero, dando ênfase à situação de negros e indígenas. Ainda em 2004, foi criado o PROUNI
– Programa Universidade para Todos, o qual concedia bolsas de estudo custeadas pelo governo
federal em instituições privadas de ensino superior.
Nos anos subsequentes, diversas outras universidades municipais, estaduais e federais
instituíram programas de ações afirmativas, seja por meio da reserva de vagas, da concessão de
pontos adicionais ou pela criação de novas vagas destinadas exclusivamente a grupos
desfavorecidos. A criação dessas medidas deu-se por meio de leis estaduais que determinaram
sua instituição ou de atos administrativos regulando os processos de admissão das
universidades. O Estatuto da Igualdade Racial29, de 2010, também se tornou um marco legal
relevante, na medida em que incentivava as universidades públicas a adotarem ações
afirmativas voltadas para a população negra.
A criação dessas políticas não se deu de forma tranquila e sem conflitos. Pelo contrário:
a adoção das cotas, especialmente as de recorte racial, teve grande repercussão negativa na
imprensa (KAMEL, 2006)30 e no meio acadêmico (KAUFMANN, 2012; MAGGIE; FRY,
2004). Guimarães (1996, p. 249) lembra que, para alguns, a criação de ações afirmativas
representava o reconhecimento de que havia diferenças étnicas e raciais entre os brasileiros,
algo que contrariava o “mito” da democracia racial.
O ano de 2012 é considerado um marco na institucionalização das ações afirmativas
devido a dois eventos de grande importância. O primeiro foi o reconhecimento, por
unanimidade, da constitucionalidade das políticas de reserva de vaga de recorte racial pelo STF
em 26 de abril de 2012. Em seguida, foi a vez do Congresso Nacional se manifestar a respeito.
Por diversos anos foram debatidos projetos de lei destinados à instituição de reserva de vagas
nas universidades, até que, em 29 de agosto de 2012, foi promulgada a Lei Federal n° 12.711,
conhecida como Lei de Cotas.
A nova legislação determinou que instituições federais de educação superior
reservassem um percentual de vagas para estudantes que tivessem cursado integralmente o
ensino médio em escolas públicas em cada processo seletivo para ingresso nos cursos de
graduação. A lei instituiu, ainda, que no preenchimento do percentual mencionado acima, 50%
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Lei Federal n° 12.288 de 20 de julho de 2010.
Sobre a repercussão na imprensa, vide: CAMPOS, 2014; CAMPOS; FERES JÚNIOR; DAFLON, 2013B;
DAFLON; FERES JÚNIOR, 2012; FERES JÚNIOR, 2011.
30

49

das vagas fossem reservadas aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a
um salário mínimo e meio per capita31. Por fim, as vagas reservadas deveriam ser preenchidas
por estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas em proporção no mínimo igual à de
pretos, pardos e indígenas na população da unidade da Federação onde a instituição se
encontrasse, conforme o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Dessa forma, a lei fixou “quatro subcotas: (1) candidatos egressos de escolas públicas, (2)
candidatos de escolas públicas e baixa renda (3) candidatos pretos, pardos e indígenas de
escolas públicas, e (4) candidatos pretos, pardos e indígenas de escolas públicas e de baixa
renda” (FERES JÚNIOR et al., 2013, p. 7). Para que o estudante se candidatasse às cotas, seria
necessário (a) comprovar que cursou o ensino médio integralmente em escolas públicas
(federais, estaduais ou municipais), (b) autodeclarar-se pertencente à etnia indígena (com
comprovação documental) ou de cor preta e parda e (c) comprovar renda familiar.
De acordo com levantamento realizado pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da
Ação afirmativa (GEMAA) no ano de 2013, antes da aplicação da lei, 40 das 58 universidades
federais possuíam políticas de ação afirmativa (FERES JÚNIOR et al., 2013, p. 11). Ademais,
dentre as que adotavam ações afirmativas, o tipo de modalidade, os percentuais de benefício e
os grupos beneficiados variavam bastante, não havendo uniformidade (DAFLON; FERES
JÚNIOR; CAMPOS, 2013). Portanto, no caso dessas instituições, a lei federal exerceu um papel
fundamental, uma vez que ampliou o alcance dos programas de ação afirmativa e uniformizou
os critérios para concessão dos benefícios, permitindo que a política tivesse uma abrangência
nacional mais homogênea, levando em consideração a renda familiar e a proporção de cada
grupo beneficiado na unidade federativa em que a universidade estivesse localizada.
A aprovação da lei federal também garantiu que as universidades criassem cotas para
pretos, pardos e indígenas, vencendo a resistência ao estabelecimento de cotas específicas para
esses grupos e a preferência por cotas sociais. Apesar de a discussão sobre as ações afirmativas
no Brasil ter se iniciado em razão da pressão do movimento negro e girado em torno da questão
racial, havia muita resistência à criação de cotas raciais em razão do mito da democracia racial
e da ideia de que a desigualdade no Brasil decorre da classe social e não da raça. Ademais,
segundo Paiva e Almeida (2010) essa percepção era também corrente entre os membros da
comunidade acadêmica, fazendo com que muitas universidades optassem pela criação de
políticas em benefício de estudantes pertencentes às classes sociais mais baixas, mas sem
provisão para entrada de pretos e pardos. Segundo Daflon et al. (2012), “acreditou-se que, ao
31

A Portaria Normativa n° 18, de 11 de outubro de 2012 do MEC estabelece o procedimento para apuração da
renda familiar bruta mensal per capita.
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contemplar os alunos pobres, seriam atingidos também os alunos pretos e pardos, uma vez que
estes se encontram mais concentrados no segmento social focalizado pela política”.
Até a criação dos programas de cotas, os alunos negros, indígenas e provenientes de
escolas públicas eram excluídos das universidades públicas, uma vez que as vagas,
especialmente as dos cursos de maior prestígio e mais disputados, eram preenchidas quase em
sua totalidade por estudantes brancos, oriundos de escolas particulares e com maior renda
(HERINGER, 2014; VIEIRA, 2006, p. 376). Segundo Ribeiro (1990, p. 3), “entram de forma
significativa nas universidades públicas e privadas apenas os estratos mais privilegiados da
sociedade (acima do octogésimo percentil de renda familiar per capita)”, de forma que “aqueles
que efetivamente frequentam as universidades públicas representam uma casta de privilégios”.
A partir de dados divulgados pela Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial (SEPPIR) em 2016, é possível notar que as ações afirmativas tiveram um
efeito positivo sobre a inclusão de estudantes negros no ensino superior32. Entre 2013 e 2015,
a política de cotas criada pela Lei Federal n° 12.711/2012 garantiu o acesso de
aproximadamente 150 mil estudantes negros em instituições de ensino superior no país.
Segundo pesquisa realizada pela ANDIFES, houve aumento expressivo de estudantes pretos e
pardos nas universidades federais no período entre 2003 (5,9% de pretos e 28,3% de pardos) e
2014 (9,8% de pretos e 37,8% de pardos). Os dados apresentados atentam para a persistência
das desigualdades entre brancos e negros no acesso aos cursos de graduação, mas demonstram
que a adoção de ações afirmativas representou um passo importante na redução dessas
desigualdades.
É importante destacar que a ampliação do acesso de estudantes de escola pública, pretos,
pardos e indígenas ao ensino superior brasileiro não é resultado exclusivo das políticas
afirmativas, mas de um conjunto de políticas e programas que foram instituídos a partir dos
anos 2000. Nesse sentido, podemos mencionar as medidas de expansão do sistema de ensino
superior promovidas pelo Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (REUNI), como aumento do número de vagas, ampliação ou abertura
de cursos noturnos, flexibilização de currículos e combate à evasão. Destaca-se também a
criação de 18 novas universidades federais entre 2003 e 2013, a ampliação do Fundo de
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), a criação do Sistema de Seleção
Unificada (Sisu) e a adesão das universidades federais e estaduais ao ENEM em substituição
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Em 3 anos, 150 mil negros ingressaram em universidades por meio de cotas. Disponível em:
<https://www.mdh.gov.br/noticias_seppir/noticias/2016/03-marco/em-3-anos-150-mil-negros-ingressaram-emuniversidades-por-meio-de-cotas>. Acesso em 20 de outubro de 2016.
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ou complementação ao vestibular tradicional (HERINGER, 2014).
É nesse cenário de institucionalização das ações afirmativas para cursos de graduação e
aumento do número de estudantes pretos, pardos, indígenas e de outros grupos historicamente
excluídos do ensino superior que se inicia o debate a respeito das ações afirmativas para cursos
de pós-graduação.
Apesar da ausência de dados e estudos aprofundados a respeito do acesso dos diversos
grupos raciais e sociais aos cursos de pós-graduação no Brasil, informações iniciais retiradas
dos Censos Demográficos demonstram que a pós-graduação é um nível educacional composto
predominantemente por brancos, e marcado por intensas desigualdades regionais, étnico-raciais
e econômicas (ARTES, 2016; CGEE, 2012; FCC, 2015; PAIXÃO et al., 2010; ROSEMBERG,
2013; VENTURINI, 2017a).
Dessa forma, para que o processo de expansão dos direitos seja efetivo, parece ser
necessário que as ações afirmativas sejam estendidas também para a pós-graduação, o que tem
sido feito por programas e universidades de forma gradativa desde 2002. Todavia,
diferentemente do que ocorre com as ações afirmativas para graduação, ainda não há uma
legislação federal que regulamente as medidas para pós-graduação, o que mantém a autonomia
que os programas detêm para definir objetivos e características e possibilita inclusive a
existência de políticas distintas em uma mesma universidade.

1.3.

A pós-graduação stricto sensu no Brasil
O sistema brasileiro de ensino superior é marcado por uma distinção importante entre o

ensino público (integralmente gratuito) e o ensino privado (pago). Além da gratuidade, os dois
sistemas são marcados por diferenças em termos de qualidade, sendo o público aquele
reconhecidamente de maior qualidade em todos os níveis (graduação e pós-graduação), bem
como de seletividade, já que o ingresso para muitos dos cursos oferecidos pelo ensino superior
público é marcado por altíssima competição.
Durante o período colonial, houve resistência à criação de instituições de ensino superior
no Brasil por parte da Coroa portuguesa e por parte dos brasileiros. As elites da época
realizavam seus estudos na Europa. Para a Coroa, a universidade representava uma forma de
emancipação e um “ambiente de fermentação de ideias liberais ou sociais europeias” (LEÃO
DE MATTOS, 1983, p. 16). Fávero (2006) ressalta que Portugal exerceu grande influência na
formação de nossas elites, visto que todos os esforços para criação de universidades foram
negados..
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Isso começou a mudar lentamente com a fuga da família real portuguesa para o Brasil.
A partir de 1808, começam a ser criados cursos e academias para formar profissionais para o
Estado, tais como o Curso Médico de Cirurgia na Bahia, que deu origem à atual faculdade de
Medicina da UFBA, e a Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Hospital Militar do Rio de
Janeiro e a Escola Real Militar, os quais deram origem às atuais faculdades de medicina e
engenharia da UFRJ (VILLANOVA, 1948, p. 8). Em 1827 ocorreu a criação dos primeiros
cursos jurídicos no Convento de São Francisco, em São Paulo, e no Mosteiro de São Bento, em
Olinda, os quais tiveram papel relevante na formação das elites nacionais, influenciando os
debates e discussões político-culturais da época e fornecendo profissionais para assembleias e
governos locais.
Em 1920, o governo federal criou a primeira instituição universitária oficial, a
Universidade do Rio de Janeiro (URJ), a qual tinha autonomia didática e administrativa e era
resultante da junção de três escolas tradicionais. Segundo Fávero (2006, p. 22), a criação da
Universidade do Rio de Janeiro exerceu papel fundamental na intensificação dos debates em
torno da questão universitária no Brasil pela Associação Brasileira de Educação (ABE) e pela
Academia Brasileira de Ciências (ABC), especialmente discussões sobre a concepção de
universidade, suas funções, a autonomia universitária e o modelo que seria adotado no país.
Como assinala Maria Hermínia Tavares de Almeida (1989, p. 1):
[...] já existia no país uma camada intelectual – que se chame ou não de inteligência –
com densidade suficiente para constituir um campo intelectual com alguma
complexidade institucional. [...] O movimento pela criação de universidades
constituiu uma expressão inequívoca da densidade adquirida pela intelectualidade no
momento que nos ocupa. Levado a cabo por instituições criadas por intelectuais no
raiar dos anos 20 (Academia Brasileira de Ciências – ABC, 1916, e Associação
Brasileira de Educação – ABE, 1924) ele foi uma demonstração de que o ensino
superior deixara de ser assunto de interesse apenas das elites econômicas e políticas
atendidas pelas grandes escolas tradicionais de direito, engenharia e medicina. Ao
contrário, já começava a existir uma camada intelectual – reduzida, é certo – mas com
capacidade de argumentação e de articulação política suficientes para sustentar a
existência de um espaço para produção de saber organizado no âmbito do sistema de
ensino superior.

Em 1928, o governo regulamentou a criação de universidades nos Estados33 e, nos anos
seguintes, foram criadas a Universidade de São Paulo (1934) e a Universidade do Distrito
Federal (1935). Com isso, surge a preocupação com a constituição do corpo docente dessas

33

Decreto n° 5.616, de 28 de dezembro de 1928.
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instituições e passa-se a buscar profissionais em outros países, especialmente para áreas em que
não havia professores no Brasil.
Apesar da multiplicação das universidades, predominava a formação profissional sem
preocupação com pesquisa, investigação e produção de conhecimento. A pós-graduação
simplesmente não existia, o que forçava os brasileiros com motivação e recursos para cursar
esse nível educacional a procurar formação em universidades europeias e estadunidenses.
Na década de 1930 tem início a pós-graduação no Brasil, com a proposta do Estatuto
das Universidades Brasileiras34, que propugnava, entre outras coisas, a criação desse nível de
ensino nos moldes europeus35, mas apenas em 1946 o termo “pós-graduação” foi utilizado em
um documento oficial – o Estatuto da Universidade do Brasil:

Art. 71. Os cursos universitários serão os seguintes:
a) cursos de formação;
b) cursos de aperfeiçoamento;
c) cursos de especialização;
d) cursos de extensão;
e) cursos de pós-graduação;
f) cursos de doutorado36.

É importante notar, contudo, que nesse documento a “pós-graduação” tinha por
finalidade a especialização profissional (artigo 76), enquanto os cursos de doutorado seriam
criados e definidos pelos regimentos das escolas e faculdades.
A fundação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) em 1948
também expressou o crescimento da atividade científica no país. A entidade passou a
desempenhar um papel importante no campo científico. Subsequentemente, em 1951, dois
órgãos foram criados para consolidar o processo de institucionalização da pesquisa no país: o
Conselho Nacional de Pesquisas – CNPq (atual Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico) e a Campanha de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –
CAPES (atual Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) (MARENCO,
2015).
A pós-graduação no Brasil começou a adquirir uma demarcação legal enquanto sistema
de âmbito nacional no final da década de 1960 (CASTRO, 1991, p. 3), mas várias iniciativas
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Decreto n° 19.851, de 11 de abril de 1931.
Em 1931, a regulamentação da Universidade do Rio de Janeiro também criou cursos regulares de doutorado na
área do direito e das ciências naturais e exatas (SUCUPIRA, 1980, p. 3). A Universidade de São Paulo foi a
primeira a disciplinar a carreira de professor e a exigir o doutoramento como condição para habilitação à livredocência, seguindo a tradição germânica (SUCUPIRA, 1980, p. 5).
36
Decreto nº 21.321, de 18 de junho de 1946.
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precederam esse período. Seu surgimento é fruto de um longo processo de superação de um
padrão de organização do ensino superior historicamente baseado em escolas isoladas voltadas
para a formação de profissionais liberais e dissociados das atividades de pesquisa (DURHAM,
1998, p. 1; MARTINS, 2018, p. 10). Após a 2ª Guerra Mundial, os esforços para promoção da
pesquisa científica nas universidades contribuíram para a criação de institutos de pesquisa,
núcleos com pessoal altamente qualificado que foram os precursores dos atuais programas de
pós-graduação (SUCUPIRA, 1980, p. 7).
Segundo Sucupira (1980, p. 8), a ideia da pós-graduação como uma atividade normal e
permanente da universidade apareceu pela primeira vez no projeto da Universidade de Brasília,
publicado por Darcy Ribeiro em 1960, no qual estava expressa a pretensão de criar uma
universidade “destinada à investigação científica, à elaboração e difusão da cultura, à
preparação técnico-profissional e à extensão em termos de serviço social”. Assim, a pósgraduação deveria ser uma estrutura de cursos que proporcionassem a formação do mais alto
nível científico.
Apenas em 1961, a lei de diretrizes e bases da educação nacional (Lei n° 4.024/1961)
considerou os cursos de pós-graduação como uma categoria especial, distinta da especialização
e do aperfeiçoamento. Assim, no início da década de 1960, teve início a criação dos primeiros
cursos regulares de pós-graduação, que passaram a ser regulamentados pelo Ministério da
Educação (MEC) em 1965. Até essa data não havia uniformidade em termos de prazos e
requisitos para conclusão e obtenção dos títulos, bem como da estrutura, finalidade e objetivos
desse nível de ensino (BOAVENTURA, 2009, p. 147; VELLOSO, 2014, p. 6). Segundo
Velloso (2014, p. 6), nessa época já havia 38 cursos de pós-graduação, sendo 11 de doutorado
e 27 de mestrado. Ademais, a criação da pós-graduação brasileira foi marcada pela influência
de modelos estrangeiros, especialmente o europeu – que influenciou os cursos da USP – e o
estadunidense – que serviu de base para os cursos do ITA, da UFV e da UFRJ (na época
denominada Universidade do Brasil).
Nesse processo de definição da pós-graduação, foi fundamental o papel desempenhado
pelo professor Newton Sucupira, por meio de sua atuação no Conselho Federal de Educação, e
em razão do Parecer nº 977 de 1965 (também conhecido como “Parecer Sucupira”), que
estabeleceu características e normas do novo nível de ensino (CURY, 2005). De acordo com
ele próprio (1980, p. 16), “evitando estabelecer padrões rígidos que viessem prejudicar a
flexibilidade essencial da pós-graduação, o parecer firmou princípios gerais que orientam a
organização e funcionamento dos cursos”.
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Sucupira desejava criar no Brasil uma estrutura inspirada no modelo estadunidense de
estudos de pós-graduação e das graduate schools37, na qual as chamadas “Escolas de PósGraduação” seriam responsáveis pela organização de estudos avançados com início após a
conclusão dos cursos de graduação. Boaventura (2009, p. 148) ressalta que, de fato, poucas
universidades criaram “escolas de pós-graduação” tal como proposto por Sucupira, tendo a
maioria optado pela criação de pró-reitorias de pós-graduação e pesquisa com funções
semelhantes. A partir daí, a universidade passou a ter dois planos sobrepostos hierarquicamente
– a graduação e a pós-graduação.
Um ponto essencial do Parecer Sucupira é a classificação da pós-graduação como uma
categoria distinta, separando cursos acadêmicos de outros cursos de especialização,
aperfeiçoamento e extensão, e distinguindo dois tipos de cursos de pós-graduação: (a) cursos
stricto sensu (mestrado e doutorado), que têm por objetivo a pesquisa e a cultura acadêmica e
(b) cursos lato sensu (especializações), com perfil profissionalizante e menos acadêmico.

Em primeiro lugar impõe-se distinguir entre pós-graduação sensu stricto e sensu lato.
No segundo sentido a pós-graduação, conforme o próprio nome está a indicar, designa
todo e qualquer curso que se segue à graduação. Tais seriam, por exemplo, os cursos
de especialização que o médico, nos Estados Unidos deve frequentar a fim de poder
exercer uma especialidade da medicina. [...]
Normalmente os cursos de especialização e aperfeiçoamento tem objetivo técnicoprofissional específico sem abranger o campo total do saber em que se insere a
especialidade. São cursos destinados ao treinamento nas partes de que se compõe um
ramo profissional ou científico. Sua meta, como assinala o conselheiro Clóvis Salgado
em sua indicação, é o domínio científico e técnico de uma certa e limitada área do
saber ou da profissão, para formar o profissional especializado.
Mas, a distinção importante está em que especialização e aperfeiçoamento qualificam
a natureza e destinação específica de um curso, enquanto a pós-graduação, em sentido
restrito, define o sistema de cursos que se superpõe à graduação com objetivos mais
amplos e aprofundados de formação científica ou cultural. Cursos pós-graduados de
especialização ou aperfeiçoamento podem ser eventuais, ao passo que a pósgraduação em sentido próprio é parte integrante do complexo universitário, necessária
à realização de fins essenciais da universidade (BRASIL, 1965).

Todavia, o projeto de renovação das universidades por meio da pós-graduação não se
concretizou plenamente conforme almejado por Sucupira. Uma das evidências disso é o fato de
não termos conseguido replicar integralmente o modelo estadunidense da divisão entre o
college (formação básica) e a graduate school (formação para carreiras científicas ou
profissionais). Segundo Castro (1991, p. 31):

No sistema dos EUA, a “graduate school” – ou escola de pós-graduação – é o instituto que se encarrega dos
cursos de pós-graduação e tem o poder de conferir os graus de mestre (M.A. ou M.S.) e de Doutor (Ph.D,
Philosophiae e Doctor).
37

56

Enquanto os formados na graduação norte-americana precisam se encaminhar para a
pós-graduação seja para a “graduate school” seja para as escolas profissionais (law,
medicine, business, etc.) – se quiserem se profissionalizar, os que se formam na
graduação no Brasil já estão credenciados a exercer profissões. Não é por coincidência
que o alunado da pós-graduação brasileira se constitui fundamentalmente de pessoas
interessadas ou já engajadas na carreira universitária e que o nosso sistema de pósgraduação não chegou a ter impacto significativo na profissionalização para outras
carreiras, que não a acadêmica.

Com a necessidade de criar novos tipos de formação pós-graduada para atender as
necessidades do mercado profissional não acadêmico, iniciou-se um processo de criação de
programas profissionais (CASTRO, 1991, p. 33). Segundo Marenco (2015, p. 34), a principal
diferença entre os programas acadêmicos e profissionais está no “perfil dos graduandos: um
pesquisador acadêmico ou um profissional com conhecimentos técnicos aplicados às
necessidades das empresas ou da administração pública”. Em 1998 foram criados os primeiros
programas de mestrado profissional. Assim, atualmente os programas stricto sensu são
divididos em programas acadêmicos (mestrados e doutorados), programas profissionais e
programas profissionais em rede nacional. Todavia, como se verá adiante, a pós-graduação
brasileira está fortemente vinculada à atividade de pesquisa.
O crescimento dos cursos de pós-graduação também está relacionado à ampliação do
acesso à universidade e à consequente desvalorização do diploma de graduação, o que gerou
uma demanda por títulos de pós-graduação, bem como ao fato de as universidades passarem a
exigir a titulação para a ascensão nas carreiras docentes38 (CASTRO, 1991, p. 12). Velloso
(2014, p. 9) ressalta que a grande valorização dos títulos acadêmicos resultou em uma rápida
difusão de programas de pós-graduação pelo país, os quais precisavam ser credenciados pelo
Ministério da Educação. Sobre a diferença de crescimento entre as áreas do conhecimento,
Castro aponta:

Embora a prioridade para a alocação de recursos nos anos 60 tivesse sido o
desenvolvimento das ciências exatas e engenharia, o surto de crescimento da década
de 70 possibilitou a expansão da pós-graduação em todas as áreas do conhecimento
(CASTRO, 1991, p. 4).

Conforme demonstra Sucupira (1980, p. 17), “de 23 cursos de mestrado e 10 de
doutorado em 1965, passamos a 609 e 213, respectivamente, em 1977, com o índice de
crescimento que se aproxima de 20 vezes”, o que impunha uma avaliação rigorosa do sistema,
das condições de funcionamento dos cursos e da qualidade dos produtos.

38

A Lei nº 5.539/68 modificou o Estatuto do Magistério e impôs a titulação pós-graduada stricto sensu como
requisito para a progressão na carreira docente das universidades (CURY, 2005, p. 16).

57

A necessidade de credenciamento fez com que a CAPES passasse a desempenhar um
papel central na condução e implementação da política nacional de pós-graduação stricto sensu,
bem como na expansão e consolidação dos cursos em todos os estados brasileiros. Nesse
cenário e em resposta à necessidade de agências de fomento de dispor de formas de aferição da
qualidade dos cursos, em 1976 a CAPES criou um mecanismo de credenciamento de fato, nos
qual os programas de pós-graduação passaram a ser avaliados por pares. O sistema de avaliação
desenvolvido pela CAPES ganhou legitimidade e se tornou um dos principais instrumentos para
distribuição de recursos entre cursos de pós-graduação (CASTRO, 1991, p. 22).

1.3.1. O papel da CAPES e a avaliação dos programas
A CAPES desempenha papel fundamental no Sistema Nacional de Pós-Graduação,
sendo responsável por todos os procedimentos de manutenção e monitoramento, dentre os
quais: (a) o credenciamento das instituições para oferecimento de cursos de mestrado e
doutorado; (b) a avaliação periódica de seu desempenho e cumprimento dos requisitos e padrões
de qualidade e (c) o financiamento de parte significativa do sistema por meio da concessão de
bolsas de estudos, verbas de custeio e capital de programas credenciados (MARENCO, 2015,
p. 34–35).
A criação de um sistema de avaliação foi algo inédito desenvolvido no Brasil e resultou
na aferição rigorosa da qualidade dos programas de pós-graduação, bem como se tornou um
estímulo para que os programas elevassem cada vez mais seus padrões de qualidade e
desempenho. O sistema inclui a validação de propostas de novos programas de pós-graduação
e a avaliação de cursos já reconhecidos.
Segundo informações disponibilizadas pela agência, a avaliação faz parte do processo
de permanência dos programas de pós-graduação stricto sensu e tem por objetivo contribuir
para a garantia da qualidade da pós-graduação brasileira e para a identificação dos programas
que atendem a um patamar mínimo de qualidade, bem como retratar o desenvolvimento desse
nível educacional no quadriênio por meio da classificação das áreas e dos respectivos
programas, fornecendo subsídios para a definição de planos e investimentos no Sistema
Nacional de Pós-Graduação. Ademais, a avaliação de cada programa tem por finalidade apontar
aspectos positivos e negativos de seu desempenho, indicando desafios e metas para os próximos
anos.
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Atualmente, os programas de pós-graduação (mestrado, doutorado e mestrado
profissional39) são submetidos a uma avaliação pela CAPES a cada 4 anos 40 e recebem notas
distribuídas entre 1 e 7. No início, essa avaliação era feita por meio de conceitos identificados
por letras e variavam de “A” a “E” (SPAGNOLO; SOUZA, 2004). Somente em 1998 a CAPES
reformulou seu sistema de avaliação adotando, além do sistema numérico, parâmetros
internacionais de qualidade, o que tornou possível a identificação de programas que possuem
padrão de excelência internacional.
A avaliação é conduzida por pares – colegas especialistas da área – e os componentes
das comissões são escolhidos a partir de critérios como mérito e experiência na pós-graduação,
representatividade quanto à especialidade, instituição e região geográfica (SPAGNOLO;
SOUZA, 2004). A avaliação quadrienal é classificatória e estabelece diferentes níveis de
qualidade dos programas em cada área de avaliação, e é também comparativa, pois todos os
programas de uma determinada área são avaliados pela mesma comissão. Além disso, a
avaliação é baseada no mesmo conjunto de quesitos e itens avaliativos, de modo a promover a
equivalência de qualidade de programas de diferentes áreas com a mesma nota.
As notas são interpretadas da seguinte maneira: (a) “os programas que receberem notas
1 e 2 têm canceladas as autorizações de funcionamento e o reconhecimento dos cursos de
mestrado e/ou doutorado por ele oferecidos”, (b) a nota 3 indica “desempenho regular,
atendendo ao padrão mínimo de qualidade” e é a nota mínima para que um programa comece
ou continue a operar, (c) a nota 4 representa um bom desempenho, (d) a nota 5 é a nota máxima
que pode ser recebida pelos programas que oferecem apenas cursos de mestrado; (e) as notas 6
e 7 são atribuídas a programas com alto padrão de excelência internacional e (f) os programas
de nota 7 são aqueles com desempenho claramente destacado dos demais (CAPES, 2018).
Os programas de pós-graduação prestam informações a respeito de toda a sua atividade
acadêmica e de pesquisa anualmente, por meio do sistema de Coleta de Dados da Plataforma
Sucupira. De acordo com a CAPES (2015), devem ser fornecidos dados referentes a
“infraestrutura física, formação e atividades de docentes, matrícula e titulação de alunos,
disciplinas oferecidas, projetos de pesquisa desenvolvidos, produção bibliográfica em termos
de artigos científicos, livros, dissertações e teses defendidas, produção técnica e tecnológica,

39

O mestrado profissional foi regulamentado pela Portaria MEC nº 389, de 23 de março de 2017 e pela Portaria
CAPES nº 131, de 28 de junho de 2017.
40
O período de avaliação era inicialmente de dois anos, depois foi ampliado para três anos e, por fim, quatro
anos. A avaliação com periodicidade quadrienal foi instituída em 2014 por meio da Portaria CAPES n° 5 de 11
de dezembro de 2014. A primeira Avaliação Quadrienal da CAPES foi realizada no decorrer do ano de 2017,
versando sobre dados relativos aos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016.
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etc.” Programas acadêmicos e programas de mestrado profissional e profissional em rede
nacional são avaliados separadamente: são utilizadas comissões diferentes e fichas de avaliação
específicas para cada modalidade. Segundo Marenco (2015, p. 36, tradução nossa):

A CAPES avalia periodicamente todos os programas credenciados pelo sistema de
pós-graduação quanto ao seu desempenho e atribui pontuações correspondentes a
indicadores relacionados à sua produção científica, capacidade de formação de
mestres e doutores, grau de internacionalização, publicações de candidatos, inserção
social. O núcleo da avaliação do sistema de pós-graduação brasileiro pode ser isolado
na combinação entre (i) produção científica – como proxy de qualidade acadêmica e
vocação para pesquisa – (ii) educação de mestres e, acima de tudo, doutores, e (iii)
internacionalização alcançado por cada programa41.

A primeira etapa da avaliação é feita pelas Comissões de Avaliação, responsáveis pela
análise dos dados relativos às atividades dos programas e elaboração de um relatório de
avaliação. A aferição é feita de acordo com critérios estabelecidos por documentos de cada uma
das 49 áreas, aprovados pelo Conselho Técnico-Científico da Educação Superior (CTC–ES).
Para cada item da ficha de avaliação, a Comissão de Avaliação da respectiva área deve atribuir
conceitos (Muito Bom, Bom, Regular, Fraco e Insuficiente), os quais posteriormente serão
convertidos na nota final na escala de “1” a “7”42.
Os resultados das avaliações são encaminhados ao CTC-ES, que analisa pareceres
elaborados por relatores e decide pela recomendação ou não da nota. Por fim, o parecer do
CTC-ES é encaminhado ao Conselho Nacional de Educação (CNE), para homologação e, em
seguida, ao ministro da Educação para o ato de reconhecimento dos cursos e publicação no

“CAPES periodically evaluates all graduate education system-accredited programs regarding their
performance and assigns scores corresponding to indicators related to their scientific production, ability to train
Masters and Doctors, degree of internationalization, publications by candidates, social insertion. The core of the
Brazilian graduate education system’s evaluation can be isolated in the combination between (i) scientific
production –as proxy of academic quality and vocation for research– (ii) education of Masters and, above all,
Doctors, and (iii) internationalization achieved by each program.”
42
Nas palavras de Marenco (2015, p. 37, tradução nossa): “Para que um programa tenha nota 7 – a pontuação
mais alta do sistema –, deve mostrar um desempenho acadêmico equivalente ao dos centros internacionais de
excelência na área de estudo, indicadores consideravelmente superiores aos de outros programas da mesma área
em relação à produção científica e à capacidade de educar os doutores e obter uma pontuação “muito boa” em
todos os critérios e itens de avaliação. Assim, os 7 são uma referência para o grau de internacionalização de uma
instituição e reconhecem sua posição como líder acadêmico na comunidade acadêmica internacional.
Embora a publicação científica não seja o único fator na avaliação do desempenho dos programas de pósgraduação, ela fornece uma medida adequada de sua vocação para a pesquisa acadêmica e a visibilidade
internacional da produção feita por pesquisadores brasileiros. Para classificar a produção científica dos
programas de pós-graduação, os periódicos são previamente classificados em um ranking chamado Qualis, de
acordo com 8 estratos (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C) com base em critérios que variam em cada área: fator de
impacto, índices, internacionalização, critérios qualitativos. Na área de Ciência Política, apenas publicações em
periódicos classificados como A1, A2 e B1 são considerados para fins de atribuição de notas à produção
acadêmica, e os requisitos para uma área incluir um periódico em tais estratos são o fator de impacto (para
periódicos estrangeiros) e inclusão nas bases Scopus (para A1 e A2) e Scielo (para B1).”
41

60

Diário Oficial. Há possibilidade de recurso e apresentação de pedido de reconsideração do
resultado da avaliação.
Quadro 4 – Fluxo da Avaliação Quadrienal

Fonte: CAPES, 2016a.

A CAPES é uma agência de fomento e concede várias modalidades de bolsas e auxílios,
respondendo por aproximadamente 55% das bolsas de mestrado e doutorado no país. Se
considerarmos a CAPES e o CNPq, tais órgãos são responsáveis por aproximadamente 85%
das bolsas nesses dois níveis de formação pós-graduada.
Por ser o órgão responsável pela avaliação dos programas, a concessão de fomento pela
CAPES está vinculada à avaliação e serve de referência para as demais agências de fomento
nacionais e organismos internacionais: quanto maior a nota do programa, maior a quantidade
de bolsas e auxílios disponíveis. Por exemplo, os programas com notas 6 e 7 são inseridos no
Programa de Excelência Acadêmica (Proex) da CAPES e recebem uma dotação orçamentária
que pode ser utilizada de acordo com suas necessidades e prioridades em qualquer das
modalidades de apoio oferecidas, tais como bolsas de estudo, recursos para investimento em
laboratórios, passagens, eventos, publicações, entre outros43. Em vista disso, eventual redução
da nota pode impactar a quantidade de bolsas e financiamentos para pesquisas.

43

Vale destacar que o Proex, além de mais recursos, é gerido diretamente pelo programa, sem intermédio das próreitorias de pós-graduação das universidades, o que possibilita maior flexibilidade e rapidez na administração dos
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1.3.2. Perfil dos programas de pós-graduação acadêmicos
De acordo com os dados da última avaliação quadrienal realizada pela CAPES, há 4.175
programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil, sendo 3403 em instituições públicas
(81,5%) e 772 em particulares (18,5%).
No que se refere ao tipo de pós-graduação, 83,2% dos programas são acadêmicos e
16,8% profissionais. Se levarmos em conta apenas as instituições públicas de ensino superior,
os programas acadêmicos representam 86,2% e os profissionais 13,8%. Esse dado comprova o
argumento de Durham (1998, p. 1): “as universidades públicas constituem o principal suporte
institucional para a pesquisa e para a formação de pesquisadores”.
Ao selecionarmos apenas os programas de universidades públicas com notas entre 3 e 7
na última avaliação44, chegamos a 2.763 programas, o que corresponde a 79,6% dos programas
acadêmicos. Nota-se que a maioria dos programas acadêmicos está em universidades públicas
federais (69,4%) e estaduais (30%), havendo um pequeno número de programas em
universidades municipais (0,6%).
Quanto às notas na última avaliação quadrienal, os dados indicam que há uma grande
proporção de programas com nota 3 (26,4%), o que pode estar relacionado ao recente processo
de criação de universidades federais e consequente instituição de novos programas de pósgraduação. As notas 3/2 referem-se aos programas para os quais o CTC-ES recomendou o
descredenciamento do doutorado e a manutenção do mestrado; nesses casos, 3 é a nota atribuída
ao mestrado e 2, a nota do doutorado.
Ademais, nota-se que há uma proporção reduzida de programas considerados de
excelência, correspondendo a 259 programas com nota 6 (9,4%) e 163 com nota 7 (5,9%).
Todavia, considerando que a instituição da pós-graduação no Brasil é um fenômeno recente, os
dados indicam que houve grande desenvolvimento desse nível educacional nas últimas
décadas45.

recursos. Nos programas com notas 3 a 5, os recursos são geridos pelas pró-reitorias e devem ser solicitados pelo
programa.
44
Foram consideradas as notas da avaliação divulgada pela CAPES antes da apreciação dos pedidos de
reconsideração, pois os novos resultados foram divulgados apenas em 20 de dezembro de 2018.
45
Para mais informações sobre o desenvolvimento da pós-graduação acadêmica, vide: CGEE, 2012, 2016.
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Gráfico 1 – Proporção de programas de pós-graduação acadêmicos por nota na avaliação
quadrienal (N=2763)
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Fonte: A autora, 2019.

Na distribuição das notas por região do país, nota-se que 73,6% dos programas com nota
7 estão localizados no Sudeste, não havendo programas com esse nível de qualidade no Norte.
Já as notas 5 e 6 estão concentradas nas regiões Sudeste (51,2% e 61,4%, respectivamente) e
Sul (22% cada). A questão regional chama atenção e tem relação com a desigualdade étnicoracial na pós-graduação, uma vez que as regiões com grandes proporções de pretos, pardos e
indígenas (Norte e Nordeste) possuem menos programas, enquanto a região Sudeste tem a
maior concentração de programas, especialmente os considerados de excelência (notas 6 e 7).
A CAPES organiza os programas em nove grandes áreas de conhecimento: Ciências
Exatas e da Terra46, Ciências Biológicas47, Engenharias48, Ciências da Saúde49, Ciências

46

A grande área de Ciências Exatas e da Terra inclui especialidades como Matemática, Probabilidade e
Estatística, Ciência da Computação, Astronomia, Física, Química e Geociências.
47
A grande área de Ciências Biológicas inclui especialidades como Biologia Geral (Genética, Morfologia,
Fisiologia, Bioquímica, Biofísica, Farmacologia, Imunologia, Microbiologia e Parasitologia) e Biodiversidade
(Ecologia, Oceanografia, Botânica e Zoologia).
48
A grande área de Engenharias inclui especialidades como Engenharia Civil, Sanitária, de Transportes, de
Minas, de Materiais e Metalúrgica, Química, Nuclear, Mecânica, de Produção, Naval e Oceânica, Aeroespacial,
Elétrica e Biomédica.
49
A grande área de Ciências da Saúde inclui especialidades como Medicina, Nutrição, Odontologia, Farmácia,
Enfermagem, Saúde Coletiva, Educação Física, Fonoaudiologia e Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
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Agrárias50, Ciências Sociais Aplicadas51, Ciências Humanas52, Linguística, Letras e Artes53 e a
área Multidisciplinar54. É importante salientar que as classificações e distribuições dos cursos
nas respectivas áreas não coincidem totalmente na graduação e na pós-graduação. Um exemplo
é o caso da área de Linguística, Letras e Artes, que está agregada na pós-graduação, mas
desagregada na graduação.
Gráfico 2 – Proporção de programas de pós-graduação acadêmicos por nota na avaliação
quadrienal e região do país (N=2763)
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Fonte: A autora, 2019.

Ao analisarmos a distribuição dos programas de pós-graduação acadêmicos por área do
conhecimento, verificamos que a maior concentração se encontra nas Ciências da Saúde
(15,7%), seguida das áreas de Ciências Humanas (14,2%), Multidisciplinar (12,8%) e Ciências
Agrárias (12,7%).

50

A grande área de Ciências Agrárias inclui especialidades como Agronomia, Recursos Florestais e Engenharia
Florestal, Engenharia Agrícola, Zootecnia, Recursos Pesqueiros e Engenharia da Pesca, Medicina Veterinária e
Ciência e Tecnologia de Alimentos.
51
A grande área de Ciências Sociais Aplicadas inclui especialidades como Direito, Administração, Turismo,
Economia, Arquitetura e Urbanismo, Desenho Industrial, Planejamento Urbano e Regional, Demografia, Ciência
da Informação, Museologia, Comunicação e Serviço Social.
52
A grande área de Ciências Humanas inclui especialidades como Filosofia, Teologia, Sociologia, Antropologia,
Arqueologia, História, Geografia, Psicologia, Educação e Ciência Política.
53
A grande área de Linguística, Letras e Artes inclui especialidades como Linguística, Letras (Línguas,
Literatura e Teoria Literária) e Artes (História da Arte, Artes Plásticas, Música, Regência, Dança, Teatro,
Fotografia, Cinema, etc.).
54
A grande área Multidisciplinar inclui especialidades como: Interdisciplinar (Sociais e Humanidades, Meio
Ambiente e Agrárias), Ensino, Materiais, Biotecnologia e Ciências Ambientais.
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Gráfico 3 – Proporção de programas de pós-graduação acadêmicos por nota na avaliação
quadrienal (N=2763)
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12,7%
9,9%
9,8%
9,5%
9,3%
6,1%

Fonte: A autora, 2019.

Na distribuição por regiões do país, é clara a predominância do Sudeste, na qual se
encontram 42% dos programas acadêmicos. Em seguida, as maiores proporções se encontram
nas regiões Nordeste (23,5%) e Centro-Oeste (19,8%). É possível sustentar que a alta
representatividade do Nordeste tem relação com a criação de novas universidades nessa região
em decorrência do REUNI. Nas palavras de Castro (1991, p. 6):

Este dado é significativo porque revela que o desequilíbrio na distribuição dos
programas de pós-graduação não se limita à dimensão institucional (rede pública x
privada). Ele envolve também um forte desequilíbrio regional: o estado de São Paulo
concentra a maioria e os melhores cursos de pós-graduação do país.

Gráfico 4 – Proporção de programas de pós-graduação acadêmicos por região do país
(N=2763)
Sudeste

42,1%

Nordeste

23,5%

Sul

19,8%

Centro-Oeste
Norte

9,0%
5,8%

Fonte: A autora, 2019.

Ademais, São Paulo é o estado com o maior número de programas (20,2%), o que se
deve ao fato de sediar três das maiores universidades públicas do país (USP, UNESP e
Unicamp). Destaca-se, ainda, a grande proporção de programas nos estados de Minas Gerais
(10,9%), Rio de Janeiro (9,3%) e Paraná (9,1%).
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Gráfico 5 – Proporção de programas de pós-graduação acadêmicos por estado da
federação (N=2763)
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Fonte: A autora, 2019.

1.3.3. Autonomia universitária e dos programas de pós-graduação
A autonomia universitária é um direito e poder funcional derivado das normas
constitucionais55, mas a expressão “autonomia” é empregada com muitas significações e
costuma ser alvo de controvérsia sobre a amplitude da ação livre das universidades (RANIERI,
1994). Na visão de Durham (1989, 2005, p. 1), a autonomia universitária é um valor e um
pressuposto inerente à natureza da instituição.
A autonomia é um conceito essencialmente político cuja origem remonta aos séculos XI
e XII e ao período de transformação da estrutura política e do poder central na Europa ocidental
(RANIERI, 1994, p. 15).
No direito público, a autonomia é um instrumento administrativo, definido como o

Artigo 207 da Constituição de 1988: “Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão.
§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica.”
55

66

poder de autonormação exercitável dentro dos limites impostos pelo ordenamento jurídico e
restrito ao interesse da entidade que o detém. Assim, a autonomia tem uma finalidade funcional
e objetiva: que a instituição satisfaça os interesses sociais para os quais ela foi concedida, não
implicando em uma liberdade absoluta, nem em ausência de controle pelo poder público
(DURHAM, 2005; RANIERI, 1994). Segundo Celso Antonio Bandeira de Mello (1968, p.
185), a autonomia representa a “prerrogativa de criar o direito, ainda que em esferas específicas.
Não há autonomia sem poder político. A expressão, por conseguinte, diz respeito à capacidade
legislativa e só quem dela disponha pode ser considerado autônomo”.
No âmbito universitário, a definição dos limites da autonomia tem relação direta com o
processo de institucionalização das universidades e a ideia de que a atividade exercida por essas
instituições era específica e exigia uma organização própria e independência relativa em relação
aos interesses do Estado e da Igreja (RANIERI, 1994, p. 35)56.
Dentre os modelos mais importantes no desenvolvimento da autonomia universitária,
destaca-se o alemão, no qual as universidades possuem autodeterminação (selbstverwaltung)
em relação ao regime didático e às atividades acadêmicas, estando submetidas a um sistema
regional de controle. Outro modelo importante é o estadunidense, no qual todas as
universidades – públicas e privadas – são autônomas e não existe legislação centralizadora. Ao
longo dos séculos, deu-se o reconhecimento de que a autonomia didática, científica e
administrativa é necessária ao progresso social, tecnológico e científico, de modo que a
subtração da autonomia gera impactos negativos ao desenvolvimento da sociedade (RANIERI,
1994, p. 58). Portanto, a autonomia tem por finalidade garantir os fins da universidade e os
interesses da sociedade.
No Brasil, a autonomia universitária começou a ser prevista na legislação desde 191157.
Em 1920, o decreto que criou a Universidade do Rio de Janeiro assegurou às três escolas que
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A autonomia universitária, enquanto princípio inerente à atividade acadêmica, foi consagrada no final do
século XX com o apoio dos ideais liberais e da exigência de liberdade de ensino e investigação científica.
Conforme argumenta Schwartzman (1989, p. 4), a autonomia universitária surge ligada à questão da natureza
especial das instituições de ensino superior: “A defesa da autonomia universitária torna-se muito mais
consistente quando apoiada em uma reivindicação sobre a natureza especial das instituições de ensino superior,
tendo como elemento principal a questão da pesquisa científica. De fato, um dos argumentos mais usados em
defesa da autonomia universitária é que seus pesquisadores/professores trabalham na fronteira do conhecimento,
olhando com visão crítica e inovadora a realidade, e esta é uma atividade que não poderia, por sua própria
natureza, se subordinar a controles externos ou metas e avaliações de curto prazo. A atividade de pesquisa seria,
assim, uma atividade necessariamente auto-regulada, sob pena de deixar de existir. E como o ensino, para ser de
qualidade, deve ser inseparável da pesquisa, o mesmo valendo para a extensão, as universidades como um todo
só poderiam existir e florescer com autonomia.”
57
A Lei Orgânica do Ensino Superior e Fundamental da República (Decreto n° 8.659, de 5 de abril de 1911)
concedeu autonomia (didática, administrativa e financeira) às escolas superiores, mas foi suprimida após quatro
anos de vigência.
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se reuniam autonomia didática e administrativa. Mas a Constituição de 1988 deu novo
tratamento à matéria, elevando a autonomia universitária ao status de garantia constitucional e
alterável apenas mediante emenda constitucional, garantindo maior segurança e estabilidade às
universidades. Como assinala Nina Ranieri (1994, p. 107), a norma do artigo 207 é de aplicação
imediata, plena, de modo que qualquer norma infraconstitucional que disponha sobre o sentido
e o alcance da autonomia universitária será inconstitucional, podendo apenas ser objeto de
regulamentação que otimize sua aplicação. Portanto, a autonomia universitária “designa a
possibilidade de direção própria – traduzida na capacidade de estabelecer normas internas e
escolher dirigentes – e revela caráter instrumental desse poder, destinado a operacionalizar o
cometimento de tarefas públicas” (RANIERI, 1994, p. 115).
A Constituição estabelece que as universidades gozam de autonomia didático-científica,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial. A autonomia didática refere-se à liberdade
de ensino, isto é, à capacidade de definir o conhecimento a ser transmitido e sua forma de
transmissão. Assim, a autonomia didática engloba a criação de cursos em todos os níveis
(graduação, pós-graduação e extensão), a definição e organização dos currículos sem quaisquer
restrições, a definição de critérios e regras de seleção e admissão de estudantes, a avaliação de
seu desempenho e a outorga de títulos.
Durham (2005, p. 7) ressalta que a liberdade acadêmica (ou autonomia didáticocientífica) diz respeito “diretamente àqueles que conduzem o ensino e a pesquisa”, isto é, os
docentes. Nos trabalhos originais sobre o tema é utilizada a expressão academic freedom e não
há referência à expressão autonomy. A autora apresenta a descrição constante da The
Encyclopedia of Higher Education, segundo a qual academic freedom “refere-se, basicamente,
à liberdade de ensino, de expressão e de investigação face a limitações de natureza religiosa,
política ou ideológica e diz respeito aos docentes” (DURHAM, 2005, p. 7).
A universidade brasileira foi fortemente impactada por tentativas de controle ideológico
e dispositivos de censura durante o regime militar. Hoje, a liberdade acadêmica é assegurada às
universidades públicas dentro dos limites previstos nas normas do MEC e, no caso dos
programas de pós-graduação, da CAPES. É a liberdade acadêmica que fundamenta a autonomia
administrativa e de gestão financeira, as quais são instrumentais para que a primeira seja
alcançada.
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Já a autonomia administrativa refere-se à possibilidade de elaboração de normas
internas58 para regulamentar e organizar suas atividades, estrutura de órgãos, gestão de recursos
humanos e materiais, aspectos didático-científicos, entre outros, sempre em conformidade com
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e com a Constituição de 1988.
Por fim, a autonomia de gestão financeira e patrimonial diz respeito à capacidade de
gerir os recursos públicos que lhe são repassados pelo Estado, garantindo sua destinação aos
fins que orientam a instituição. A natureza do trabalho acadêmico exige uma estrutura
administrativa flexível e capaz de acomodar grupos que possuem interesses diferentes e
trabalhos com dinâmicas próprias (DURHAM, 2005, p. 14).
Durham (2005, p. 6–7) salienta que nas universidades públicas, especialmente as
federais, há plena liberdade de ensino e pesquisa, mas a autonomia administrativa e de gestão
financeira é limitada por normas da administração pública. Além disso, a gestão realizada
exclusivamente pela comunidade acadêmica também gera efeitos negativos, já que “a
universidade tende a se fechar sobre si mesma e é incapaz de controlar interesses corporativos”,
os quais são muitas vezes alheios à demanda social. Dessa forma, a autora sustenta que os
principais problemas derivados da implantação da autonomia são relativos à criação de
mecanismos institucionais que possibilitem equilibrar as demandas corporativas, o interesse
mais amplo da universidade e as expectativas da sociedade, algo que demanda transparência e
a divulgação de informações e avaliações (DURHAM, 1989).
Dentro das universidades, os programas de pós-graduação também detêm certa
autonomia, especialmente no que se refere a aspectos didático-científicos. Assim, os programas
de pós-graduação têm liberdade para criar cursos e organizar seus currículos, bem como definir
os critérios e regras de seleção e admissão de estudantes. Segundo Castro (1991, p. 16), “a pósgraduação acabou gerando comunidades, dentro da Universidade, que tenderam a se proteger
da burocracia universitária e a preservar a condição de independência com que se constituíram”.
Os dados coletados indicam que em muitas universidades públicas, os programas têm
grande autonomia e podem modificar critérios e regras de admissão internamente, sem a
necessidade de aprovação de órgãos como procuradorias jurídicas, pró-reitorias de pósgraduação e conselhos universitários. Como se verá adiante, muitos programas modificaram
seus processos seletivos para promover a inclusão de estudantes pertencentes a grupos
vulneráveis. Todavia, em algumas universidades, os programas não possuem autonomia plena
e os editais dos processos seletivos devem ser submetidos à apreciação e aprovação de outros

58

Estatutos, regimentos, portarias, resoluções, entre outros.
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órgãos, os quais, muitas vezes, impedem que sejam estabelecidos critérios de admissão
diferenciados para determinados grupos ou tornam o processo lento e burocrático (DE FIORI
et al., 2017). Ademais, deve-se atentar para o papel exercido pelo Poder Judiciário, uma vez
que diversos editais de seleção são alvo de questionamentos judiciais e, em alguns casos, são
objeto de anulação por decisão judicial59.
No que se refere ao poder decisório, os programas detêm o controle de decisões de
interesse acadêmico e de captação e gerenciamento de recursos, visto que muitos
financiamentos são dados diretamente aos pesquisadores e grupos de pesquisa.
Além disso, praticamente todos os programas possuem um colegiado responsável pela
tomada das decisões – acadêmicas, administrativas e operacionais – mais relevantes. A
composição desses colegiados varia, mas, em geral, eles são compostos por todo ou parte do
corpo docente e representantes do corpo discente60 e dos servidores. A direção dos programas
é feita por coordenadores eleitos pelo colegiado61, em geral com mandatos de 2 a 4 anos e com
possibilidade de recondução.

1.3.4. Os processos seletivos dos cursos de pós-graduação
Como já mencionado, em geral, os programas de pós-graduação possuem autonomia
para definir seus processos e critérios de admissão de novos estudantes. Por esse motivo, os
editais de seleção apresentam múltiplos formatos e critérios. Nos editais analisados na pesquisa,
foi possível identificar as seguintes etapas nos processos de admissão para cursos de mestrado
e doutorado:

59

Um caso emblemático é o do programa de Sociologia e Direito da UFF, o qual teve seu processo de seleção
suspenso por decisão judicial. No caso, candidatos questionaram o fato de o edital de seleção estabelecer uma
nota de corte para candidatos da ampla concorrência e não estabelecer uma nota mínima para candidatos
afrodescendentes que disputassem vagas reservadas. O item 2.3.3 do Edital PPGSD-UFF/2017 estabelecia:
“Após a realização das etapas do concurso serão selecionados os candidatos classificados conforme a
disponibilidade de vagas de cada Linha de Pesquisa, desde que tenham obtido a nota mínima de 7,0 (sete) como
resultado final da seleção, salvo aqueles que se autodeclararem afrodescendentes, que não terão nota mínima de
corte.” (Processo 0022396-03.2017.4.02.5102 (2017.51.02.022396-0) da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, 4a
Vara Federal de Niterói). Em razão do processo, os editais do programa foram revistos e atualmente a nota de
corte é igual para todos os candidatos.
60
Em geral, há representantes de estudantes de mestrado e doutorado de cada curso.
61

Na maioria dos casos, há um coordenador titular e um vice-coordenador. Em alguns casos, verificou-se a
existência de Comissões de Coordenação, compostas por até 4 ou 5 membros (docentes e servidores).
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Quadro 5 – Principais etapas dos processos de seleção
Critérios e Etapas
Descrição
Nota de corte
A maioria dos editais prevê nota mínima para aprovação em cada
uma das etapas do processo seletivo.
Prova dissertativa
Prova escrita sobre temáticas da área, em geral de acordo com uma
bibliografia estabelecida no edital.
Prova oral
Prova oral sobre temáticas da área.
Entrevista

Proficiência em
idiomas estrangeiros

Avaliação de
currículo

Projeto de pesquisa

Arguição do projeto

Aceite do orientador
Carta de
Recomendação

Entrevista com orientador ou com banca de seleção.
Comprovação da proficiência em 1 (mestrado) ou 2 idiomas
estrangeiros (doutorado). Alguns programas realizam uma prova de
proficiência, em geral a tradução de um texto, ou aceitam a
comprovação por meio de certificados indicando notas mínimas
aceitáveis. Os principais idiomas aceitos são inglês, francês, alemão
e italiano. Em muitos programas o espanhol não é aceito para essa
finalidade. Alguns programas aceitam que candidatos indígenas
utilizem uma língua indígena como idioma estrangeiro.
Avaliação da experiência do candidato e sua produção acadêmica.
Em alguns programas, há uma fórmula de avaliação e cada item
(título, publicações e docência) recebe pontos.
Na maioria dos programas, especialmente de doutorado, requer-se
que candidatos apresentem um projeto indicando as principais
características da pesquisa que pretendem desenvolver.
Há programas nos quais candidatos são arguidos a respeito do
conteúdo do projeto de pesquisa, seu currículo e experiência
profissional.
Em alguns programas o candidato deve apresentar, no momento da
inscrição, um documento atestando que um dos professores do
programa aceitou orientá-lo.
Em alguns programas, os candidatos devem apresentar 1 ou 2 cartas
de recomendação de professores ou profissionais que possam atestar
sua experiência acadêmica.

Fonte: A autora, 2019.

A análise dos editais de 137 programas de pós-graduação que criaram ações afirmativas
por iniciativa própria permitiu identificar a adoção dessas etapas nos processos seletivos:
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Gráfico 6 – Distribuição das etapas dos processos seletivos segundo adoção ou não
(N=137)
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Fonte: A autora, 2019.

Além disso, no que se refere à distribuição das vagas, também há variação entre os
programas, sendo possível identificar quatro formas principais:
(a) processos seletivos nos quais as vagas são distribuídas por áreas de concentração ou
linhas de pesquisa;
(b) processos seletivos em que cada orientador tem um número delimitado de vagas
previsto no edital e o candidato concorre à vaga de um orientador específico;
(c) processos seletivos em que há um número fixo de vagas, as quais não seguem
critérios pré-definidos de orientação e linha de pesquisa, cabendo à comissão de seleção
verificar a disponibilidade de orientação e adequação às linhas do programa; e
(d) processos seletivos que não estabelecem número mínimo de vagas cuja definição
varia conforme a demanda.

Por fim, nota-se que alguns programas possuem critérios mais objetivos para a seleção
de seus estudantes (como a fixação de pontos para itens do currículo, por exemplo), e criam
processos dotados de maior transparência, com ampla divulgação das notas de cada candidato
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em cada etapa e possibilidade de recurso, enquanto outros possuem processos mais subjetivos
em que a seleção fica a critério exclusivo do orientador.
Como será analisado adiante, alguns desses procedimentos tradicionais têm alto
potencial de exclusão e podem afetar diretamente a eficácia das ações afirmativas em cursos de
pós-graduação. Por exemplo, estudantes economicamente desfavorecidos ou indígenas são
frequentemente eliminados nos estágios iniciais dos processos de admissão, devido à exigência
de proficiência em um ou dois idiomas estrangeiros.
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2. PANORAMA DAS AÇÕES AFIRMATIVAS PARA PÓS-GRADUAÇÃO

2.1.

Introdução

O estudo do processo de criação de ações afirmativas por cursos de pós-graduação
apresenta diversas dificuldades práticas, dentre as quais se destaca a grande quantidade de
programas acadêmicos reconhecidos pela CAPES (2.763 programas) e o fato de que cada um
deles estabelece normas e critérios próprios para a seleção de seus estudantes. Assim,
diferentemente do que ocorre em pesquisas sobre cursos de graduação, nos quais cada
universidade divulga anualmente um edital único com as regras do processo seletivo válidas
para todos os seus cursos, na pós-graduação cada programa é responsável por publicar seus
editais de seleção, cuja periodicidade e data de publicação são bastante variáveis62.
Para analisar a criação das ações afirmativas nesse nível educacional, foi necessário
realizar um levantamento de todos os editais de seleção dos 2.763 programas de pós-graduação
acadêmicos63 publicados até 31 de janeiro de 2018. Em 2015, quando dei início à presente
pesquisa, era possível contar nos dedos os programas que possuíam algum tipo de ação
afirmativa. Porém, os dados coletados indicam que em janeiro de 2018 já havia 737 programas
de pós-graduação acadêmicos com algum tipo de ação afirmativa64, o que representa 26,4% de
todos os programas.
Algumas políticas decorreram de decisões dos próprios programas, enquanto outras
foram criadas por determinação de leis estaduais. Mas a difusão significativa e crescente desse
tipo de política nos últimos quatro anos decorre principalmente do fato de que muitas
universidades aprovaram resoluções em seus conselhos universitários determinando que todos
os programas de pós-graduação criassem ações afirmativas em seus processos de seleção.

62

Há programas que realizam apenas um processo seletivo anual, enquanto outros realizam até duas seleções por
ano.
63
O levantamento foi realizado no período de setembro de 2017 a janeiro de 2018.
64
Foram analisados editais de 2.808 programas de pós-graduação acadêmicos (mestrado e doutorado) de
universidades públicas brasileiras. Os percentuais se referem ao total de 2.763 programas em funcionamento e
com notas entre 3 e 7 na última avaliação quadrienal da CAPES, tendo sido excluídos os programas com notas 1
e 2 em razão do cancelamento de suas autorizações de funcionamento.
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Gráfico 7 – Série temporal do número de programas segundo as formas de instituição de
ações afirmativas entre 2015 e 2018
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Fonte: A autora, 2019.

Os dados do Gráfico 7 indicam que entre, 2015 e 2018, o número de políticas
decorrentes de resoluções das universidades quintuplicou, enquanto as ações criadas por
iniciativa dos próprios programas aumentaram 19 vezes. No ano de 2015, apenas três
universidades haviam aprovado resoluções sobre ação afirmativa na pós-graduação: a UNEB,
que o fez em 2002, a UFG e a UFPI, ambas em 2015. Em 2016, outras duas universidades
aprovaram resoluções e em 2017 mais 14 universidades o fizeram. No que se refere às políticas
adotadas por decisão dos próprios programas, nota-se que houve um incremento de 45
iniciativas em 2017 para 134 em janeiro de 2018. A concentração de iniciativas no ano de 2017
aponta que a Portaria Normativa MEC n° 13/2016, a qual determinou que todas as instituições
federais de ensino superior enviassem propostas de inclusão de pretos, pardos, indígenas e
pessoas com deficiência em seus programas de pós-graduação, teve papel indutor.
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2.2.

Primeiras experiências de ações afirmativas para pós-graduação

Em 1999, a primeira parte da proposta de cotas apresentada à Universidade de Brasília
(UnB) já mencionava que o acesso à pós-graduação era ainda mais proibitivo para estudantes
negros que o acesso à graduação e apresentava dados sobre o baixo número de docentes negros
em universidades públicas, como a Universidade de São Paulo (USP) e a própria UnB. Notase, portanto, que desde o final da década de 1990 já havia um debate, ainda que incipiente, a
respeito do acesso à pós-graduação.
A Universidade Estadual da Bahia (UNEB) foi a primeira universidade pública a
estabelecer, em 2002, uma política de ação afirmativa voltada para a entrada de negros e
indígenas em cursos de pós-graduação (Carvalho, 2006). Tal episódio é bastante significativo,
pois a UNEB e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) foram as primeiras
universidades a adotar ações afirmativas de recorte racial no país, o que reforça a hipótese de
que as medidas para a pós-graduação nasceram ao mesmo tempo que as voltadas à graduação,
ainda que seu desenvolvimento tenha se dado de forma diferente em termos de ingresso na
agenda governamental e difusão pelas instituições do país.
Na mesma época, a criação de ações afirmativas em cursos de pós-graduação foi
incentivada pela Fundação Carlos Chagas (FCC) e pela Fundação Ford (FF) por meio de dois
programas – o Programa Internacional de Bolsas de Pós-Graduação da Fundação Ford também
conhecido como International Fellowship Program (IPF), criado em 2001, e o Programa de
Dotações para Mestrado em Direitos Humanos no Brasil, criado em 2003. Ambos são
considerados as primeiras iniciativas de inclusão de candidatos pertencentes a grupos subrepresentados na pós-graduação (ROSEMBERG, 2013; SANTOS, 2010; UNBEHAUM;
LEÃO; CARVALHO, 2014).
No entanto, somente a partir de 2012 começam a surgir mais propostas de ações
afirmativas para ingresso nesse nível educacional. Conforme será visto adiante, o Programa de
Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional (PPGAS-MN) da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) tornou-se referência no debate sobre ações afirmativas para
pós-graduação ao começar a discutir uma política em 2007 e aprová-la em 2012 (VENTURINI,
2017b).
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Vale destacar, ainda, que até o momento há apenas um estado com leis determinando
que todas as universidades mantidas pelo ente federativo devem instituir o sistema de cotas para
ingresso nos cursos de pós-graduação65: o Rio de Janeiro66.

2.3.

Modalidades

Um dos principais pontos de discussão acerca das ações afirmativas é sua frequente
denominação como “cotas”. Também conhecida como sistema de reserva de vagas, a
modalidade corresponde à destinação de uma parcela das vagas a estudantes pertencentes a
certos grupos sociais e/ou étnico-raciais. Todavia, nem todos os programas de pós-graduação
que adotam ações afirmativas optam por essa modalidade.
Entre os 737 programas de pós-graduação com políticas afirmativas analisados, 67,2%
aplicam exclusivamente o sistema de cotas, no qual um percentual das vagas disponíveis é
reservado para determinados grupos, como nos exemplos abaixo.

Serão ofertadas 08 vagas, sendo 01 vaga ofertada a portadores de necessidades
especiais a serem preenchidas de acordo com os critérios de aprovação (UEPA,
Biologia Parasitária na Amazônia, Edital do Doutorado, 2017).
25% das vagas ofertadas serão reservadas para candidatos Pretos, Pardos e Indígenas
(cotas PPI), de acordo com a ordem de classificação dos candidatos que declararem
interesse em concorrer a tais vagas (UFES, Psicologia Institucional, Edital do
Mestrado, 2017).
Estão abertas 18 (dezoito) vagas para o Mestrado em Comunicação. 6 (quatro) destas
vagas estão reservadas para cota étnico-racial (negros, pardos e indíos). Caso não
sejam preenchidas, as vagas desta reserva serão destinadas aos demais candidatos
(UFF, Comunicação, Edital do Mestrado, 2017).
Em conformidade com deliberação aprovada em reunião do dia 14 de outubro de 2016
pelo PPGHIS-UnB de instituir uma política de Ação Afirmativa, 20% das vagas serão
destinadas aos(às) candidatos(as) negros(as) aprovados(as) que optarem concorrer
pela política de Ação Afirmativa.
[...] Do total das vagas descritas nos itens 2.1 e 2.2 serão destinadas 4 (quatro) vagas
do Doutorado e 6 (seis) vagas do Mestrado Acadêmico para candidatos(as)
autodeclarados(as) negros(as), que optarem concorrer pela política de ação afirmativa
do PPGHIS-UnB, segundo as definições apresentadas no item 3.10 (UnB, História,
Edital 2017).
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As Leis Estaduais nº 6914/2014 e 6959/2015, aplicáveis às universidades mantidas pelo estado do Rio de
Janeiro, determinam que todas as instituições públicas estaduais de ensino superior devem instituir o sistema de
cotas de admissão em cursos de pós-graduação, incluindo mestrados, doutorados, cursos de especialização,
aperfeiçoamento, entre outros.
66
As instituições atingidas pela medida são: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF),
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (UEZO).
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Além dessa modalidade, outros programas optaram por criar vagas suplementares 67, as
quais são reservadas para candidatos que preenchem os requisitos exigidos. Apesar de não
receberem a denominação “cota”, trata-se também de uma modalidade de reserva de vagas; a
única diferença é que o número de vagas de ampla concorrência permanece o mesmo, sendo,
portanto, uma variante mais branda dessa modalidade de política. Nota-se, ainda, a adoção de
formatos mistos, nos quais há cotas para determinados grupos e vagas suplementares destinadas
a outro(s) grupo(s) de beneficiários68.
Ademais, há programas em que todos os candidatos são submetidos a um processo
seletivo regulado por edital único com todas as regras e critérios de admissão, inclusive aqueles
que optam pela ação afirmativa. Outros programas optam por submeter os candidatos às vagas
UDESC, Teatro, Edital n°3/2017: “[...] serão oferecidas vagas suplementares: a) 01 vaga para o curso de
Mestrado e 01 vaga para o curso de Doutorado para candidatos/as estrangeiros/as aprovados no âmbito do
Programa de Estudantes Convênio de Pós-Graduação - PEC/PG da CAPES, ou provenientes de Universidades
conveniadas com a UDESC, com bolsa oriunda de seu País de origem;
b) 02 vagas para o curso de Mestrado e 02 vagas para o curso de Doutorado para alunos/as oriundos de IES das
regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oeste ou profissionais vinculados a IES dessas regiões. Estas vagas seguem
os princípios de solidariedade propostos nos processos de qualificação e formação acadêmica da CAPES.
[...]
c) 01 vaga para o curso de Mestrado e 01 vaga para o curso de Doutorado para alunos/as indígenas.
[...]
d) 01 vaga para o curso de Mestrado e 01 vaga para o curso de Doutorado para alunos/as negros/as.”
67

UNIR, Biologia Experimental, Edital 2017: “Para este edital serão oferecidas [...] 2 vagas suplementares, para
graduados nos cursos de Bacharelado e/ou Licenciatura em Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física,
Enfermagem, Farmácia e Bioquímica, Medicina, Nutrição, Odontologia, Química, Veterinária e afins,
devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação. As vagas suplementares visam atender a política de
ação afirmativa para autodeclarados pretos, pardos e indígenas.”
UFPB, Sociologia, Edital 2016: “Serão oferecidas [...] 5 vagas suplementares destinadas ao programa de Ação
de Afirmativa.”
UFRR, Recursos Naturais, Edital 2017: “Em atendimento a política de ações afirmativas, três vagas
suplementares de mestrado e duas vagas suplementares de doutorado serão reservadas para negros (pretos e
pardos), indígenas e pessoas com deficiências, que concorrerão entre si.”
Unicamp, História, Edital 2017: “25% das vagas são reservadas a candidatos autodeclarados negros (pretos e
pardos) e indígenas. [...]
1.3. Haverá 1 (uma) vaga adicional para pessoas com deficiência (PcD) para todo o Programa de Pós-Graduação.
[...]
O total de vagas será distribuído de forma equilibrada entre as quatro áreas do Programa e as vagas por cotas
étnico-raciais, serão de até 4 vagas por área. Se, em determinada área, o número de inscrições de optantes pelo
programa de cotas (negros e indígenas) for inferior a 4, a vaga ou as vagas tornadas excedentes serão convertidas
em vagas para não-optantes na mesma área.”
68

UFBA, Saúde Coletiva, Edital 2017: “30% serão destinadas a candidatos/as autodeclarados e optantes negros
(pretos e pardos). Além do número total de vagas ofertadas, será oferecida ainda uma vaga supranumerária para
cada uma das categorias de identificação: indígena, quilombola, pessoa com deficiência e pessoa trans
(transexuais, transgêneros e travestis), em um total de 04 (quatro) vagas, desde que se autodeclarem e confirmem
sua condição de optante no campo específico do formulário de inscrição, referente a esta modalidade de reserva
de vagas.”
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reservadas a processos seletivos separados e regulados por editais diferentes e com regras
diferentes da ampla concorrência69.
Por fim, foi identificado apenas um programa de pós-graduação que criou cotas para
determinados grupos e também prevê bônus70 para esses candidatos em determinadas etapas do
processo seletivo.
Isso mostra que a modalidade bônus, adotada anteriormente na graduação, foi ignorada
nas políticas da pós-graduação; não sem razão: estudos apontam que bônus proporcionam uma
inclusão racial e social lenta em comparação às cotas (VENTURINI, 2015, 2016; VENTURINI;
FERES JÚNIOR, 2018).
Assim, foi possível identificar seis modalidades de ação afirmativa nos programas de
pós-graduação:

USP, Antropologia Social, Edital 2017: “Em cumprimento à decisão tomada em reunião do dia 07 de agosto
de 2014 e à Resolução Normativa aprovada em reunião da CCP no dia 19 de maio de 2017, implementadas a
partir do presente Edital, o PPGAS/USP adotará uma Política de Ações Afirmativas. Para candidatas/os
autodeclaradas/os pretas/os e pardas/os e pessoas com deficiência, será estabelecida reserva de vagas.
1.2.1. Serão reservadas 3 (três) vagas para o Mestrado e 2 (duas) vagas para o Doutorado e Doutorado Direto
para candidatas/os autodeclaradas/os pretas/os e pardas/os.
1.2.2. Será reservada 1 (uma) vaga para o Mestrado e 1 (uma) vaga para o Doutorado e Doutorado Direto para
candidatas/os autodeclaradas/os pessoas com deficiência.”
69

USP, Antropologia Social, Edital 2018: “Em cumprimento à decisão tomada em reunião do dia 07 de agosto de
2014 e à Resolução Normativa aprovada em reunião da CCP no dia 19 de maio de 2017, implementadas a partir
do presente Edital, o PPGAS/USP adotará uma Política de Ações Afirmativas. Para candidatas/os
autodeclaradas/os indígenas, serão criadas vagas adicionais, regidas pelo presente edital.
1.2. O PPGAS/USP disponibilizará 2 (duas) vagas para o Mestrado, e uma (1) para o Doutorado e Doutorado
Direto. O Programa enfatiza que a aprovação não garante a atribuição de bolsa de estudo. A oferta de bolsas
dependerá da disponibilidade das agências financiadoras; e sua alocação obedecerá ao Edital de Bolsas.”
UnB, Linguística, Edital para Surdos, 2017: “O número total de vagas oferecidas para candidatos surdos/as é de
06 (seis) vagas, sendo 04 (quatro) vagas para o curso de Mestrado e 2 (duas) vagas para o curso de Doutorado,
distribuídas nas áreas e linhas de pesquisa, conforme consta do Anexo VI.”
UFSCar, Sociologia, Edital Doutorado, 2017: “A Política de Ações Afirmativas adotada pelo Programa de
Pós-Graduação em Sociologia é construída com o intuito de fomentar a equidade racial, de classe e de gênero no
ingresso de seus estudantes. A política é composta por duas modalidades de ações, quais sejam:
A) Cota de até 50% das vagas para candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos, de acordo com a
caracterização do IBGE) ou candidatos que tenham cursado todo o Ensino Médio na rede pública de ensino (ou
que tenha cursado todo ou parte do Ensino Médio em escola particular com bolsa ao longo de todo o período
estudado);
Não há sobreposição de percentuais, ou seja, há uma única cota (percentual) na qual estarão inseridos, tanto os
candidatos autodeclarados pretos ou pardos quanto os egressos do ensino médio (ou particular com bolsa).
A proporção de participação de cada um dos dois grupos sociais dependerá da demanda e do atendimento
individual aos requisitos de cada fase do processo seletivo.
As vagas não utilizadas na composição do percentual de cotas (de até 50%) serão destinadas para a concorrência
universal.
B) Acréscimo de notas bônus sobre as médias finais para a consolidação da lista classificatória final: 0,5 (meio
ponto) para mulheres negras; 0,3 (três décimos) para homens negros; 0,2 (dois décimos) para egressos do ensino
médio público ou privado com bolsa.”
70
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•

Modalidade 1: Cotas para determinados grupos (67,2%) (“Cota”);

•

Modalidade 2: Cotas para determinado grupo e vagas adicionais destinadas
exclusivamente a outro(s) grupo(s) de beneficiários, todos submetidos a processo
seletivo regulado por edital único (16,3%) (“Cota + Vagas Suplementares
Reservadas”);

•

Modalidade 3: Cotas para um grupo e vagas adicionais destinadas exclusivamente
a outro(s) grupo(s) de beneficiários, os quais são submetidos a um processo seletivo
separado e com regras distintas (10,4%) (“Cota + Vagas Suplementares Reservadas
com Processo Seletivo Separado”);

•

Modalidade 4: Vagas adicionais destinadas exclusivamente a pessoas pertencentes
a determinados grupos e todos os candidatos são submetidos a processo seletivo
regulado por edital único (5,1%) (“Vagas Suplementares Reservadas”);

•

Modalidade 5: Apenas vagas adicionais destinadas exclusivamente a determinados
grupos, os quais são submetidos a processos seletivos separados e com regras
distintas (0,8%) (“Vagas Suplementares Reservadas com Processo Seletivo
Separado”);

•

Modalidade 6: Cotas para determinados grupos e bônus em etapas do processo
seletivo (0,1%) (“Cota + Bônus”).

Gráfico 8 – Proporção de modalidades de ação afirmativa adotadas (N=737)
Cota

67,2%

Cota + Processo Seletivo Separado

50,9%

Cota + Vagas Suplementares Reservadas

16,3%

Cota + Vagas Suplementares Reservadas (com
Processo Seletivo separado)

10,4%

Vagas Suplementares Reservadas

0,8%

Cota + Bônus

0,1%

Fonte: A autora, 2019.
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2.4.

Beneficiários

Nas ações afirmativas para cursos de graduação, os principais beneficiários são alunos
egressos da rede pública de ensino médio e fundamental, seguidos de candidatos de baixa renda
e grupos étnico-raciais (pretos, pardos e indígenas), especialmente nas universidades federais
em razão da Lei 12.711/201271. Os dados coletados apontam que essa situação não se verifica
na pós-graduação, na qual estudantes pretos são os principais beneficiários, sendo alvo de 687
iniciativas, o que corresponde a 92% das políticas analisadas. Foram identificados editais nos
quais apenas candidatos autodeclarados pretos podem solicitar a participação via ação
afirmativa, não havendo benefício para pardos72. Trata-se de casos excepcionais; a maioria dos
programas que tem benefício étnico-racial faz referência expressa a pretos e pardos.
Ademais, a maioria dos programas analisados também possui medidas em prol de
candidatos pardos (682 iniciativas), indígenas (675 iniciativas) e com deficiência (583
iniciativas). Apesar de estarem em menor proporção, também existem políticas em favor de
estudantes de baixa condição socioeconômica73, quilombolas74, pessoas transexuais e travestis75
e portadores de visto humanitário (refugiados)76.

71

Sobre as características das políticas para cursos de graduação, vide: EURÍSTENES ET AL., 2016; FERES
JÚNIOR ET AL., 2013; CAMPOS; FERES JÚNIOR, 2015; MACHADO; EURÍSTENES; FERES JÚNIOR,
2017; TOSTE DAFLON; FERES JÚNIOR; CAMPOS, 2013; TOSTE ET AL., 2014.
72
UFPA, Direito, Edital Mestrado 2017; UFPA, Comunicação, Cultura e Amazônia, Edital 2017; UFPA,
Filosofia, Edital 2017; e UNIFESSPA, Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia, Edital 2017.
73
UENF, UERJ, UFF (Saúde Coletiva), USP (Direito – DH), entre outras.
74
UFBA, UFT, UFPel, UnB (Artes Cênicas), UFRGS (Educação), entre outras.
75
UFBA, UFF (Psicologia), UFRGS (Educação e História), UFRJ (Comunicação), UnB (Artes Cênicas),
UNIFAP e UNILAB (Interdisciplinar em Humanidades).
76
UFAC (Ciência Florestal e Ciências da Saúde na Amazônia Ocidental), UFRGS (Administração) e UNESP
(Relações Internacionais).
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Gráfico 9 – Proporção de iniciativas de acordo com o tipo de beneficiário (N=737)
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Fonte: A autora, 2019.

Nota-se, portanto, que os principais alvos das políticas para pós-graduação são os
estudantes pretos, pardos e indígenas, o que demonstra uma mudança em relação à graduação,
na qual as cotas sociais foram por muito tempo maioria (FERES JÚNIOR; DAFLON;
CAMPOS, 2011). A respeito da política da UFG e da escolha do critério étnico-racial, os
participantes do grupo que elaborou a resolução da universidade descrevem que:

Àquela circunstância, não havia na UFG um marco legal acerca do tema, não no
sentido exato em que propunha do Edital do PPGAS. Do relatado anteriormente,
conclui-se que a política de ações afirmativas integrava de maneira consistente a
prática institucional na UFG há algum tempo. Ainda assim, duas eram as novidades
instadas pelo Edital: a adoção de uma política afirmativa no âmbito da Pós-Graduação
stricto sensu e a utilização do critério étnico-racial, desvinculado de outros
marcadores sociais, a exemplo do nível de renda (DINIZ FILHO et al., 2016, grifos
no original).

Tal preferência por políticas étnico-raciais fica clara não apenas pela prevalência desses
grupos entre os beneficiários, mas também pelas justificativas apresentadas pelos programas
para a criação de ações afirmativas, dado que – como se verá adiante – muitos utilizaram
argumentos relacionados às desigualdades raciais existentes no Brasil, à baixa
representatividade desses grupos nos cursos de pós-graduação, bem como à importância da
diversidade étnica e cultural do corpo discente. Essa preferência pode demonstrar uma maior
aceitação de ações afirmativas raciais, assim como um reconhecimento por parte de alguns
programas de pós-graduação de que o Brasil não é uma “democracia racial” (GUIMARÃES,
2012), isto é, de que há barreiras para que pessoas pretas e pardas alcancem postos de prestígio
na estrutura social.
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Entretanto, em alguns casos o benefício para grupos étnico-raciais está vinculado à
cláusula de carência socioeconômica, como na política instituída pela Lei Estadual n°
6.914/2014, que regula todas as universidades estaduais do Rio de Janeiro. Nos termos da lei,
no máximo 30% do total de vagas existentes nos cursos de pós-graduação deverão ser
reservadas e distribuídas aos estudantes carentes de acordo com os seguintes critérios: 12%
para estudantes graduados negros e indígenas, 12% para graduados da rede pública e privada
de ensino superior, e 6% para pessoas com deficiência, filhos de policiais civis e militares,
bombeiros militares e inspetores de segurança e administração penitenciária mortos ou
incapacitados em razão do serviço. Portanto, o principal critério adotado pela legislação do Rio
de Janeiro é a hipossuficiência econômica e não o critério étnico-racial, de modo que estudantes
negros e indígenas apenas poderão ser beneficiados caso comprovem situação de carência
econômica. Segundo o manual elaborado pela Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)77, serão considerados carentes e poderão
concorrer às vagas reservadas os estudantes que tiverem renda per capita mensal bruta igual ou
inferior a R$ 1.086,00 (mil e oitenta e seis reais)78. Chama atenção o fato de a UERJ considerar
no cálculo da renda familiar per capita não apenas salários, aposentadorias e participação em
lucros de empresas, mas também valores de bolsas de estudos recebidas pelos candidatos, de
forma que estudantes de iniciação científica e mestrado que possuam bolsas de estudos podem
não ser considerados carentes e, portanto, aptos a ingressar via cotas em processos seletivos
para doutorado na UERJ.
Outro aspecto que chama atenção é o fato de que as medidas voltadas para a pósgraduação têm incluído entre os beneficiários grupos que não haviam sido alvo de políticas para
o ingresso em cursos de graduação, tais como pessoas transexuais e travestis e refugiados. A
Universidade Federal da Bahia (UFBA) aprovou no início de 2017 uma política afirmativa para
todos os seus programas de pós-graduação e tornou-se uma das primeiras universidades a se
preocupar com a inserção de pessoas transgênero nesse nível educacional. Os programas de
pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e em Artes
Cênicas da Universidade de Brasília (UnB) também possuem medidas em favor de pessoas
trans.

77

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2014.
Nos termos do manual: “Para concorrer às vagas reservadas pelo sistema de cotas, o candidato deverá:
a) preencher os requisitos indicados no item 2.1 do Edital para um dos grupos de cotas;
b) atender à condição de carência socioeconômica definida como renda per capita mensal bruta igual ou inferior a
R$ 1.086,00 (mil e oitenta e seis reais) das pessoas relacionadas no Formulário de Informações Socioeconômicas.”
78
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2.5.

Formas de instituição e aprovação das políticas

A análise da forma de instituição das políticas afirmativas pelos programas de pósgraduação é relevante uma vez que nos permite identificar as instituições que criaram essas
políticas por iniciativa própria e aquelas que foram forçadas a fazê-lo. Como veremos no
Capítulo 3, a origem da iniciativa de modificação indica se havia uma vontade real de
transformação da instituição, e tem relação direta com o tipo de mudança institucional
promovido pelos tomadores de decisão.
Os dados coletados nos permitiram identificar quatro formas de instituição e aprovação
das políticas:
•

Programas que criaram ações afirmativas por iniciativa própria e decisão de seus
colegiados;

•

Programas que criaram ações afirmativas por decisão de seus colegiados, mas
por iniciativa de órgãos externos, tal como os editais da Fundação Ford e da
Fundação Carlos Chagas (FCC);

•

Universidades e programas que criaram ações afirmativas em cumprimento a
leis estaduais; e

•

Programas que criaram ações afirmativas em razão de resoluções dos conselhos
universitários, válidas para todos os cursos de pós-graduação de determinada
instituição.

Como já mencionado, os dados coletados apontam que até janeiro de 2018 apenas 18,3%
dos programas criaram medidas por iniciativa própria79, enquanto a grande maioria o fez em
decorrência de resoluções dos conselhos universitários.

79

Esse percentual refere-se aos programas que criaram ações afirmativas por iniciativa própria ou em razão de
incentivo da FCC e da Fundação Ford.
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Gráfico 10 – Proporção de programas de pós-graduação com ação afirmativa conforme a
forma de instituição (N=737) 80
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Fonte: A autora, 2019.

Dentre as políticas instituídas por iniciativa dos programas, também se destacam casos
em que um instituto composto por vários programas de pós-graduação aprovou a criação de
ações afirmativas, mas cada programa teve autonomia para definir a modalidade a ser adotada,
os beneficiários e ajustes nos editais de seleção. É o caso, por exemplo, do Instituto de Filosofia
e Ciências Humanas (IFCH) da Universidade de Campinas (Unicamp) que aprovou o princípio
das ações afirmativas em 2015 (Silva, 2016), mas a especificação da política e sua execução
ficaram dentro da esfera de autonomia de cada programa de pós-graduação.
Até a data de corte da presente pesquisa – janeiro de 2018 – foram identificadas políticas
de cotas na pós-graduação aprovadas pelos conselhos universitários de 19 universidades
públicas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Universidade do Estado da Bahia (UNEB)81
Universidade Federal de Goiás (UFG)82
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)83
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 84
Universidade Federal da Bahia (UFBA) 85
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)86
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)87
Universidade Federal de Tocantins (UFT)88
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)89

A categoria “Incentivo Ford/FCC” refere-se aos programas que criaram ações afirmativas em razão do
Programa de Dotações para Mestrado em Direitos Humanos no Brasil. Sobre esse programa, vide: Rosemberg,
2008, 2013.
81
Resolução nº 196/2002 do Conselho Universitário (CONSU) da UNEB, revogada e substituída pela Resolução
n° 468/2007.
82
Resolução nº 07/2015 do Conselho Universitário (CONSUNI) da UFG.
83
Resolução nº 010/2016 do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da UFAM.
84
Resolução nº 02/2017 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG.
85
Resolução nº 01/2017 do Conselho Acadêmico de Ensino da UFBA.
86
Resolução nº 176/2017 do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura da UFGD.
87
Resolução nº 06/2017 do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação da UFU.
88
Resolução nº 14/ 2017 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CONSEPE da UFT.
89
Resolução nº 5/2017 do Conselho Universitário (CONSUN) da UFPel.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Universidade Federal do Piauí (UFPI)90
Universidade Federal da Fronteira do Sul (UFFS)91
Universidade Federal de Roraima (UFRR) 92
Universidade Federal de Sergipe (UFS)93
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)94
Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)95
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)96
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)97
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)98

Mais de uma década após a aprovação de ações afirmativas para pós-graduação pela
UNEB, a Universidade Federal de Goiás (UFG) foi a segunda a aprovar uma resolução
determinando que todos os programas criassem esse tipo de política. De acordo com artigo
publicado por atores envolvidos no processo de formulação da política, a primeira iniciativa
para adoção de cotas étnico-raciais na UFG partiu do Programa de Pós-Graduação em
Antropologia Social em agosto de 2014 e, posteriormente, foi ampliada para toda a universidade
e aprovada em 2015 (DINIZ FILHO, 2016)99.
Por fim, apesar de não determinar a obrigatoriedade de políticas afirmativas nos cursos
de pós-graduação, a Portaria Normativa n° 13/2016 do MEC tem sido mencionada como um
incentivo por diversos programas e contribuiu para a criação dessas medidas, cujo número
aumentou significativamente nos dois anos posteriores à sua promulgação. Ademais, o relatório
final de um grupo de trabalho instituído pela CAPES e pelo MEC em 2015 para debater o tema
recomendou que a Coordenação utilizasse critérios de inclusão de grupos vulneráveis na
avaliação quadrienal dos programas de pós-graduação, o que poderia servir de incentivo para
que um maior número de programas criassem ações afirmativas.
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Resolução nº 059/2015 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPI.
Resolução nº 08/2017 do Conselho Universitário (CONSUNI) e da Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação,
Extensão e Cultura (CPPGEC) da UFFS.
92
Resolução nº 02/2017 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da UFRR.
93
Resolução nº 59/2017 do Conselho do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (CONEPE) da UFS.
94
Resolução nº 4/ 2017 do Conselho Universitário (CONSU) da UFTM.
95
Resolução nº 39/2017 do Conselho Universitário da UNIFAP.
96
Resolução nº 189/ 2017 do Conselho Universitário da UNIPAMPA.
97
Resolução n° 7.200/2017 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da UFOP.
98
Resolução n° 58/2016 do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da UFPB.
99
Resolução CONSUNI nº 07/2015.
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2.6.

Nota CAPES

Como será discutido no Capítulo 6, um dos principais aspectos do debate sobre a criação
de ações afirmativas para ingresso em cursos de pós-graduação é a preocupação com a
excelência acadêmica dos programas. Em universidades como USP e Unicamp, ao longo das
discussões sobre a instituição dessas medidas, foram apresentadas objeções relacionadas a uma
possível redução da qualidade e excelência dos programas em razão da criação das cotas (DE
FIORI et al., 2017; SILVA, 2016).
Embora não fosse possível afirmar que a mudança de critérios nas admissões resultaria
em uma redução da excelência, houve preocupações com impacto na qualidade dos programas
e consequente piora na avaliação da CAPES devido à suposta necessidade de ampliação dos
prazos de defesa de teses e dissertações, queda no aproveitamento dos estudantes e no impacto
de suas publicações, entre outros (DE FIORI et al., 2017).
Diante disso, os programas melhor avaliados poderiam apresentar maior resistência à
criação de políticas de ação afirmativa. Estudo feito sobre o estado das políticas de ação
afirmativa para a graduação antes da entrada em funcionamento da Lei Federal nº 12.711/2012
mostra que as universidades com melhores desempenhos no Índice Geral de Cursos (IGC)100
eram as que menos promoviam inclusão (FERES JÚNIOR; DAFLON; RAMOS; et al., 2013).
Assim, é importante analisar se as políticas também estão sendo instituídas por programas de
pós-graduação bem avaliados.
O levantamento cruzou a adoção de políticas afirmativas com o conceito obtido pelos
programas de pós-graduação na última avaliação quadrienal da CAPES (Gráfico 11). A maioria
dos programas que criaram ações afirmativas têm notas 3 (30%) e 4 (41%), enquanto apenas
11,5% das iniciativas foram instituídas por programas com notas 6 (7,6%) e 7 (3,9%), aqueles
com o maior padrão de excelência segundo a CAPES.

100

O Índice Geral de Cursos (IGC) é um indicador da qualidade das instituições que leva em conta corpo
docente, infraestrutura, programa pedagógico e desempenho dos concluintes. O indicador foi elaborado pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), ligado ao Ministério da
Educação.
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Gráfico 11 – Distribuição dos programas com ação afirmativa conforme nota de
avaliação da CAPES (N=737)
Nota 3
Nota 3/2
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Fonte: A autora, 2019.

Se analisarmos a distribuição das iniciativas no universo de todos os programas de pósgraduação com cada nota da CAPES, é possível notar uma uniformidade na distribuição
(Gráfico 12). A nota 3/2101 é a que possui a maior proporção de programas com ações
afirmativas: elas estão presentes em 36,1% dos programas com essa nota, enquanto nas demais
faixas os percentuais permanecem entre 17,8% e 30,7%.
Gráfico 12 – Proporção dos programas conforme criação de ação afirmativa e nota de
avaliação da CAPES (N=2763)
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36,1%

63,9%

Nota 4

30,7%

69,3%

Nota 3

30,7%

69,3%

Nota 6
Nota 5
Nota 7

22,0%

78,0%

20,4%
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Fonte: A autora, 2019.

101

Significa que a nota 3 foi atribuída ao Mestrado e a nota 2 atribuída ao Doutorado do programa. Nesse caso, a
avaliação recomenda o descredenciamento do curso de doutorado, de modo que apenas o mestrado do programa
seja mantido em funcionamento.
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A constatação de que há programas com notas 6 e 7 instituindo ações afirmativas é
relevante e pode ser utilizada como argumento nas discussões de programas que ainda
enfrentam resistência à criação dessas medidas, particularmente daqueles que sustentam ser a
ação afirmativa adversária do mérito e da excelência.
Gráfico 13 – Proporção dos programas que criaram ações afirmativas por iniciativa
própria e nota de avaliação da CAPES (N=134)
Nota 3
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32,8%
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13,4%

Nota 6
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Fonte: A autora, 2019.

Na distribuição das formas de instituição em cada uma das notas da avaliação (Gráfico
14), é possível constatar que dentre os programas de nota mais alta há a maior proporção de
criação de ações afirmativas por iniciativa própria: 31,6% dos programas nota 6 e 24,1% dos
programas nota 7 que criaram ações afirmativas o fizeram por iniciativa própria. De qualquer
forma, os dados apontam que, em todas as faixas, a maioria dos programas criou as medidas
por determinação dos conselhos universitários ou leis estaduais.
Gráfico 14 – Proporção dos programas segundo nota de avaliação da CAPES e forma de
instituição das ações afirmativas (N=747)
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Nota 7
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31,6%
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Fonte: A autora, 2019.
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2.7.

Perfil das Universidades

No que se refere ao perfil das universidades adotantes, nota-se a predominância das
universidades federais, com 85,9% das políticas analisadas, seguidas das estaduais, com 14,1%.
Não foram encontrados programas de universidades municipais com ação afirmativa.
Se analisarmos a distribuição dos programas dentro de cada tipo de universidade pública
segundo a criação ou não de ações afirmativas (Gráfico 15), a predominância das universidades
federais em relação às estaduais fica ainda mais clara, já que aquelas possuem mais que o dobro
de programas com essas medidas. A maior adesão das universidades federais está diretamente
ligada à edição da Portaria Normativa MEC n ° 13/2016 e ao fato de que diversas universidades
aprovaram resoluções sobre o tema em seus conselhos universitários.
Gráfico 15 – Proporção dos programas conforme tipo de universidade pública e criação
de ação afirmativa (N=2763)
Pública Municipal
Pública Federal
Pública Estadual

100,0%
66,5%
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Afirmativa

33,5%
87,3%

12,7%

Tem Ação
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Fonte: A autora, 2019.

2.8.

Áreas do Conhecimento

Estudos demonstram que apesar do acesso à universidade ter se democratizado, e apesar
de ter ocorrido aumento expressivo do número de estudantes pretos e pardos, não houve acesso
igual a todas as carreiras: áreas menos valorizadas pelo mercado de trabalho, tais como
Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas, incluíram mais do que as áreas duras (RIBEIRO;
SCHLEGEL, 2015). Assim, uma das variáveis analisadas na pesquisa é a distribuição das
políticas afirmativas para pós-graduação nas diversas áreas do conhecimento, segundo a
maneira como a CAPES as define102.
Nota-se que as áreas de Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas são as que
possuem maior número de programas de pós-graduação com ações afirmativas, com 43,5% e
33%, respectivamente. Em seguida, aparecem as áreas de Linguística, Letras e Artes, com
30,8%, e Multidisciplinar, com 25,9%. As áreas de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas,
102

As áreas são: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências
Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes e a área Multidisciplinar.
Para mais informações, vide Capítulo 1.
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Ciências da Saúde e Ciências Exatas e da Terra apresentam percentuais na faixa de 21% a 24%.
A área com a menor proporção de programas com ação afirmativa é a de Engenharias, com
20,3%.
Gráfico 16 – Proporção de programas segundo área do conhecimento e criação de ação
afirmativa (N=2763)
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Fonte: A autora, 2019.

Gráfico 17 – Proporção de programas que criaram ação afirmativa distribuídos por área
do conhecimento (N=737)
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Fonte: A autora, 2019.

Ao analisarmos apenas os programas que instituíram ações afirmativas por iniciativa
própria, desconsiderando assim aqueles que as criaram por determinação legal ou dos conselhos
universitários (Gráfico 18), percebe-se que os programas das áreas de Ciências Humanas e
Ciências Sociais Aplicadas continuam sendo aqueles com maior número de políticas dentro
dessa forma de instituição (50% e 20,1%, respectivamente). Nota-se, ainda, que na área de

91

Engenharias, nenhum programa de pós-graduação criou políticas afirmativas por iniciativa
própria.
Gráfico 18 – Proporção de programas que criaram ação afirmativa por iniciativa própria
conforme a área do conhecimento (N=134)
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Fonte: A autora, 2019.

Na distribuição das formas de instituição das ações afirmativas dentro de cada área do
conhecimento (Gráfico 19), é possível constatar que os programas de Engenharias apenas
criaram essas medidas em decorrência de resoluções dos conselhos universitários (16,4%) e de
leis estaduais (83,6%). Isso demonstra que os programas dessa área apresentam maior
resistência à mudança de seus processos seletivos e à criação de políticas afirmativas, e apenas
o fazem quando são obrigados por suas universidades ou por lei. Como se verá no Capítulo 6,
os entrevistados de áreas de Engenharias e Ciências Agrárias se manifestaram contrariamente
à instituição de ações afirmativas por entenderem que essas políticas violam o princípio do
mérito e por considerarem que as desigualdades existentes nas universidades (graduação e pósgraduação) são sociais e não raciais.
Na área de Ciências Humanas, por sua vez, 52% das políticas afirmativas foram criadas
em cumprimento a resoluções de conselhos universitários, 39,2% por iniciativa própria e 8,8%
em decorrência de lei estadual. Assim, essa área apresenta as maiores proporções de medidas
criadas autonomamente, seja na distribuição dos programas com essa forma de instituição
(50%), seja apenas dentro da sua área (39,2%). A predominância das áreas de humanidades
(Humanas e Sociais Aplicadas) parece ter relação com seus objetos de estudo e com a
proximidade de questões ligadas a grupos vulneráveis, tais como estratificação social, estudo
de línguas indígenas, distribuição dos grupos na cidade, índices de violência e vulnerabilidade,
entre outros.
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Gráfico 19 – Proporção de programas segundo área do conhecimento e forma de
instituição (N=747)
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Fonte: A autora, 2019.

2.9.

Distribuição regional

No que se refere à distribuição das políticas pelo território nacional, o levantamento
mostra que a região Norte do país é a que concentra o maior número de programas com ações
afirmativas (52,8%) em relação à proporção de programas em cada região, seguida da região
Centro-Oeste (39,5%).
A região com o menor número de iniciativas é a Sul, em que apenas 11,4% dos
programas criaram ações afirmativas. Vale destacar que o Sudeste – maior região em número
de programas de pós-graduação – tem o dobro de iniciativas do Sul (23,7%) e metade do Norte
(52,8%).
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Gráfico 20 – Proporção de programas de pós-graduação conforme criação de ação
afirmativa e região do país (N=2763)
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Fonte: A autora, 2019.

Se analisarmos apenas os programas que criaram ações afirmativas, a região Sudeste é
a que apresenta a maior proporção de iniciativas, com 36,8%, seguida do Nordeste, com 30,5%.
A região Sul tem a menor proporção, com apenas 8,3% das ações afirmativas objeto deste
levantamento.
Gráfico 21 – Proporção de programas que criaram ação afirmativa conforme a região do
país (N=737)
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Fonte: A autora, 2019.
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Se considerarmos apenas os programas que instituíram ações afirmativas por iniciativa
própria, desconsiderando assim aqueles que o fizeram por determinação legal ou dos conselhos
universitários, a região Sudeste também concentra o maior número de iniciativas (37,3%), dado
diametralmente oposto ao que ocorreu com as cotas na graduação até pelo menos 2012, quando
o Sudeste foi a região mais resistente (FERES JÚNIOR et al., 2011a).
Gráfico 22 – Proporção de programas que criaram ação afirmativa por iniciativa própria
conforme a região do país (N=134)
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Fonte: A autora, 2019.

Na distribuição das iniciativas pelos estados da Federação, há aqueles em que todos os
programas de pós-graduação existentes adotaram ações afirmativas, como é o caso de Acre,
Amapá, Sergipe e Tocantins. Todavia, nos casos do Acre e do Amapá, o número de programas
de pós-graduação é baixíssimo: 9 e 4, respectivamente.
Ademais, há um caso em que nenhum programa do estado possui esse tipo de política –
o Maranhão. Em seguida, os estados com a maior proporção de programas com ações
afirmativas são Amazonas (81,1%), Goiás (86,8%), Piauí (94,1%) e Roraima (75%).
Já em termos numéricos, os estados com o maior número de políticas são Bahia (77
programas), Minas Gerais (151 programas) e Rio de Janeiro (100 programas). Já os com menor
número são Pernambuco (2 dos 117 programas) e Santa Catarina (3 dos 94 programas).
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Mapa 1 – Proporção de programas com ação afirmativa conforme o estado (N=2763)

Fonte: A autora, 2019.
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Gráfico 23 – Distribuição dos programas com ação afirmativa conforme o estado
(N=737)
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Fonte: A autora, 2019.

O estado de São Paulo concentra um dos maiores números de políticas afirmativas
criadas pelos próprios programas de pós-graduação na região Sudeste, 19 iniciativas, ficando
atrás apenas do Rio de Janeiro, com 22 iniciativas. Trata-se de mais uma diferença significativa,
pois São Paulo é até hoje o estado que mais resistiu à implantação de cotas raciais na graduação,
vide a ineficiência dos programas de bônus implantados pela Unicamp (VENTURINI; FERES
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JÚNIOR, 2016) e pela USP (VENTURINI; FERES JÚNIOR, 2015) ou o enorme atraso com
que a UNESP103, a Unicamp (SALDAÑA, 2017) e a USP (CRUZ, 2017) as adotaram.
Gráfico 24 – Proporção de programas que criaram ação afirmativa por iniciativa própria
conforme o estado (N=134)
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Fonte: A autora, 2019.
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Unesp aprova programa que reserva vagas para alunos de escola pública. Disponível em:
<http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/04/unesp-aprova-programa-que-reserva-vagas-para-alunos-deescola-publica.html>. Acesso em 25 de outubro de 2014.

98

2.10. Considerações finais

O capítulo buscou apresentar um panorama das ações afirmativas criadas em cursos de
pós-graduação no período de 2002 até o início de 2018. Em linhas gerais, é possível observar
que em um universo de 2.763 programas de pós-graduação acadêmicos (mestrado e doutorado)
de universidades públicas, mais de um quarto (26,4%) já possuía algum tipo de ação afirmativa
em janeiro de 2018. Os dados coletados apontam para uma difusão significativa desse tipo de
política nos últimos quatro anos, especialmente em razão da aprovação de resoluções pelos
órgãos superiores de universidades determinando a criação dessas medidas por todos os
programas de pós-graduação. A difusão dessas políticas a partir de 2017 e a predominância das
universidades federais aponta o papel indutor da Portaria Normativa MEC n° 13/2016 e de sua
interpretação como obrigatória por programas e universidades.
Em linhas gerais, é possível observar que há grande variação no formato das políticas
adotadas pelos programas de pós-graduação, especialmente no que se refere aos critérios
adotados nas seleções, às modalidades e aos grupos sociais beneficiados.
Predomina a modalidade de reserva de vagas, seja na ampla concorrência ou em vagas
suplementares, enquanto a modalidade bônus, adotada anteriormente na graduação, foi
ignorada nas políticas da pós-graduação. Há ainda modalidades mistas e a divisão dos processos
seletivos em editais diferentes para determinados grupos-alvo.
Diferentemente dos cursos de graduação, nos quais os principais beneficiários são
alunos egressos da rede pública de ensino, nas políticas para a pós-graduação prevalecem os
beneficiários pretos, pardos, indígenas e com deficiência, além de haver a inclusão de novos
grupos, tais como pessoas transexuais e travestis e portadores de visto humanitário (refugiados).
No que se refere à forma de instituição das políticas, a pesquisa identificou 19
universidades que aprovaram resoluções em seus conselhos universitários determinando que
todos os programas de pós-graduação adotassem ações afirmativas. Apenas 18,3% dos
programas criaram medidas por iniciativa própria e há apenas um estado da federação com lei
estadual sobre a questão, o Rio de Janeiro.
Em razão das preocupações com impactos na qualidade e consequente queda na
avaliação da CAPES, programas melhor avaliados poderiam ser mais resistentes à criação
dessas políticas. No entanto, os dados indicam que há programas com notas 6 e 7 instituindo
ações afirmativas, o que pode ser usado como argumento nas discussões de programas que
ainda estão em fase de análise e aprovação dessas medidas. As áreas de Ciências Humanas e
Ciências Sociais Aplicadas são as que possuem maior número de programas de pós-graduação
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com ações afirmativas. Os dados apontam para uma maior resistência de programas de áreas
mais duras, especialmente as Engenharias, as quais apenas criaram esse tipo de política por
determinação de lei estadual ou de resoluções das universidades.
Por fim, a região Sudeste se destaca na distribuição regional dos programas com ações
afirmativas, especialmente daqueles que criaram medidas por iniciativa própria. As proporções
da região Sudeste são significativas, uma vez que o estado de São Paulo foi por muitos anos
resistente à implantação de cotas raciais. Ademais, é interessante notar que há um estado – o
Maranhão – no qual nenhum programa possui esse tipo de política.
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3. ENTRADA NA AGENDA DECISÓRIA

3.1.

Introdução
A primeira etapa da formulação de políticas públicas consiste no reconhecimento de um

problema como relevante e na posterior construção de uma consciência coletiva sobre a
necessidade de enfrentá-lo. Essa etapa é conhecida como formação da agenda (agenda-setting)
(PARSONS, 1995, p. 87; SOUZA, 2006, p. 29–30; THEODOULOU, 1995, p. 88).
Apesar da ampla literatura e de pesquisas sobre a formação de agendas governamentais,
ainda são escassos os estudos que se dedicam a explicar se e como as ações afirmativas,
especialmente aquelas para ingresso em cursos de mestrado e doutorado, entraram na agenda
de programas, universidades e órgãos federais responsáveis pela política nacional de pósgraduação – CAPES e MEC. Assim, diferentemente de estudos que têm como objeto de análise
toda a extensão do governo federal e buscam compreender como diversas questões circulam na
estrutura do governo, esta parte da tese focaliza uma única questão – as ações afirmativas para
pós-graduação – e como se deu sua inserção na agenda decisória dessas instituições.
As pesquisas sobre formação da agenda buscam compreender como algumas questões
ascendem ou não à agenda, ali permanecem e são definidas e interpretadas pelos diversos atores
envolvidos. A literatura sobre o processo de agenda-setting abrange três linhas de análise que
incluem pesquisas sobre (a) a agenda pública (public agenda-setting) e como questões são
tratadas pelo público em geral, (b) a agenda midiática (media agenda-setting) e como questões
são tratadas pelos meios de comunicação e (c) a agenda de políticas governamentais (policy
agenda-setting) e questões relevantes para os diversos órgãos e entidades do governo. Muitos
estudos sobre formação de agenda apontam as imbricações dessas três linhas de análise, de
modo a compreender como a emergência de uma questão em uma agenda influencia o
desenvolvimento das demais.
Os estudos sobre agenda midiática e agenda pública são relevantes, dada a importância
do debate público para que determinadas políticas sejam aprovadas, mantidas, aprimoradas e
rejeitadas. Mario Fuks (2000) ressalta que para que um assunto se torne objeto de atenção social
é fundamental o seu reconhecimento como assunto público. Assim, as discussões e justificações
públicas para a instituição de políticas são fundamentais para a produção de sua legitimidade.
Desde que as ações afirmativas começaram a ser criadas pelas universidades públicas brasileiras
no início dos anos 2000, pesquisadores têm se debruçaram sobre o debates público em torno da
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temática na grande mídia (CAMPOS, 2014, 2015; CAMPOS; FERES JÚNIOR; DAFLON,
2013b).
Já os estudos que se prestam a explicar como se deu a formação da agenda
governamental sobre ações afirmativas no ensino superior ainda são escassos. O principal deles
foi desenvolvido por Mala Htun (2004), a qual analisa como as ideias sobre ações afirmativas
no Brasil se tornaram salientes no final da década de 1990, e não antes. A pesquisa de Htun
(2004) indica que o processo de introdução de ações afirmativas raciais no Brasil pode ser
modelado como uma dialética entre mobilização social e iniciativa presidencial enquadrada
dentro de eventos internacionais. Ou seja, a entrada da temática na agenda governamental
decorreu de uma confluência de pressões de agências internacionais, da academia, do
movimento negro e do próprio governo.
Este capítulo tem por objetivo suprir a mencionada lacuna na literatura e analisar como
a questão das ações afirmativas para pós-graduação chegou às universidades públicas e ao
governo federal brasileiro, bem como quais fatores levaram à edição da Portaria Normativa
MEC n° 13/2016. Para tanto, os principais modelos teóricos que guiarão a análise são o de
múltiplos fluxos (multiple streams) desenvolvido por John Kingdon (2014) para analisar os
estágios de formação da agenda (agenda-setting) e o do equilíbrio pontuado elaborado por
Frank Baumgartner e Bryan Jones (2009a) para complementar as ideias de Kingdon. A primeira
parte do capítulo analisa a literatura sobre a agenda governamental e os modelos teóricos de
Kingdon, Baumgartner e Jones, para, em seguida, explicar o processo de ingresso do tema na
agenda de universidades públicas e programas de pós-graduação específicos. Ao final, o
capítulo expõe os fatores determinantes para que a questão das ações afirmativas para pósgraduação transcendesse o âmbito da preocupação de entidades estudantis e ingressasse na
agenda decisória da CAPES e do MEC. Para tanto, serão utilizadas informações coletadas nas
entrevistas com participantes do grupo de trabalho, membros das reitorias e pró-reitorias de
pós-graduação de universidades que emitiram resoluções sobre o tema e membros das equipes
de coordenação, de gestões atuais ou anteriores, de programas que criaram ações afirmativas.

3.2. O processo de criação de políticas públicas
A criação de políticas públicas se dá de diversas formas e por meio de variadas técnicas.
Não é possível definir um único processo por meio do qual elas são criadas e desenhadas, já
que envolvem os mais diversos temas, procedimentos e atores. Ademais, tal criação pode variar
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de acordo com o ente responsável: legislativo, executivo, agências reguladoras ou outros entes
estatais (ANDERSON, 1984, p. 2).
Por muito tempo, predominou na literatura a perspectiva que considerava o processo de
criação de políticas públicas como composto por uma série de etapas e sequências que tinha
início com a definição da agenda (agenda-setting) e terminava com a avaliação e o término da
política. Essa perspectiva derivava principalmente dos estudos desenvolvidos por Harold
Lasswell (1956), Herbert Simon, David Easton (1953, 1965) e Charles Lindblom (1968). De
uma forma geral, o processo envolveria quatro fases principais: (i) identificação do problema e
estabelecimento de uma agenda; (ii) formulação da política e processo de tomada de decisão;
(iii) implementação e (iv) avaliação (ANDERSON, 1984, p. 3; FREY, 2009; HOWLETT;
RAMESH, 1995, p. 11; SOUZA, 2006; THEODOULOU, 1995, p. 87–91).
No entanto, a noção do ciclo de políticas públicas como estágios racionalmente
ordenados foi amplamente criticada por representar uma visão artificial do fenômeno, visto que,
segundo as críticas, na prática o processo é mais complexo (LINDBLOM, 1993; NAKAMURA,
1987; SABATIER; JENKINS-SMITH, 1993; STONE, 1989). Em uma versão posterior de seu
texto sobre o assunto, o próprio Lindbloom critica o modelo e sustenta que “etapas deliberadas
e ordenadas... não são um retrato preciso de como o processo de políticas realmente funciona.
A formulação de políticas é, em vez disso, um processo de interação ativa sem começo nem
fim104” (Lindblom, 1993, p. 11, tradução nossa). Dentre os argumentos dos críticos, também é
importante ressaltar a ausência de uma explicação causal sobre como a política passa de um
estágio para o outro, a desconsideração de determinados atores, como burocratas e agentes de
nível de rua, além do fato de que a criação de políticas envolve diversos níveis de governo e
ciclos que interagem entre si (SABATIER; JENKINS-SMITH, 1993, p. 1–4).
Contudo, como ressalta Parsons (1995, p. 80), o ciclo pode ser entendido como um
dispositivo heurístico que nos permite construir um modelo com o qual podemos reduzir a
complexidade e a multiplicidade das políticas públicas a uma forma mais gerenciável; mas,
como todo modelo heurístico, deve ser utilizado com cautela. É necessário compreender que a
análise política contemporânea é uma atividade de múltiplos níveis e que a ideia do ciclo de
políticas possui limitações, vantagens e desvantagens.
Diante disso, as próximas partes deste capítulo explicam o desenvolvimento da literatura
a respeito dos estágios pré-decisórios do processo de criação de políticas públicas: a formação
da agenda (agenda-setting) (KINGDON, 2014, p. 2–3).
“Deliberate, orderly steps...are not an accurate portrayal of how the policy process actually works. Policymaking is, instead, a complexity inter-active process without beginning or end.”
104

103

3.3.

Agenda: conceito

Por muito tempo, a perspectiva pluralista, segundo a qual a definição de problemas e a
criação de políticas públicas se dão essencialmente em razão do processo de competição entre
diferentes grupos, prevaleceu na literatura (DAHL, 1958, 1961; TRUMAN, 1951). Dahl (1957),
por exemplo, considerava que um dos requisitos da democracia fosse a ausência de um grupo
dominante no controle das alternativas em discussão no sistema político. Assim, na visão
pluralista, o estabelecimento da agenda era considerado um processo aberto e competitivo em
que grupos de interesse se aliavam a atores políticos para defender suas preferências e
propostas. O pluralismo pressupunha que a maioria dos cidadãos fosse capaz de mobilizar suas
demandas em relação a questões que considerassem importantes e que, apesar dos grupos não
terem os mesmos recursos para influenciar os processos, todos poderiam usar recursos
diferentes para influenciar a agenda e atingir seus objetivos e interesses. Em outras palavras,
em uma sociedade livre e democrática, todos poderiam influenciar o estabelecimento da agenda
(PARSONS, 1995, p. 125).
A partir da década de 1960, a perspectiva pluralista da formação de políticas públicas
tornou-se alvo de intensas críticas, especialmente no que se refere à possibilidade de todos
influenciarem a agenda, visto que, na visão dos críticos, os contextos e processos de criação das
políticas são tendenciosos em favor de alguns grupos, ideias e interesses. As críticas mais
significativas à perspectiva pluralista concentraram-se na existência de vieses na mobilização
de interesses (BAUMGARTNER, 2009a, p. 11; PARSONS, 1995, p. 125).
A principal crítica ao modelo pluralista foi desenvolvida por E. E. Schattschneider
(1960). Segundo o autor, o conflito é a essência da atividade política e o principal poder do
governo seria justamente gerenciá-lo antes de seu início. Sendo assim, o alcance e a extensão
dos conflitos seriam limitados pelos atores dominantes no jogo político que, para
Schattschneider, não é aberto e pluralista, como defende a teoria democrática liberal. A
abordagem pluralista seria problemática, pois na maioria das vezes a mobilização de interesses
é enviesada em favor de determinados grupos: “a falha do paraíso pluralista é que o coro celeste
canta com um forte sotaque de classe alta”105 (SCHATTSCHNEIDER, 1960, p. 35, tradução
nossa). Diferentemente do que defende a perspectiva pluralista, Schattschneider argumenta que
o fato de os grupos de interesse não se mobilizarem não significa necessariamente que a maioria
dos cidadãos esteja satisfeita com o status quo, mas sim que alguns grupos privilegiados são
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“The flaw in the pluralistic heaven is that the heavenly chorus sings with a strong upper-class accent.”
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capazes de limitar o escopo da agenda política. Ou seja, o jogo político é estruturado por regras
que se ajustam aos jogadores que estão no topo: os grupos de pressão, os partidos e as
instituições. Assim, Schattschneider observa que a essência do conflito político é o escopo da
participação e a mobilização de vieses, já que as instituições tendem a favorecer alguns
interesses em detrimento de outros (BAUMGARTNER, 2009a, p. 11).

Todas as formas de organização política têm um viés em favor da exploração de
alguns tipos de conflito e da supressão de outros, porque a organização é a
mobilização do viés. Algumas questões são organizadas em política, enquanto outras
são organizadas (SCHATTSCHNEIDER, 1960, p. 71).

No mesmo sentido, Bachrach e Baratz (1962) argumentam que o poder também é
exercido quando grupos investem recursos para limitar o escopo do processo político e impedir
que determinadas questões entrem na agenda, o que os autores denominam de “não decisão”.

Na medida em que grupos privilegiados conseguem fazê-lo, grupos não privilegiados
são impedidos, para todos os efeitos práticos, de trazer à tona quaisquer questões que
possam em sua resolução ser seriamente prejudiciais a grupos privilegiados
(BACHRACH; BARATZ, 1962, p. 950, tradução nossa)106.

Os autores sustentam que estudiosos como Dahl, Lasswell e Kaplan negligenciaram
uma “face” do poder ao assumir que este só era observado em situações de tomada de decisão,
ignorando que em algumas situações o poder não está envolvido de forma alguma e que o
comportamento de tomadores de decisão pode ser explicado parcial ou inteiramente em termos
de força, influência ou autoridade (BACHRACH; BARATZ, 1963, p. 640). Assim, a “tomada
de não decisão” se refere a situações em que atores agem para limitar o escopo da tomada de
decisão a questões de seu interesse por meio da manipulação de valores, mitos, instituições e
procedimentos da comunidade (BACHRACH; BARATZ, 1963, p. 632). A “segunda face” do
poder seria, portanto, a capacidade de controlar problemas e alternativas submetidos à discussão
política, controlando, assim, o surgimento de conflitos107.
As ideias de Schattschneider (1960) sobre contenção e expansão de conflitos e a noção
de não decisões de Bachrach e Baratz (1962, 1963) foram subsequentemente desenvolvidas por

“To the extent that privileged groups succeed in doing this, non- privileged groups are prevented, for all
practical purposes, from bringing to the fore any issues that might in their resolution be seriously in detrimental
to privileged groups.”
107
As ideias de Bachrach e Baratz sobre não decisões foram subsequentemente desenvolvidas por Crenson
(1971) e Lukes (1974). Crenson analisou como duas cidades abordavam a questão da poluição e concluiu que a
diferença poderia ser explicada pelo controle da agenda exercido por grupos de interesse, de modo que a questão
sequer foi discutida pela opinião pública. Lukes, por sua vez, ampliou o debate ao propor uma abordagem
tridimensional do poder.
106
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Roger W. Cobb e Charles D. Elder (1971), os quais estavam preocupados em analisar a
participação limitada e as formas de expansão e gerenciamento de conflitos. Os autores foram
responsáveis pelo primeiro uso do termo “agenda” na literatura de políticas públicas, em 1971,
quando publicaram um artigo com as principais ideias de seu livro Participation in American
Politics, lançado no ano seguinte.
Bryan D. Jones (2016, p. 25) sustenta que o livro de Cobb e Elder foi a primeira
avaliação acadêmica sistemática do componente pré-decisório do processo político – isto é, da
parte do processo que ocorre antes do conflito sobre as escolhas políticas. Assim, Cobb e Elder
foram os primeiros a desenvolver plenamente a ideia de agendas políticas para explicar como
questões e propostas de grupos desfavorecidos (ou qualquer outro ator) passam a ser levadas a
sério pelos formuladores de políticas e passam a definir a agenda. A partir de então, passou-se
a considerar que políticas públicas possuem uma fase pré-decisória. Isto é, a política não ocorre
apenas na disputa aberta entre partidos e grupos dentro dos ramos formais do governo, mas
principalmente na definição de quais questões são consideradas apropriadas para intervenções
governamentais (JONES, 2016, p. 27; ROCHEFORT, 2016, p. 37).
Segundo Cobb e Elder (1971, p. 905), a agenda poderia ser conceituada como um
conjunto de controvérsias políticas consideradas preocupações legítimas e que merecem
atenção. A agenda pode ser definida, ainda, como o conjunto de assuntos e questões em que
atores governamentais108, a opinião pública, a mídia e outros atores não governamentais109 estão
prestando atenção em determinado momento (BIRKLAND, 2011; THEODOULOU; CAHN,
1995). Segundo Zahariadis (2016a, p. 5), o termo “agenda” é geralmente utilizado para se referir
a uma “lista contextual de prioridades governamentais válidas”, sendo uma de suas principais
características o fato de refletir alguma forma de ordenação ou priorização. Dado que os
indivíduos e instituições não conseguem dar atenção para todas as questões existentes na
sociedade, é necessário que sejam estabelecidas prioridades.
A análise dos processos pré-decisórios foi posteriormente desenvolvida por John
Kingdon, o qual publicou o livro Agendas, Alternatives and Public Policies em 1984. Na obra,
o autor analisa o processo de formação das agendas de políticas de saúde e transporte no
governo estadunidense investigando como uma ideia se torna uma preocupação dos
formuladores de políticas e se transforma em política pública, por que determinados atores
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Para Kingdon (2014), os atores governamentais são aqueles que integram o governo, tal como presidente,
políticos eleitos, funcionários da presidência ou do Congresso, assessores, burocratas em geral.
109
Podem ser atores não governamentais (ou externos) os grupos de interesse, acadêmicos, pesquisadores,
consultores, entre outros (KINGDON, 2014).
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prestam atenção em um assunto em vez de outro, como as agendas mudam e como os
formuladores restringem suas escolhas de um grande para um pequeno conjunto de alternativas
(BAUMGARTNER, 2016; KINGDON, 2014; ZAHARIADIS, 2007).

Os padrões de políticas públicas, afinal, são determinados não apenas por decisões
finais como votos em legislaturas, ou iniciativas e vetos por presidentes, mas também
pelo fato de que alguns assuntos e propostas emergem em primeiro lugar e outros
nunca são seriamente considerados (KINGDON, 2014, p. 2, tradução nossa)110.

Segundo o autor, as políticas públicas são formadas por quatro processos que
compreendem o estabelecimento de uma agenda, a especificação de alternativas a partir das
quais escolhas serão feitas, uma escolha entre as alternativas explicitadas e, finalmente, a
implementação da decisão (KINGDON, 2014, p. 2–3). Kingdon desenvolve seu modelo
preocupado especificamente com os dois primeiros processos, os quais denomina de estágios
pré-decisórios: a formação da agenda (agenda-setting) e a especificação de alternativas (policy
formulation).
O processo pelo qual as ideias se tornam relevantes para a opinião pública e o governo
é chamado de agenda-setting, correspondendo à transformação de questões públicas em
prioridades governamentais e envolvendo a captura da atenção da opinião pública ou do
governo para que determinadas questões surjam e se materializem em programas concretos e
políticas públicas (BIRKLAND, 2011; CAPELLA, 2016; FUKS, 2000; THEODOULOU,
1995; ZAHARIADIS, 2016b, p. 6). Cobb e Elder (1972) utilizaram originalmente o termo
agenda-building (construção da agenda) para se referir ao processo por meio do qual as
questões são incluídas na lista de controvérsias políticas de uma sociedade. Para o propósito
desta tese e seguindo a evolução da literatura, será utilizado o termo agenda-setting (definição
da agenda).
A definição das agendas varia em razão de diferenças institucionais e culturais, sendo
um processo politicamente fluido e dinâmico, de forma que é importante avaliá-las em seu
contexto social e temporal (ZAHARIADIS, 2016a, p. 6). Zahariadis (2016b, p. 7) sustenta que
o processo de definição da agenda contém quatro elementos fundamentais, usualmente
referidos como “os quatro Ps”: poder, percepção, potência e proximidade. O poder seria o
elemento mais importante, visto que a definição das prioridades do governo reflete o poder de
alguns grupos ou indivíduos de fazer suas demandas serem ouvidas ou impedir que outros
“The patterns of public policy, after all, are determined not only by such final decisions as votes in legislatures,
or initiatives and vetoes by presidents, but also by the fact that some subjects and proposals emerge in the first
place and others are never seriously considered.”
110
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grupos sejam ouvidos. Assim, a movimentação das questões entre agendas requer o poder de
convencer formuladores de políticas de que determinado item seja merecedor de atenção e ação
governamental. A percepção, por sua vez, afeta as questões que são consideradas importantes
e o porquê. Como argumenta Kingdon (2014), o processo de transformar questões em
problemas contém um elemento perceptivo e interpretativo, de modo que os atores precisam
interpretar eventos para conseguir apoio a um item111. A potência se refere à intensidade das
consequências de um problema: quanto maior a gravidade das consequências, maior a saliência
da questão na agenda do governo112. Por fim, as pessoas tendem a prestar atenção em questões
que têm impacto mais direto e próximo (em termos geográficos ou temporais) de suas vidas,
razão pela qual questões da política local costumam receber mais atenção (ZAHARIADIS,
2016b, p. 8). O autor ressalta, ainda, que mudanças nas configurações de poder ou nas
percepções podem resultar em movimentos para cima e para baixo na agenda, além das
variáveis terem efeitos recíprocos. O poder afeta e molda a percepção de forma que algumas
questões, como a diversidade, por exemplo, tendem a ser mais salientes para grupos de oposição
justamente porque eles não estão no poder. Já a proximidade e a potência impactam
indiretamente a agenda, uma vez que são filtradas pelo poder e pela percepção. Assim, o
processo de definição da agenda envolve conexões existentes entre os quatro Ps.
O modelo analítico desenvolvido por Kingdon em Agendas, Alternatives and Public
Policies (2014 [1984]), denominado múltiplos fluxos, busca explicar como as políticas são
criadas pelos governos nacionais em condições de ambiguidade (KINGDON, 2014;
ZAHARIADIS, 1999) e foi desenvolvido a partir do modelo de escolha organizacional da “lata
de lixo” (garbage can model) proposto por Cohen, March e Olsen (1972).
Segundo o “modelo da lata de lixo”, a escolha coletiva não é derivada apenas dos
esforços individuais agregados de alguma forma, mas sim o resultado de um conjunto de forças
estruturais e processos cognitivos e afetivos altamente dependentes do contexto. Ao teorizar no
nível sistêmico, o modelo considera a escolha como o resultado do impulso e da atração de
diversos fatores. A ambiguidade é central ao modelo e relaciona-se à existência de diferentes
pontos de vista e maneiras de pensar as mesmas circunstâncias e fenômenos; diferencia-se,
portanto, da incerteza, caracterizada pela impossibilidade de prever eventos com previsão
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Zahariadis (2016, p. 8) oferece como exemplo a questão da situação dos refugiados que cruzavam o Mar Egeu
na Grécia. O tema apenas ganhou atenção da mídia e passou a ser objeto de ação governamental após a foto de
Alan Kurdi – onde se vê o corpo de um menino de três anos que se afogou – aparecer nos jornais e relevar a
tragédia e os perigos enfrentados pelos refugiados.
112
A título exemplificativo, o autor apresenta os impactos que os eventos de 11 de setembro de 2001 tiveram na
agenda do governo dos Estados Unidos, envolvendo desde direitos civis até subsídios para companhias aéreas.
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(ZAHARIADIS, 1999). No modelo da lata de lixo desenvolvido por Cohen, March e Olsen
(1972, p. 2), a escolha é conceituada como uma lata de lixo na qual participantes despejam
grandes problemas e soluções não relacionados e em que o processo de escolha não é controlado
por uma pessoa, mas altamente dinâmico e interativo. Os autores consideram que organizações
como governos e universidades são “anarquias organizadas” que operam em condições de
grande incerteza e ambiguidade e possuem três propriedades gerais: participação fluida,
preferências problemáticas e tecnologia pouco clara.
A participação fluida refere-se à alta rotatividade de participantes, cujo esforço e tempo
dedicado variam. As preferências problemáticas, por sua vez, dizem respeito ao fato de uma
organização operar à base de uma série de preferências inconsistentes e mal definidas: muitas
vezes os formuladores de políticas não sabem o que querem e não têm objetivos claros e
precisos. Cohen, March e Olsen (1972, p. 1) consideram que as anarquias organizadas são um
conjunto de ideias soltas e não uma estrutura coerente. Por fim, a tecnologia pouco clara referese ao fato de que, apesar de sobreviverem e produzirem, muitas vezes os processos internos e a
missão das organizações não são conhecidos por seus membros, os quais operam à base de
testes e erros e no aprendizado a partir de experiências passadas.
Kingdon (2014) adapta o modelo da lata de lixo para analisar o governo estadunidense,
o qual considera uma anarquia organizada, e desenvolve o modelo de múltiplos fluxos no qual
a mudança da agenda resulta da convergência de três fluxos do sistema político: problemas,
soluções ou alternativas (policies) e política (politics). Os fluxos são independentes uns dos
outros, cada um tem suas próprias regras e dinâmicas e nenhum necessariamente precede o
outro cronologicamente (KINGDON, 2014; MUCCIARONI, 1992; ZAHARIADIS, 1999).
Nikolaos Zahariadis (1995; 1999) propôs adaptações ao modelo de Kingdon ao analisar
processos de privatização na Inglaterra e na França. Zahariadis (1999, p. 80) ressalta que, apesar
de o modelo ter sido desenvolvido e utilizado por Kingdon para explicar estágios pré-decisórios
– a formação da agenda (agenda-setting) e a especificação de alternativas (policy formulation)
– do processo de formação da agenda geral de políticas públicas de um país, o modelo também
poderia ser estendido para cobrir todo o processo de formulação de políticas públicas em
subsistemas específicos e outros níveis de governo (estadual, municipal, etc.). Zahariadis
também demonstra a aplicabilidade do modelo para um estudo comparativo de políticas
públicas.
Diferentemente de Kingdon (2014), que tem por unidade de análise toda a estrutura do
governo federal e analisa como diversas questões circulam nela, Zahariadis (1995) utiliza o
modelo dos múltiplos fluxos para compreender uma única questão, a privatização, e sua
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movimentação no processo decisório. Da mesma forma, a presente tese utiliza o modelo dos
múltiplos fluxos para se debruçar sobre uma única questão, a criação de ações afirmativas em
cursos de pós-graduação. O modelo do equilíbrio pontuado desenvolvido por Frank
Baumgartner e Bryan Jones (2009a) também é usado para compreender a relação entre a
formação da agenda e a dinâmica institucional.

3.3.1. Tipos de agenda
A pesquisa de Cobb e Elder (1972) é considerada precursora ao analisar como a agenda
pública e a agenda governamental se relacionam e como as ideias passam de uma para outra.
Os autores (COBB; ELDER, 1983) identificam dois tipos de agendas políticas: a agenda
sistêmica, que consiste nas questões consideradas merecedoras de atenção pelos membros da
comunidade política em determinado período; e a agenda institucional, a qual envolve o
conjunto de questões consideradas ativamente pelos tomadores de decisão de uma instituição
governamental.
A agenda sistêmica é abstrata e geral, consistindo em todas as questões que os membros
de determinada comunidade política consideram merecer atenção pública e que envolvem
assuntos dentro da jurisdição legítima dos poderes governamentais existentes, de modo que
toda comunidade política local, estadual ou nacional terá uma agenda sistêmica.
Para que um problema acesse a agenda sistêmica, os autores sustentam ser necessário:
(1) atenção generalizada ou consciência do problema, (2) preocupação compartilhada de parte
considerável do público a respeito da necessidade de algum tipo de ação e (3) uma percepção
compartilhada de que o assunto é uma preocupação legítima de um órgão governamental e está
dentro de sua competência ou autoridade. Ou seja, a entrada de uma questão na agenda
sistêmica depende do reconhecimento público, o qual é condicionado pelas normas, valores e
ideologias dominantes na comunidade. Apesar de a entrada na agenda sistêmica não requerer o
reconhecimento de todos os cidadãos, apenas de uma grande parte, é indispensável a atuação
dos meios de comunicação de massa para fomentar a convicção popular e alcançar a
mobilização necessária, além do reconhecimento público de que a atuação governamental é
necessária para a resolução do problema.
Diferentemente da agenda sistêmica, a agenda institucional tende a ser mais específica
e concreta, envolvendo a consideração de um problema por um órgão decisório e a discussão
de alternativas e meios disponíveis para lidar com ele.
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Os autores ressaltam que um item pode entrar na agenda formal sem ter feito parte da
agenda sistêmica ou ter sido alvo de preocupação social. Porém, Cobb e Elder (1983)
consideram improvável que questões envolvendo consequências sociais substanciais ingressem
na agenda governamental sem que tenham atingido status sistêmico na agenda. O papel da
mídia na difusão de uma questão e de sua transmissão da agenda sistêmica para a institucional
é ressaltado pelos autores, os quais argumentam que os defensores de uma questão buscam
defini-la por meio de símbolos e mobilizar apoio e atenção pública para que ela alcance a
atenção dos tomadores de decisão (ZAHARIADIS, 2016b, p. 7).
Em 1984, partindo das ideias desenvolvidas por Cobb e Elder, Kingdon (2014)
desenvolveu um estudo sistemático sobre o tema e estabeleceu uma diferença entre a agenda
governamental e a agenda decisória. Segundo o autor, a agenda governamental é composta
pelos assuntos aos quais pessoas em torno do governo estão prestando atenção de forma séria
em determinado momento. Dentro da agenda governamental, há um conjunto menor de itens
que estão sendo efetivamente decididos e que compõe a agenda decisória. Ou seja, propostas
estão sendo levadas para análise legislativa ou estão sendo submetidas à decisão do presidente
ou da autoridade máxima de um órgão ou departamento. Kingdon (2014, p. 166) ressalta que
estar na agenda decisória não assegura promulgação ou decisão burocrática sobre uma proposta,
mas representa um status mais ativo do que sua simples presença na agenda governamental.

3.4.

Reconhecimento do problema e entrada na agenda

No fluxo de problemas, Kingdon (2014, p. 90) busca compreender de que forma as
questões são reconhecidas como relevantes pelos formuladores de políticas e por que alguns
problemas passam a integrar a agenda governamental. O modelo parte da premissa de que a
capacidade de processamento e atenção dos indivíduos é naturalmente limitada, de modo que o
número de questões sob consideração ativa dos tomadores de decisão e formuladores de
políticas é relativamente pequeno (KINGDON, 2014, p. 184).
O autor faz uma diferenciação importante entre problemas e condições. Para Kingdon
(2014, p. 109–111), condições são situações sociais com as quais nos deparamos diariamente,
tais como mau tempo ou doenças, mas não necessariamente consideramos fazer algo para
mudá-las. Condições apenas se tornam problemas quando as pessoas se convencem de que algo
deve ser feito. Os formuladores de políticas e tomadores de decisão fazem avaliações dessas
condições com base em seus valores e a partir de comparações entre países e da análise da
compatibilidade entre condições observadas e suas concepções de situações ideais. Há,
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portanto, um forte elemento perceptivo, valorativo e interpretativo na transformação de
condições em problemas, visto que, normalmente, diversos valores estão associados a uma
questão. Esses valores são trazidos para a observação, e são essenciais para que algumas
condições recebam mais atenção e sejam definidas como problemas.

Os valores que alguém traz para uma observação desempenham um papel substancial
na definição do problema. Um descompasso entre as condições observadas e a
concepção de um estado ideal torna-se um problema (KINGDON, 2014, p. 110,
tradução nossa)113.

Assim, no fluxo de problemas, os formuladores de políticas são colocados em contato
com as condições por meio de indicadores, crises e símbolos e do retorno (feedback) de ações
governamentais. Os indicadores rotineiros ou resultantes de estudos especiais, tais como taxas
de mortalidade, custos de programas e variações na inflação, podem ser utilizados para chamar
atenção para a existência de condições, bem como para avaliações sobre sua importância e sobre
o alcance de mudanças (KINGDON, 2014, p. 90–94). Além dos indicadores, Kingdon (2014,
p. 94–100) também indica um segundo grupo de mecanismos que englobam eventos
focalizadores (focusing events), símbolos e crises, os quais muitas vezes servem de impulso
para chamar atenção para uma condição. Os mecanismos incluem eventos de grande magnitude
que podem servir de alerta e auxiliar no reconhecimento de um problema, tais como crises,
desastres (terremotos, acidentes aéreos, naufrágios), experiências pessoais de tomadores de
decisão e símbolos de eventos políticos ou políticas. Por fim, o terceiro grupo de mecanismos
diz respeito ao retorno (feedback), avaliações e comentários sobre programas anteriores em
desenvolvimento. Zahariadis (2007, p. 72) sustenta que “implementar com êxito uma solução
em uma área pode se espalhar para outra, facilitando a adoção da mesma solução em uma área
aparentemente não relacionada”, o que Kingdon (2014, p. 190) denomina de spillovers.
Todavia, Kingdon (2014) ressalta que indicadores, eventos e feedback não resultam em
reconhecimento imediato e direto dos fatos e da existência de um problema, uma vez que tais
mecanismos dependem de interpretações e, em determinados casos, há debates sobre a
metodologia e a validade de indicadores e sobre a relevância das condições. Portanto, um
aspecto essencial do modelo de múltiplos fluxos é que as ideias são altamente dependentes de
percepções e valores e que os problemas são construídos socialmente por meio da interpretação.

“The values one brings to an observation play substantial role in problem definition. A mismatch between the
observed conditions and one’s conception of an ideal state becomes a problem.”
113
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As condições são definidas como problemas quando passamos a acreditar que
devemos fazer algo sobre elas. Os problemas não são simplesmente as condições ou
eventos externos em si; há também um elemento interpretativo e perceptivo
(KINGDON, 2014, p. 109–110, tradução nossa)114.

Logo, a definição do problema e a atenção que ele ganha dos formuladores de políticas
são fundamentais para o sucesso de uma questão no processo de formação da agenda. A forma
como um problema é definido é central para a análise do processo, uma vez que impacta as
abordagens que serão adotadas e as alternativas que serão vislumbradas (KINGDON, 2014).
Por isso, o autor sustenta que empreendedores de políticas investem recursos consideráveis para
definir problemas de forma a chamar atenção dos formuladores e convencê-los de que algo deve
ser feito. Para tanto, são apresentados aos formuladores de políticas indicadores, crises,
símbolos e o feedback de ações governamentais em desenvolvimento (KINGDON, 2014, p.
113). Esses elementos não garantem o reconhecimento imediato da existência de um problema,
pois são altamente dependentes de interpretações.
A definição dos problemas também é considerada central para a criação de políticas no
modelo desenvolvido por Baumgartner e Jones (2009 [1993]). Os autores investigam políticas
públicas de diversos setores (energia nuclear, pesticidas, antitabagista, segurança
automobilística e outras) e desenvolvem um modelo para analisar períodos de estabilidade e de
rápida mudança no processo de formulação de políticas públicas. Para eles, o processo é
marcado por longos períodos de estabilidade, nos quais as mudanças ocorrem de forma lenta,
incremental e linear, mas pode ser interrompido por momentos de mudança rápida
(punctuations). Agendas podem mudar rápido em razão de feedbacks positivos a respeito de
uma questão, que acaba por se tornar importante e se difunde num efeito cascata (bandwagon
effect). De acordo com os autores:

A teoria do equilíbrio pontuado procura explicar uma observação simples: os
processos políticos são muitas vezes impulsionados por uma lógica de estabilidade e
incrementalismo, mas ocasionalmente eles também produzem partidas de grande
escala do passado (BAUMGARTNER; JONES, 2007, p. 155, tradução nossa)115.

Para compreender os períodos de estabilidade e mudança, é essencial analisar a forma
como a questão é definida, visto que o contexto institucional pode favorecer algumas ideias em

“Conditions become defined as problems when we come to believe that we should do something about them.
Problems are not simply the conditions or external events themselves; there is also a perceptual, interpretive
element.”
115
“Punctuated-equilibrium theory seeks to explain a simple observation: political processes are often driven by
a logic of stability and incrementalism, but occasionally they also produce large-scale departures from the past.”
114
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detrimento de outras. A definição dos problemas é central para a criação de políticas, sendo um
processo intencional no qual líderes políticos e demais atores buscam convencer o governo a
fazer algo ou a se abster de fazer algo; está, portanto, intimamente ligada ao processo de
controle e acesso à agenda (PIERSON, 2015). Tendo isso em vista, os autores estabeleceram o
conceito de imagem de políticas (policy images), ideias que sustentam arranjos institucionais
permitindo que o entendimento sobre uma política seja comunicado de forma simples. As
imagens representam a forma por meio da qual uma política é entendida e discutida e possuem
papel fundamental na expansão de problemas que antes eram ignorados ou desconhecidos.
Todo problema de política pública é geralmente entendido, mesmo pelo politicamente
sofisticado, em termos simplificados e simbólicos. Como uma única política ou
programa pode ter muitas implicações, ou pode afetar diferentes grupos de pessoas de
maneiras diferentes, pessoas diferentes podem ter imagens diferentes sobre a mesma
política. As políticas diferem no grau em que uma única imagem é bem aceita por
todos. [...] Frequentemente, os proponentes de uma política concentram-se em um
conjunto de imagens, enquanto os oponentes se referem com mais frequência a outro
conjunto de imagens (BAUMGARTNER, 2009a, p. 26, tradução nossa)116.

Assim como Kingdon, Baumgartner e Jones sustentam que as condições sociais não
geram ações políticas automaticamente. É necessário que argumentos sejam apresentados e
aceitos para que uma condição seja considerada um problema e este possa ser resolvido por
uma ação governamental. Portanto, para que um problema possa atrair a atenção dos atores,
deve haver uma imagem ou um entendimento que o vincule a uma possível solução
governamental (BAUMGARTNER, 2009a, p. 27). Dessa forma, a argumentação e a construção
de imagens de políticas desempenham papel fundamental no processo de definição da agenda.
Segundo Debora Stone (1989, p. 299, tradução nossa), “a definição do problema é a
manipulação ativa de imagens de condições por atores políticos concorrentes. As condições
passam a ser definidas como problemas por meio da interpretação estratégica das histórias
causais”117.
Assim, quando há divergências com relação a uma política, seus defensores focalizam
determinadas imagens e seus oponentes concentram-se em um conjunto diferente de imagens.
As imagens podem atrair novos participantes e criar oportunidades para promover (ou não) uma

“Every public policy problem is usually understood, even by the politically sophisticated, in simplified and
symbolic terms. Because a single policy or program may have many implications, or may affect different groups
of people in different ways, different people can hold different images of the same policy. Policies will differ in
the degree to which a single image is well accepted by all. ... Often, proponents of a policy focus on one set of
images, while opponents refer more often to another set of images.”
117
“Problem definition is the active manipulation of images of conditions by competing political actors.
Conditions come to be defined as problems through the strategic portrayal of causal stories.”
116
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questão. De acordo com os autores (BAUMGARTNER, 2009a, p. 26), as imagens políticas são
sempre desenvolvidas com base em uma mistura de informações empíricas e recursos emotivos
e avaliativos (tone), os quais podem ser sutis ou fortes. O tom é o componente avaliativo de
uma imagem de política e é fundamental para seu desenvolvimento, uma vez que mudanças
rápidas no tom de uma imagem mantida por atores sociais relevantes, como a mídia,
frequentemente indicam mudanças no padrão de mobilização.
Portanto, a disputa em torno do entendimento de um problema – sua imagem – é
fundamental na luta política, na medida em que impacta sua transformação de condição em
problema, tal qual exposto no modelo de Kingdon (2014).

3.4.1. Espaços decisórios e importância das instituições

Uma crítica ao modelo de Kingdon que se mostra relevante para o presente estudo é a
importância das instituições no processo de formulação de políticas, levantada por Mucciaroni
(1992). Na visão do autor, o estudo do processo de definição da agenda depende não apenas da
análise dos três fluxos de Kingdon, mas também da observação das estruturas institucionais que
permitem ou não que um problema acesse a agenda.

[...] mesmo se assumirmos a existência de um processo que se assemelhe ao modelo
da lata de lixo, ainda precisamos traçar especificamente que tipos de estruturas
institucionais facilitam ou impedem que vários problemas e soluções cheguem à
agenda. Nos casos de reforma tributária e desregulamentação, o alinhamento das três
correntes de Kingdon pode ter sido necessário, mas provavelmente não foi suficiente
para que as reformas alcançassem a agenda. Tinha que haver uma capacidade
institucional preexistente que sustentasse os esforços dos reformadores quando as
variáveis situacionais (problemas, soluções e condições políticas) fossem favoráveis
para impulsionar suas ideias (MUCCIARONI, 1992, p. 467, tradução nossa)118.

Nas últimas revisões de seu modelo, Kingdon (2014, p. 229) reconhece a importância
das instituições, mas não aprofunda a discussão, razão pela qual se mostra necessário consultar
outros estudos sobre o tema. O modelo do equilíbrio pontuado desenvolvido por Frank
Baumgartner e Bryan Jones (2009a) busca compreender a relação entre a formação da agenda
e a dinâmica institucional de modo a complementar as ideias apresentadas por Kingdon.

“[…] even if we assume the existence of a process that resembles the garbage can model, we still need to
trace out specifically what kinds of institutional structures facilitate or constrain various problems and solutions
from reaching the agenda. In the cases of tax reform and deregulation, the alignment of Kingdon’s three streams
may have been necessary, but probably was not sufficient for the reforms to reach the agenda. There had to be a
pre-existing institutional capacity that underpinned the efforts of reformers when the situational variables
(problems, solutions, and political conditions) were favorable for pushing their ideas forward.”
118
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Baumgartner e Jones (2009a) consideram que, em razão da racionalidade limitada para
lidar com um grande número de questões, governos delegam autoridade a agentes
governamentais em subsistemas nos quais questões são processadas de forma paralela enquanto
líderes se ocupam de questões proeminentes no macrossistema. Assim, alguns tópicos são
discutidos no âmbito dos subsistemas e lá permanecem, enquanto outros passam a integrar o
macrossistema. Ademais, os autores sustentam que muitos subsistemas são marcados por um
monopólio de políticas (policy monopoly), visto que as decisões são dominadas por um número
reduzido de participantes que compartilham um entendimento comum sobre os assuntos e
limitam o acesso de novos atores e ideias (BAUMGARTNER, 2009a, p. 6–9). O monopólio de
políticas é composto por duas características fundamentais: uma estrutura institucional definida
e uma ideia fortemente associada à instituição e relacionada a valores políticos daquela
comunidade.
Em suma, subsistemas são marcados por estabilidade e mudanças lentas, graduais e
incrementais, e formados por um pequeno número de participantes que compartilha um
entendimento comum (policy image) e limita o acesso de outros atores e ideias (monopoly).
Todavia, em determinados momentos, o equilíbrio pode ser pontuado por mudanças rápidas,
em que uma questão ultrapassa os limites do subsistema e alcança o macrossistema político.
Por exemplo, eventos que focalizem a atenção ou a opinião pública podem transportar uma
questão do subsistema para o macrossistema, na qual ela se torna suscetível à mudança em
razão da introdução de novos atores e ideias119.
Baumgartner e Jones (2009a, p. 31–32) também utilizam o conceito de espaços de
políticas (policy venues), os quais são os locais institucionais com competência para tomar
decisões em relação a um determinado assunto. Esses espaços podem ser monopolísticos ou
compartilhados; isto é, um assunto pode estar sujeito à jurisdição de várias instituições ou de
apenas uma; da mesma forma que uma questão pode ter múltiplas imagens, ela também pode
estar sob a jurisdição de vários espaços. Os autores destacam, ainda, que a autoridade para
formulação de políticas não é automaticamente atribuída a um determinado espaço, uma vez
que, assim como as imagens podem mudar com o tempo, os espaços competentes também
podem mudar (BAUMGARTNER, 2009a, p. 32).
Outro aspecto relevante é que cada instituição pode ter uma imagem e um entendimento
diferente a respeito de determinado problema. Baumgartner e Jones (2009a, p. 31) sustentam
que as imagens das políticas podem ser melhor recebidas por um grupo de pessoas do que por
119

Como veremos no Capítulo 7, no caso das ações afirmativas para pós-graduação, as mudanças mais
substanciais são resultantes de processos endógenos e incrementais.
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outro, de modo que as imagens podem ser aceitas ou rejeitadas a depender da arena institucional
em que surgem.
Para Baumgartner e Jones (2009a, p. 14), “as regras institucionais têm inevitavelmente
consequências políticas” e, portanto, as mudanças nos procedimentos de tomada de decisão
podem gerar consequências não intencionais. Além disso, em geral, os formuladores de
políticas são resistentes à mudança, de modo que esta pode ocorrer apenas lentamente e em
momentos de crise. Por isso, instituições, procedimentos e regras desempenham papel
fundamental na determinação de resultados, uma vez que costumam favorecer alguns grupos
em detrimento de outros.
No caso das ações afirmativas em cursos de pós-graduação, se considerarmos as
instituições que têm competência legal e legitimidade para discuti-las e aprová-las,
identificamos cinco espaços decisórios: (a) o Legislativo Federal; (b) os legislativos estaduais;
(c) o MEC e a CAPES; (d) as universidades e seus conselhos universitários e (e) os programas
de pós-graduação e seus colegiados.
Os dados coletados indicam que a criação de ações afirmativas para pós-graduação
ainda não chegou ao Legislativo Federal. Apesar de já ter sido apresentado um projeto de lei
(PL nº 2.890/2015) sobre a criação de cotas em cursos de pós-graduação de universidades
federais, até hoje o texto não foi objeto de análise e discussão nas comissões da Câmara dos
Deputados responsáveis pela temática (Comissão de Educação e Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania). Logo, não é possível sustentar que a questão tenha ingressado na
agenda do Poder Legislativo Federal.
No que se refere aos legislativos estaduais, até o momento a questão apenas foi objeto
de discussão e aprovação no Rio de Janeiro, não havendo iniciativas semelhantes em outros
estados da federação. As universidades públicas do estado do Rio de Janeiro tiveram que
instituir ações afirmativas para a pós-graduação em decorrência da Lei Estadual n° 6.914,
publicada em 6 de novembro de 2014. A norma é oriunda do Projeto de Lei nº 694/2011,
apresentado em três de agosto daquele ano pelo deputado estadual Zaqueu Teixeira um projeto
de lei a respeito da matéria foi incentivada pela Educafro e por estudantes cotistas de
universidades públicas. O primeiro parecer da Comissão de Constituição e Justiça da
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi emitido em outubro de 2013. Após sofrer
modificações, o projeto foi aprovado em novembro de 2014. A lei determina que todas as
instituições públicas de ensino superior devem instituir o sistema de cotas para ingresso nos
cursos de pós-graduação, incluindo mestrado, doutorado, cursos de especialização,
aperfeiçoamento, entre outros, devendo ser garantida a gratuidade no caso de cursos pagos. É
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uma política pública que impacta diretamente os processos de seleção dos programas de pósgraduação ao reservar vagas para determinados grupos, mas que não altera a estrutura e/ou
elimina fases dos processos de admissão.
No que se refere aos outros espaços decisórios, nota-se que a questão chegou à agenda
específica de uma comunidade – a acadêmica e científica – tendo sido alvo de debates e
discussões no âmbito de colegiados de programas de pós-graduação específicos, de conselhos
universitários e de órgãos do governo federal responsáveis pela elaboração de políticas e
regulação do Sistema Nacional de Pós-Graduação.
Portanto, a questão não alcançou a agenda geral de políticas públicas do país. Como será
detalhado abaixo, ela alcançou a agenda governamental e decisória de um subsistema composto
pelos órgãos federais responsáveis pela discussão e formulação de políticas para a pósgraduação, mas não envolveu a discussão do problema e de propostas pela opinião pública, pelo
Congresso Nacional ou pela Presidência.
Foi possível identificar três fases principais no processo de ingresso da questão na
agenda das universidades e do governo federal:
•

1ª Fase: Circulação das ideias sobre ações afirmativas na comunidade (policy
community) composta por programas de pós-graduação específicos, com baixa
difusão pelo país. Ocorreu no período de 2000 a 2011.

•

2ª Fase: Ingresso do tema na agenda decisória do MEC e da CAPES. Ocorreu
no período de 2012 a 2016.

•

3ª Fase: Difusão da política e ingresso na agenda de programas e universidades.
Fase iniciada em 2016 e ainda em andamento.

Nos dados coletados no survey, é possível identificar as três fases mencionadas. O
Gráfico 25 mostra que no período de 2000 a 2010, a proporção de programas que começaram
a discutir a criação de ações afirmativas se manteve constante e inferior a 2%. Em 2012, a
proporção de programas aumentou consideravelmente (pouco mais que dobrou) em
comparação aos anos anteriores. O crescimento se manteve até 2015. Em 2016, nota-se uma
mudança completa de padrão: a proporção desse ano é duas vezes superior ao ano
imediatamente anterior.
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Figura 1 – Linha do Tempo – Fases do Processo de Ingresso na Agenda

Fonte: A autora, 2019.
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Gráfico 25 – Proporção de respondentes do survey conforme ano do início das
discussões
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Fonte: A autora, 2019.

Nas próximas seções do capítulo, examinarei cada uma dessas fases e como se deu o
ingresso da questão na agenda decisória dessas instituições.

3.4.2. 1ª Fase: primeiras experiências e ingresso na agenda de programas específicos
Nos modelos teóricos analisados, o reconhecimento de um problema – a transformação
de uma condição em problema – é fundamental para a configuração da agenda. As chances de
determinada proposta ingressar na agenda aumentam se ela estiver ligada a um problema
importante e se os formuladores de políticas forem convencidos da necessidade de fazer algo a
seu respeito (BAUMGARTNER, 2009a; KINGDON, 2014; STONE, 1989). Além disso, o
reconhecimento de um problema como relevante envolve elementos perceptivos e
interpretativos dos atores envolvidos (STONE, 1989), bem como fatores ligados ao contexto
institucional, razão pela qual é importante analisar a forma como as questões são definidas e
quais ideias prevaleceram ou foram descartadas durante esse processo (BAUMGARTNER,
2009a).
Tendo isso em vista, passemos à análise de como a questão das ações afirmativas para
pós-graduação chegou a um subsistema de universidades específicas e programas de pósgraduação (BAUMGARTNER, 2009a).
Como mencionado no Capítulo 2, a Universidade Estadual da Bahia (UNEB) foi a
primeira universidade pública a estabelecer, em 2002, uma política de ação afirmativa voltada
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para a entrada de negros e indígenas em cursos de pós-graduação. Isso demonstra que as
medidas para a pós-graduação nasceram ao mesmo tempo que as destinadas à graduação, mas
seu desenvolvimento e difusão ocorreram de forma diferente.
A hipótese do nascimento concomitante de ações afirmativas para graduação e pósgraduação também é reforçada pela informação fornecida pelo Entrevistado Educafro (2017),
segundo o qual a proposta de cotas nos dois níveis educacionais havia sido apresentada ao
governo do estado do Rio de Janeiro em 1998, mas que, estrategicamente, se optou por deixar
o debate sobre a pós-graduação para momento posterior.
No ano de 1998 nós pressionamos o governo do estado do Rio de Janeiro pela
implementação de cotas na graduação, no mestrado e no doutorado. [...]. Nesse meio
tempo, nós negros discutimos o seguinte: quem manda no Brasil e na universidade é
a elite pensante acadêmica e a elite não vai aceitar facilmente nossa entrada, então
vamos ser estratégicos. Vamos priorizar a primeira, a graduação, e deixar o mestrado
e o doutorado para mais tarde. Então começou em 1998, e a gente deixou acesa essa
chama.

A hipótese do surgimento concomitante também é sustentada pela proposta de cotas
apresentada na Universidade de Brasília (UnB) em 1999 e discutida pelo Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão (CEPE) em 2003. A primeira parte do texto, redigido pelo professor José
Jorge de Carvalho (CARVALHO, 2006), menciona em diversos momentos que o acesso à pósgraduação era ainda mais proibitivo para estudantes negros e apresentava dados do baixo
número de docentes negros em algumas universidades públicas como a Universidade de São
Paulo (USP) e a UnB.

Para dar uma ideia do ponto a que chega hoje a segregação racial implícita na vida
acadêmica brasileira, basta dizer que a famosa Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, onde trabalham tantas figuras de
destaque nacional, conta com apenas três docentes negros na ativa, entre seus 504
professores. Desses três professores negros, um deles é nascido no Zaire e graduouse no exterior (CARVALHO, 2006, p. 21).

Além de ser responsável por uma das primeiras propostas de ação afirmativa que
menciona a situação da pós-graduação, Carvalho também é, no campo acadêmico, o primeiro
a abordar a questão da sub-representação de pretos e pardos na pós-graduação e a necessidade
da criação de políticas para solucionar tal problema. Em uma análise sobre a situação dos
docentes e pesquisadores negros nas universidades brasileiras, o autor (2003, p. 186) mostra
que, à época, menos de 1% dos docentes das universidades públicas brasileiras eram negros e
a porcentagem de pesquisadores negros que participavam do sistema de produtividade em
pesquisa não chegava a 0,5%. Em sua visão, a exclusão de negros da pós-graduação pode ter
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relação com o mecanismo de ingresso nesses cursos, já que a admissão era sujeita geralmente
às preferências individuais dos membros das bancas de seleção, inclusive na etapa da entrevista,
quando muitos estudantes negros costumam ser eliminados (CARVALHO, 2003).
Ainda em 2003, a criação de ações afirmativas em cursos de pós-graduação foi
incentivada pela Fundação Carlos Chagas (FCC) e pela Fundação Ford (FF) por meio do
Programa de Dotações para Mestrado em Direitos Humanos no Brasil e do estímulo à criação
de áreas de concentração em direitos humanos nos cursos de pós-graduação em Direito do país.
Além da criação da área de concentração, os programas selecionados120 estabeleceram
mestrados cuja estrutura contemplava “a adoção de medidas de inclusão social no processo
seletivo visando atender grupos sociais específicos e por meio da destinação de bolsas de
pesquisa segundo critérios estabelecidos por cada universidade” (UNBEHAUM; LEÃO;
CARVALHO, 2014, P. 43). Ou seja, os programas implantaram ações afirmativas para a
inclusão de candidatos pertencentes a grupos sub-representados na pós-graduação, levando em
consideração critérios de gênero, raça/etnia e exclusão social (SANTOS, 2010; UNBEHAUM
et al., 2014). Portanto, essas primeiras experiências com ação afirmativa na pós-graduação não
partiram da iniciativa dos próprios programas, mas foram induzidas por entidades que já vinham
desenvolvendo um trabalho na área de inclusão de grupos vulneráveis no ensino superior.
Além do programa de dotações, a FCC e a Ford Foundation também já desenvolviam,
desde 2001, o Programa Internacional de Bolsas de Pós-graduação da Fundação Ford, o qual
integrava o International Fellowships Program (IFP) e tinha por objetivo “conceder bolsas de
mestrado e doutorado a pessoas provenientes de grupos sociais sub-representados no ensino
superior e que atestassem compromisso com a justiça social” (ROSEMBERG, 2013, p. 4). A
justificativa para a criação do programa era a baixa diversidade do corpo estudantil dos
programas de pós-graduação. Nas palavras de Fúlvia Rosemberg (2013, p. 16):

Em 2001, o Brasil dispunha de 1.551 programas de pós-graduação stricto sensu, que
acolhiam 98.313 pós-graduandos. Porém, a pós-graduação se apresentava (e se
apresenta) como um nível educacional com intensas desigualdades – regionais, étnicoraciais e econômicas –, mas acolhendo um maior número de mulheres que de homens.

Para que o programa pudesse beneficiar os segmentos sociais com menor acesso à pósgraduação, os editais de seleção estabeleciam que beneficiários, além de possuir condições
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As três iniciativas selecionadas foram o Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas (CCJ) da
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), o Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro de Ciências
Jurídicas da Universidade Federal do Pará (UFPA), e o Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo (USP) (UNBEHAUM; LEÃO; FEITOSA, 2012; UNBEHAUM; LEÃO;
CARVALHO, 2014).
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acadêmicas e titulação requerida, deveriam (a) ter nascido nas regiões Norte, Nordeste ou
Centro-Oeste; (b) identificar-se como negros/as ou indígenas; ou (c) provir de famílias que
tiveram poucas oportunidades econômicas ou educacionais. Os grupos-alvo foram selecionados
por corresponder a condições adstritas que dificultam o acesso, a permanência e a conclusão do
ensino superior, bem como por permitir a tradução em indicadores sociodemográficos e étnicoraciais objetivos (ROSEMBERG, 2013, p. 17). Segundo Rosemberg121, o IFP foi uma “das
poucas e recentes experiências brasileiras de ação afirmativa na pós-graduação” e envolveu 343
bolsistas, os quais receberam apoio para se qualificarem e serem competitivos nos processos
regulares de seleção dos programas de pós-graduação (ROSEMBERG, 2008, p. 194–195).
Em 2007, o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional –
PPGAS-MN, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) tornou-se uma das principais
referências no debate sobre a criação de ações afirmativas na pós-graduação. A primeira
proposta de uma “política de acesso afirmativo” foi apresentada em 2007 à coordenação do
PPGAS-MN por alunos do programa, os quais identificaram como problema a baixa presença
de negros e indígenas nos corpos discente e docente do curso122 (VENTURINI, 2017b).
Segundo o documento intitulado Política de acesso afirmativo: uma proposta para o
ingresso de indígenas e negros no PPGAS-Museu Nacional (UFRJ), apresentado em 2007, até
aquele ano e durante seus 40 anos de existência, o programa havia tido apenas uma professora
negra em um universo de 19 professores em exercício. No quadro de discentes, a situação
também era desigual, visto que até aquele ano apenas quatro negros haviam sido titulados
doutores pelo programa, sendo dois deles estrangeiros. Ou seja, havia alta desigualdade racial
no programa de pós-graduação do Museu Nacional, o que justificava a criação de políticas
afirmativas. No período de 2003 a 2007, o corpo discente do PPGAS-MN foi composto por
80,79% de brancos, 3,97% de pretos, 1,32% de pardos, 0,66% de indígenas e 13,25% que
optaram por não declarar sua cor/raça. No ano em que a proposta foi encaminhada, em um
universo de mais de 100 alunos havia apenas cinco negros e um indígena.
Dentre os argumentos e justificativas apresentados pelos discentes formuladores da
proposta, podemos ressaltar (i) a baixa representatividade de negros e indígenas no corpo
discente do PPGAS-MN e a necessidade de criar uma política orientada para a redução das
desigualdades raciais e (ii) a reparação de práticas segregacionistas aplicadas a negros e
indígenas. Tendo como base esse cenário de desigualdade, os estudantes do PPGAS-MN
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A professora Fúlvia Rosemberg atuou como coordenadora do programa desde 2001.
Parte do texto a respeito da ação afirmativa adotada pelo PPGAS-MN/UFRJ foi publicada na Revista
Cadernos de Pesquisa em 2017 (VENTURINI, 2017c).
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apresentaram dados empíricos sobre a composição dos corpos discente e docente do programa,
bem como dados relativos à pós-graduação em geral e argumentos teóricos para demonstrar o
problema (a baixa representatividade de negros e indígenas) e requerer a criação de medidas
que possibilitassem maior inclusão de grupos historicamente afastados da academia. Nos
termos da proposta, a representatividade das populações indígenas e negra reduz-se à medida
que se ascende na hierarquia acadêmica, de forma que as ações afirmativas para pós-graduação
seriam um complemento necessário às cotas na graduação permitindo a formação de pósgraduandos negros e indígenas.
A partir da identificação do problema, a primeira proposta de política de acesso afirmativo
foi apresentada à coordenação e poderia ter sido recebida e arquivada logo de início devido ao
não reconhecimento do problema como relevante. Diferentemente, entre 2007 e 2012 ocorreu
um processo efetivo de discussão da proposta original e de possíveis alternativas até a definição
da proposta final. No período, a proposta original foi discutida em reuniões entre discentes e
docentes do programa, em palestras com especialistas no tema, representantes de movimentos
sociais e estudantes negros e indígenas de cursos de graduação e pós-graduação. O longo
processo de discussão, maturação e aprovação da proposta pode ser justificado pela participação
de um grande número de atores com papéis, opiniões e perspectivas diferentes.
Em 2012, uma nova proposta foi apresentada pelo coletivo de alunos do PPGAS-MN,
que manteve o projeto original de acesso para indígenas, mas modificou a política de
“aprovação afirmativa” para candidatos negros. A nova versão do documento propunha
também a aplicação das políticas afirmativas por um período de seis anos em vez dos cinco
originalmente propostos. A política de acesso afirmativo foi aprovada pelo colegiado do
PPGAS-MN em reunião de coordenação realizada em oito de novembro de 2012 e deveria
observar regras previstas na Resolução nº 6/2012123.
Conforme apontado no Gráfico 25, o número de programas que discutiram a criação de
ações afirmativas no período de 2000 a 2011 é baixíssimo. Portanto, os dados quantitativos e
os casos da UNEB, da UnB, dos programas de direitos humanos incentivados pela Fundação
Carlos Chagas e pela Fundação Ford e do PPGAS-MN vistos acima indicam que, em um
primeiro momento, a questão das ações afirmativas em cursos de pós-graduação de
universidades públicas brasileiras ingressou na agenda de programas específicos, não atingindo
a agenda geral de políticas públicas do país.
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Disponível em: <http://www.ppgasmnufrj.com/uploads/2/7/2/8/27281669/resolucao_6_2012_acao_afirmativa__1_.pdf>. Acesso em 21 de julho de
2016.
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3.4.3. 2ª Fase: Cursos de Antropologia e universidades públicas específicas

Um aspecto que chama atenção no processo de ingresso da temática na agenda dos
programas de pós-graduação e, em especial, das universidades que aprovaram resoluções a
respeito, é o papel dos programas de pós-graduação em Antropologia. A iniciativa dos
estudantes do PPGAS-MN/UFRJ em 2007 se difundiu pelos programas de Antropologia de
todo o país, os quais começaram a implementar ações afirmativas em 2011.
O Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) da Universidade
Federal do Amazonas (UFAM) foi o primeiro da área de Antropologia a criar ações afirmativas
no curso de mestrado. Em seguida, políticas semelhantes foram criadas pelos programas da
UFPA, da UFSC, da UnB, da USP e de outras universidades. Segundo a vice-coordenadora do
programa de pós-graduação em Antropologia da UnB, assim como aconteceu no PPGASMN/UFRJ, a iniciativa foi estudantil (SOUZA, 2017, p. 105).
De acordo com dados do levantamento em que se baseou a presente tese, dentre os 24
programas de pós-graduação em Antropologia124, 21 deles possuíam algum tipo de ação
afirmativa no início de 2018, incluindo aqueles com as maiores notas (6 e 7) na avaliação da
CAPES.
Além disso, nota-se que o ingresso da questão na agenda desses programas tem relação
com a proximidade dos pesquisadores e professores da área com as questões étnico-raciais,
especialmente a indígena. Segundo Souza (2017), a criação dessas políticas parte do
reconhecimento de que a “diferenciação” dos indígenas não pode ser um impedimento à
formação em nível pós-graduado em centros de excelência, uma vez que os estudantes
indígenas sempre possuirão trajetórias escolares diferenciadas.
Portanto, inicialmente, as ações afirmativas ingressaram na agenda de programas de
pós-graduação que tinham proximidade ou familiaridade com questões de desigualdades e
demandas de grupos étnico-raciais no âmbito educacional, e viram a discussão como uma
oportunidade de descolonizar e diversificar o pensamento de suas áreas de pesquisa, trazendo
perspectivas e modelos de conhecimento por muito tempo desconsiderados pela academia.
Além da rápida difusão da política na área de Antropologia, esses programas também
foram mencionados por vários respondentes como os responsáveis pelo ingresso da temática
nas universidades como um todo. Os coordenadores desses programas submeteram os editais

Há programas que utilizam a denominação “Antropologia” e outros “Antropologia Social”. Para fins desta
tese, será utilizada a expressão “Antropologia”, exceto quando citados os nomes de programas específicos.
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com as ações afirmativas à apreciação de suas pró-reitorias de pós-graduação, o que resultou
na transferência da questão do nível micro para o nível macro da universidade.
Isso aconteceu com a segunda universidade pública a aprovar uma resolução instituindo
ações afirmativas em todos os seus programas de pós-graduação: a Universidade Federal de
Goiás (UFG). Os dados apontam um lapso temporal de 13 anos entre a primeira resolução que
instituiu ações afirmativas na pós-graduação (UNEB) e a segunda (UFG).
De acordo com artigo publicado por atores envolvidos no processo de formulação da
política e com informações fornecidas por entrevistados, a criação de cotas étnico-raciais na
UFG partiu de uma demanda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social em
agosto de 2014 e, posteriormente foi ampliada para toda a universidade e aprovada em 2015
(DINIZ FILHO, 2016)125. Nas palavras do Entrevistado UFG (2018):

A história toda começou com o pessoal do programa de pós em Antropologia Social
– isso deve ter sido em meados de 2014. Eles vieram conversar comigo, porque todos
os editais de processo seletivo passam pela pró-reitoria, e disseram que queriam
colocar as ações afirmativas e separar vagas. E eu sabia que não era uma coisa muito
simples, inclusive porque nosso procurador insistia que, mesmo na pós-graduação,
vagas são públicas e os processos têm que ser abertos. Então, ele tinha muita
preocupação sobre essa questão. E eu falei para eles que não, que a questão não
poderia ser colocada assim. E aí eu e o procurador começamos a conversar sobre a
possibilidade de a universidade inteira adotar. O pessoal da Antropologia não gostou
muito, porque eu disse que eles não iriam abrir, mas que a gente começaria a discussão
sobre fazer algo maior.

Também há casos em que o colegiado de um instituto composto por vários programas
de pós-graduação aprovou a criação de ações afirmativas e cada programa teve autonomia para
desenhar a política. O Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Universidade de
Campinas (Unicamp), por exemplo, aprovou o princípio das ações afirmativas em uma reunião
do colegiado realizada em 11 de março de 2015, mas a especificação da política e sua execução
ficaram dentro da esfera de autonomia de cada programa de pós-graduação.

A Congregação acatou o princípio e a regra de cotas nos Programas de PósGraduação (aprovado, com três abstenções); 2 - O documento apresentado pela
Frente Pró-Cotas é base para discussões e decisões departamentais quanto à
aplicação da ação afirmativa em cada Programa de Pós (aprovado por
unanimidade) e; 3 - Os Programas devem se organizar de modo que o princípio
de cotas esteja plenamente em vigor no próximo exame de seleção (aprovado,
com cinco abstenções) (IFCH, 2015).

125

Resolução CONSUNI nº 07/2015.
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Segundo artigo publicado pelo coordenador do programa de Sociologia do
IFCH/Unicamp (SILVA, 2016, p. 160–161), o tema ingressou na agenda do instituto em 2014
pela confluência de diversos fatores, sendo os principais: (a) uma nova geração de docentes,
muitos dos quais já haviam lecionado ou se formado em instituições públicas com ações
afirmativas na graduação e (b) estudantes de graduação e de pós que se organizavam em torno
de coletivos (especialmente a Frente Pró-Cotas) e que, em parte, eram oriundos de instituições
em que cotas para negros e indígenas já vigoravam na graduação. Esses dois grupos tinham em
comum o desconforto com a composição étnico-racial majoritariamente branca do instituto.
Além disso, Silva (2016, p. 161–162) ressalta a importância da Frente Pró-Cotas, a qual
organizou eventos públicos para debater a questão das ações afirmativas na pós-graduação que
contaram com a participação de docentes do IFCH (os recém-contratados e alguns mais antigos
e engajados no debate). Nesses eventos, os docentes tomaram conhecimento das iniciativas do
PPGAS-MN/UFRJ, da UFAM, da UnB e da proposta do PPGAS da USP. Alguns professores
pensaram em pautar a discussão das cotas na graduação, mas foram alertados por docentes mais
antigos a respeito da necessidade de sua aprovação pelo Conselho Universitário. Em vista disso,
foi iniciado um debate no instituto sobre “o sentido político das ações afirmativas, as
dificuldades e as estratégias necessárias para se conseguir pautar amplamente o assunto no
IFCH” (SILVA, 2016, p. 163). Em outubro de 2014 a questão ingressou na agenda decisória
do IFCH com discussões no âmbito da Congregação, órgão decisório máximo do instituto, e a
criação de uma comissão para estudar a possibilidade de criação de ações afirmativas nos
programas.
Conclui-se, portanto, que na 2ª fase a questão das ações afirmativas para pós-graduação
ingressou na agenda de programas específicos em razão, principalmente, de sua proximidade e
familiaridade com a temática. Ademais, como será discutido adiante, nota-se que essa fase foi
marcada pela atuação de docentes e discentes que fizeram esforços para que a questão chegasse
aos espaços decisórios das instituições e fosse considerada de forma séria.
3.4.4. 2ª Fase: Reconhecimento do problema pela CAPES e pelo MEC

A partir das informações e documentos coletados, nota-se que questões ligadas à
inclusão de determinados grupos sociais na pós-graduação foram apresentadas à CAPES em
alguns momentos ao longo dos anos 2000 – especialmente a questão do acesso dos negros
(pretos e pardos) a cursos de pós-graduação no Brasil, a falta de transparência nos processos
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seletivos, além de críticas ao modelo meritocrático e aos critérios de seleção desse nível
educacional.
Todavia, na visão dos atores entrevistados, ainda que alguns programas de pósgraduação tenham criado políticas afirmativas paralelamente ao desenvolvimento das medidas
para graduação ao longo da década de 2000, a temática apenas passou a ser discutida com mais
intensidade no MEC e na CAPES a partir de 2012 em razão dos debates sobre a avaliação das
políticas da graduação decorrentes da Lei Federal n° 12.711/2012. Nota-se, assim, um efeito de
transbordamento da questão das ações afirmativas para a pós-graduação como consequência do
debate prévio dessas políticas no âmbito dos cursos de graduação.

Em 2012, com a discussão da regulamentação da lei de cotas das federais, trazendo
pro debate os movimentos sociais, especialmente o movimento negro e a Educafro, e
outros movimentos que participaram do processo todo, acabou sendo trazida pra pauta
uma discussão em torno da lei de cotas para a pós-graduação (ENTREVISTADO
MEC, 2018)126.

Isso decorre do fato de que, na visão de diversos respondentes que participaram do grupo
de trabalho, as ações afirmativas para pós-graduação eram um desdobramento das políticas
criadas para os cursos de graduação. A partir de estudos e avaliações a respeito da
implementação das políticas para graduação, fica claro que essas possuem limites127 e que
estudantes cotistas também enfrentam barreiras no acesso à pós-graduação. Nas palavras do
representante da ABPN:

Então, após alguns anos de implementação, quase uma década de políticas
[afirmativas], você começa a entender os limites. E o primeiro ponto é perceber que
não basta você pensar o acesso. Temos que pensar a permanência vinculada a questões
socioeconômicas, ou seja, a permanência associada ao sucesso. E isso significa
fornecer oportunidades aos nossos estudantes. Para que eles possam ter sucesso
acadêmico, é necessário acesso à pesquisa, às bolsas de extensão, às monitorias, ao
intercâmbio acadêmico internacional. Todos esses pontos são fundamentais. E, sem
dúvidas, há um desdobramento: percebe-se que, à medida que nossos estudantes vão
avançando, há uma grande barreira na entrada da pós-graduação. Então, a pósgraduação entra na avaliação da política de ação afirmativa, implantada ao longo da
década de 2000 (ENTREVISTADO ABPN, 2018).

A mesma informação foi dada pelo Entrevistado MEC 2 (2018):
[A ação afirmativa na pós-graduação começou a ser discutida] depois da graduação –
pelo menos de uma forma mais intensa no MEC depois que se aprovou a da
graduação. Claro que já havia manifestações pontuais, mas o que nos levou a fazer a
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Entrevista com ex-ministro da Educação.
Vide: SILVA, 2017.
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comissão foi depois. Porque nas próprias instituições já havia o debate, os reitores
tinham dúvidas e dúvidas legítimas sobre cotas na pós-graduação. Verificou-se que
não afetam a qualidade, temos vários estudos que mostram que não afetam a qualidade
na pós-graduação.

De acordo com o Entrevistado Educafro (2017), no período de 2012 a 2017, a entidade
apresentou pedidos ao MEC para que as ações afirmativas fossem instituídas na pós-graduação.
A mesma solicitação foi feita à CAPES em 2013. No mesmo ano, o Frei David Raimundo dos
Santos – dirigente da entidade – enviou uma carta à presidente Dilma Rousseff questionando o
fato de a totalidade dos bolsistas selecionados para o Programa Ciências Sem Fronteiras terem
se autodeclarado de cor/raça branca.
Após o envio da carta128, iniciou-se um processo de discussão dentro da CAPES e do
MEC e a necessidade de ações afirmativas para pós-graduação foi formalizada pela Educafro
em uma das reuniões. A partir dessa demanda, a primeira política criada pelo MEC ligada à
pós-graduação foi o Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento129, o qual
tem por objetivo promover “a formação de estudantes brasileiros pretos, pardos e indígenas,
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades” por
meio de novas experiências educacionais e da participação em programas de mobilidade
internacional. Dentre os objetivos do programa também se destaca a promoção de “programas
de acesso e permanência de estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas e estudantes
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades no mestrado e
doutorado em universidades públicas no Brasil” (BRASIL, 2013, art. 2°, IV).
A questão retornou à CAPES no ano de 2014 por meio do movimento nacional de
estudantes de pós-graduação. Segundo o Entrevistado ANPG (2018), havia na associação uma
série de pautas relacionadas à CAPES, dentre as quais a “diversificação étnica na pósgraduação”. Então, a questão foi submetida à deliberação no 24º Congresso Nacional de PósGraduandos, realizado no Rio de Janeiro no período de 1 a 4 de maio de 2014. Foi organizado
um grupo para discutir a pós-graduação e a democratização da universidade. Uma das
resoluções do grupo de discussão, aprovada em plenário, argumentava que era urgente a
assunção da luta por cotas raciais para negros e indígenas na pós-graduação pela ANPG, luta
essa que deveria ser “pautada em um debate racial com vistas a combater o racismo institucional
que extermina negros e indígenas desde a dominação europeia” (ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DE PÓS-GRADUANDOS, 2014). Assim, a resolução final do grupo estabelece que a ANPG
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A carta foi enviada pela Educafro em 19 de julho de 2013.
Portaria Normativa MEC n° 1.129 emitida em 17 de novembro de 2013.
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“apoia as cotas raciais, é a favor das cotas sociais, assim como reserva aos deficientes na pósgraduação de instituições públicas” (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUANDOS,
2014).
No mesmo ano, a ANPG apresentou à CAPES pedidos de alteração da Plataforma
Sucupira130, para que esta incluísse uma questão obrigatória de autodeclaração étnico-racial dos
estudantes de pós-graduação e dos docentes. Na visão da ANPG, a alteração era fundamental
para a produção de dados sobre a composição desse nível educacional e para que fossem
pensadas políticas de inclusão.
Segundo alguns entrevistados, as ações afirmativas para pós-graduação também se
tornaram necessárias após o estabelecimento de cotas raciais em cargos na administração
pública federal pela Lei Federal nº 12.990/2014. A lei é aplicável à contratação de novos
docentes por meio de concursos públicos e, segundo o Entrevistado SEPPIR (2018), era
necessário criar condições para sua implementação porque “é impossível cumprir a lei se você
não tem as condições, se você não tem uma maior presença da população negra e indígena em
cursos de pós-graduação”.
Com o início do novo mandato da presidente Dilma Rousseff em 2015, novos pedidos
de ações afirmativas para pós-graduação foram apresentados pela Educafro e pela ANPG ao
MEC e à CAPES. Segundo representante do MEC (ENTREVISTADO SECADI, 2018), após
a nomeação do professor Renato Janine Ribeiro como ministro da Educação, a Educafro
apresentou um pedido para que uma nova portaria fosse editada, o que resultou na publicação
da Portaria MEC nº 929/2015 e da Portaria CAPES nº 149/2015, que instituíram um Grupo de
Trabalho para estudar medidas de inclusão na pós-graduação.

Art. 1o Fica instituído o Grupo de Trabalho - GT com o objetivo de analisar e
propor mecanismos de inclusão de estudantes autodeclarados pretos, pardos e
indígenas e estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades, em programas de mestrado e doutorado
e em programas de mobilidade internacional (BRASIL, 2015).

A reconstrução histórica apresentada acima demonstra que a questão das ações
afirmativas para pós-graduação não ingressou na agenda sistêmica do país segundo os requisitos
mencionados por Cobb e Elder (1983), já que as informações sobre tais políticas são pouco
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A Plataforma Sucupira é uma ferramenta utilizada para coletar informações para análise e avaliação do
Sistema Nacional de Pós-Graduação. A plataforma fornece informações, processos e procedimentos que a
CAPES realiza no sistema para toda a comunidade acadêmica. Todos os anos, os programas têm que preencher
um formulário na plataforma com informações sobre seus alunos e professores e seu desempenho (cursos
ministrados, artigos e livros publicados, participação em congressos, entre outros).
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divulgadas fora da comunidade científica e não houve uma ampla atenção e conscientização
sobre o assunto, nem uma preocupação compartilhada do público sobre a necessidade de ação
governamental. Ou seja, em um primeiro momento, a questão circulou nas comunidades
formadas por programas de pós-graduação específicos, não tendo sido alvo de discussões
intensas na mídia, no Executivo e no Legislativo131. Somente transcorrida quase uma década da
criação das políticas para a graduação é que a questão chega a um subsistema
(BAUMGARTNER, 2009a) – os órgãos federais responsáveis pela discussão e formulação de
políticas para pós-graduação – em decorrência de pressões de entidades do movimento
estudantil e da sociedade civil organizada.
Trata-se de um caso clássico em que a solução surge antes do reconhecimento da
existência de um problema pelo governo. Ou seja, as soluções (as ações afirmativas) surgem
nas comunidades (policy communities) ao longo da década de 2000, mas apenas em 2015 a
questão do acesso à pós-graduação passa a ser vista como um problema que necessita de uma
atuação por parte do poder público.
Portanto, os dados acima não sustentam o argumento de Cobb e Elder (1983) de que
seria improvável que questões envolvendo consequências sociais substanciais ingressassem na
agenda governamental sem que tenham atingido um status sistêmico. De fato, as ações
afirmativas ingressaram na agenda institucional (COBB; ELDER, 1983; KINGDON, 2014) dos
órgãos governamentais responsáveis pelo Sistema Nacional de Pós-Graduação, a CAPES e o
MEC, que aceitaram os pedidos feitos pela Educafro e pela ANPG, reconheceram a existência
de um problema relacionado ao acesso de determinados grupos sociais à pós-graduação e
criaram um Grupo de Trabalho para discutir soluções e alternativas viáveis.
Nota-se, assim, que os subsistemas de políticas públicas possuem características que
diferenciam o processo de ingresso de temas em suas agendas. Assim, em casos envolvendo
temáticas próprias de subsistemas com grande nível de autonomia, como é o caso das
universidades públicas e dos programas de pós-graduação, é possível que as questões ingressem
na agenda institucional sem antes passarem pela agenda sistêmica das políticas públicas do país.
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Enquanto na graduação o debate na mídia foi bastante intenso e teve uma influência direta no ingresso na
agenda, na pós-graduação há uma influência indireta da mídia, representando um transbordamento do extenso
debate anterior com relação às políticas para cursos de graduação.
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3.4.5. 3ª Fase: Difusão da política e ingresso na agenda de universidades públicas
O ano de 2016 marca o início da terceira e última fase, a qual se destaca pela
disseminação das políticas afirmativas nas universidades públicas e pela aprovação de
resoluções determinando a obrigatoriedade da implementação dessas medidas nos processos de
seleção de programas de pós-graduação. No período de janeiro de 2016 a janeiro de 2018, 19
universidades públicas criaram ações afirmativas na pós-graduação por meio da aprovação de
resoluções em seus órgãos superiores.
O Gráfico 26 a seguir mostra a distribuição temporal da aprovação de resoluções pelas
universidades públicas e demonstra que a UNEB foi um caso isolado do que convencionamos
chamar de 1ª Fase, já que ocorreu um grande lapso temporal sem que nenhuma outra
universidade aprovasse normativas sobre esse tema.
Gráfico 26 – Número de universidades públicas que aprovaram resoluções (N=19)
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Fonte: A autora, 2019.

A concentração de iniciativas no ano de 2017 aponta o papel indutor da Portaria
Normativa MEC n° 13/2016, o que também é reforçado pelos dados coletados no survey, visto
que dentre os programas respondentes que possuem ações afirmativas, 65,9% afirmaram que
não estavam discutindo a criação dessas políticas quando da publicação da portaria.
Apesar de não determinar a obrigatoriedade de políticas afirmativas nos cursos de pósgraduação – a portaria apenas requer a apresentação de “propostas” –, o documento foi
mencionado como um incentivo por diversos programas e contribuiu para a discussão e criação
dessas medidas, cujo número aumentou significativamente nos dois anos posteriores à sua
promulgação. Entrevistamos membros de seis pró-reitorias de pós-graduação; a portaria foi
identificada como influente em quatro delas.
No caso da UFFS, a universidade já tinha familiaridade com a questão das cotas em
razão da graduação e possuía grande diversidade, já que foi criada no âmbito do REUNI e está
numa região de fronteira, com grande população negra e indígena. Então, segundo o
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Entrevistado UFFS (2018), a portaria exerceu um forte papel indutor ao forçar a universidade
a pautar o tema:

[...] o fato de o MEC ter publicado a portaria nos deu as razões institucionais e legais
para levar adiante com certa rapidez o assunto. Porque, talvez, se não tivesse essa
portaria – provavelmente, inclusive, eu diria – se não houvesse essa indução, é
possível que nós nem tivéssemos regulamentado a matéria e, provavelmente, outras
instituições não o fariam. Então, a portaria foi importante no sentido de nos desafiar
e, em certa medida, inclusive, nos forçar a pautar esse tema no âmbito da instituição.

Na UFBA, o Entrevistado também relatou que o início do debate se deu em atendimento
à portaria e face à constatação de que não haveria mais iniciativas da CAPES nesse sentido em
razão da iminente mudança de governo.
Isso posto, para dizer que a nossa reação diante da portaria do Ministério não foi tão
rápida quanto nós gostaríamos, nós vínhamos nos preparando nessa direção, mas
levamos algum tempo até nos posicionarmos diante dessa portaria. [...]. Então quando
entendemos que era isso que estava em jogo e que tinha havido uma lentidão na
CAPES, nós pensamos que agora tínhamos que tomar a iniciativa da implementação
pelas nossas próprias mãos. Não vai ter orientação da CAPES, então faremos
exercendo a autonomia própria das universidades e em atendimento à portaria
(ENTREVISTADO UFBA, 2018).

Diferentemente dos casos anteriores, na UFPel, a questão começou a ser discutida
durante as eleições para a reitoria. De acordo com informações fornecidas pelo Entrevistado
UFPel (2018), a extensão das ações afirmativas para pós-graduação foi apresentada como um
compromisso do grupo que ganhou as eleições e assumiu o posto no início de 2017. Assim,
quando da publicação da Portaria Normativa MEC n° 13/2016, o grupo já vinha articulando a
questão. No entanto, o documento foi aproveitado pela gestão como fator de força e pressão
para que a proposta começasse a ser discutida nos colegiados competentes pela sua aprovação
e para que o prazo de 90 dias previsto no texto fosse respeitado.

A portaria saiu em maio de 2016 e o nosso grupo já estava em articulação um pouco
antes. Mas a pauta da ação afirmativa no grupo que venceu a eleição nem era só uma
questão de cumprimento da portaria, era uma questão de princípio. Na verdade, a
portaria só nos deu mais força para implementá-la uma vez que as pessoas não
poderiam alegar outros fatores.

Portanto, trata-se de um caso em que a equipe da reitoria já era favorável à criação de
ações afirmativas e enxergou a portaria como uma oportunidade para convencer os
departamentos a aprovar uma política para toda a universidade.
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Por fim, o caso da UFMG é bastante semelhante ao da UFG, visto que a questão
inicialmente chegou aos tomadores de decisão em razão de uma demanda do Programa de PósGraduação em Antropologia, o qual submeteu um regulamento interno para aprovação da PróReitoria de Pós-Graduação e da Câmara de Pós-Graduação. Segundo o Entrevistado UFMG
(2018), o programa de Antropologia passou por um longo processo de discussão interna e
decidiu criar ações afirmativas para negros e indígenas em 2016, ano em que submeteu uma
minuta de resolução para apreciação da Câmara de Pós-Graduação. A portaria foi emitida pelo
MEC poucos dias após o encaminhamento da minuta à Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Diante
disso, a reitoria decidiu que não faria sentido discutir a regulamentação em apenas um
programa, visto que a normativa exigia que isso fosse feito na universidade como um todo,
como fica claro nos trechos a seguir:
AC – Vocês entenderam que a portaria normativa do MEC exigia que as universidades
criassem políticas de ações afirmativas?
UFMG – É, eu acho que nem tinha como entender diferente. É bem explícito que as
universidades deveriam fazer um processo, não dizia como, mas dizia que tinha que
ter ação afirmativa institucional para pessoas negras, indígenas e com deficiência. As
três categorias estão explícitas lá. [...]. Houve outras coisas que ficaram de fora da
resolução, mas a nossa leitura foi a de “cumpra-se”. Nós temos uma determinação de
que as instituições deveriam fazer suas resoluções próprias para a inclusão de pessoas
negras, indígenas e com deficiência. E foi o dever de casa que nós cumprimos naquela
época (ENTREVISTADO UFMG 1, 2018).
E a proposta então foi: há uma determinação legal de que se tenha política de inclusão
na pós-graduação. Como faremos isso na UFMG? Então pelo que eu vi lá, não foi
uma questão de mobilização, mas a universidade tinha que se ajustar à lei. Não é que
houve resistência, mas essa foi a motivação (ENTREVISTADO UFMG 2, 2018).

Portanto, conclui-se que, embora a portaria apenas estabeleça que os programas
deveriam apresentar propostas de inclusão, vários programas e universidades entenderam que
a criação de ações afirmativas era obrigatória.
Isso reforça a hipótese de Kingdon de que a interpretação é importantíssima para que
condições sejam transformadas em problemas e ingressem na agenda de instituições e órgãos
governamentais (KINGDON, 2014, p. 109–110). Ou seja, a questão das ações afirmativas
apenas passou a ser definida como um problema porque as universidades interpretaram a
portaria como uma norma vinculante e acreditaram que algo deveria ser feito a respeito do tema.
É possível que, caso a portaria tivesse sido interpretada apenas como uma recomendação pelas
pró-reitorias e coordenadores, a questão não tivesse alcançado o nível de difusão a que chegou
no início de 2018 e o processo tivesse sido mais lento.
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3.4.6. 3ª Fase: Difusão da política e ingresso na agenda de programas de pós-graduação
No caso dos programas de pós-graduação que criaram ações afirmativas a partir de 2016,
nota-se a presença de três razões para o início dos debates sobre a questão: demanda de
estudantes de pós-graduação, propostas de docentes e exigência da pró-reitoria em razão da
Portaria Normativa MEC n° 13/2016.

Quadro 6 – Lista e codificação dos entrevistados de programas que criaram ações
afirmativas por iniciativa própria
Código do
Área do Conhecimento
Região
Nota da CAPES
Entrevistado
Entrevistado AG1

Ciências Agrárias

Norte

4

Entrevistado Bio1

Ciências Biológicas

Sudeste

6

Entrevistado S1

Ciências da Saúde

Sudeste

4

Entrevistado H1

Ciências Humanas

Sul

6

Entrevistado SA1

Ciências Sociais Aplicadas

Sudeste

6

Entrevistado LLA1

Linguística, Letras e Artes

Sul

5

Entrevistado M1

Multidisciplinar

Norte

3

Fonte: A autora, 2019.

Nas entrevistas, alguns coordenadores relataram que as discussões foram iniciadas por
iniciativa dos estudantes do programa. Esse é o caso, por exemplo, do Entrevistado SA1.
Segundo seu relato (ENTREVISTADO SA1, 2018), a universidade já possuía programas com
ações afirmativas e, em 2016, durante o movimento de greve, os alunos do programa
encamparam a demanda forte por cotas na pós-graduação, a qual foi inserida na pauta da
paralisação. Em razão disso, a coordenação do programa iniciou um movimento de discussão
da temática com professores do instituto para verificar se haveria a possibilidade de aprovar as
cotas na pós-graduação. Segundo o coordenador do programa:

[...] a discussão começou em 2016. Aqui a gente tem o Instituto [...] que já vinha
implementando há 2 anos um sistema de cotas. E, então havia, muito preliminarmente,
algumas conversas informais. Nós pensamos se seria o caso de a gente fazer ou não.
Isso no início de 2016. Só que naquele ano, houve uma greve [...] e ao longo do
movimento de greve, os alunos encamparam essa questão. Havia uma demanda forte
dos alunos pela implementação de cotas na pós-graduação. Isso não estava na pauta
inicial do movimento deles, mas a partir de algumas discussões que eles fizeram, o
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tema entrou fortemente na pauta. E a gente fez uma reunião com eles. Naquele
momento, a gente estava em maio, seria para que a gente já começasse o processo
para 2017. E o que eu coloquei é que talvez fosse difícil porque a gente teria que
aprovar, na verdade, o edital. [...]. Para 2017 talvez ficasse complicado, mas me
comprometi a iniciar um movimento de discussão com todos os professores – na
verdade, com o instituto inteiro – para tentar saber se a possibilidade de cotas na pósgraduação seria de fato uma questão encampada pelo instituto como um todo. Então,
esse foi o início do processo. A participação dos alunos foi importante. E eu
rapidamente me mobilizei para reunir um conjunto grande de professores. E a gente
montou uma comissão – professores e alguns funcionários inclusive – para começar
a discussão. Essa discussão foi bastante interessante, porque a gente aproveitou um
conjunto de movimentações que estavam acontecendo já na universidade e
mantivemos algumas iniciativas para fazer um debate amplo sobre a questão das cotas
e esclarecer melhor entre os professores. Porque isso não era um assunto que havia
sido discutido com profundidade previamente. Então, esse processo teve início no
começo de 2016 e ao longo do ano a gente foi organizando um conjunto de seminários
e debates sobre a questão. Convidamos professores de muitas universidades.

Além de casos em que a demanda partiu dos discentes, alguns respondentes apontaram
que o processo de discussão foi iniciado por docentes do programa que, de alguma forma, já
tinham contato com as temáticas em razão das atividades de seus grupos de pesquisa.
O programa do Entrevistado H1 iniciou as discussões no ano de 2016, após a demanda
de uma professora que trabalhava com populações indígenas e tinha uma articulação forte com
o programa de Antropologia da universidade, o qual havia aprovado uma política naquele ano.
Nota-se, novamente, a influência dos cursos de Antropologia na inclusão da temática na pauta
de outros programas de pós-graduação:

Então como a [professora] trabalha com populações indígenas, faz a tese dela
trabalhando com indígenas e tem atuado no programa nessa área, ela tinha uma
articulação um pouco mais forte, digamos assim, com a Antropologia, e essa
motivação mais inicial com a Antropologia que a incentivou também a fazer a
proposição no âmbito do programa (ENTREVISTADO H1, 2018).

Segundo informações constantes do site do programa, nesse ano foi criada uma
comissão para elaborar uma proposta de política afirmativa para ingresso e permanência de
indígenas, negros e pessoas com deficiência. Ressalta-se, ademais, a importância do contato
prévio com a temática e com as populações-alvo da política por meio das atividades de linhas
de pesquisa do programa e grupos de pesquisa da universidade. De acordo com o Entrevistado
CH1 (2018), a demanda por vagas para pessoas transexuais, por exemplo, partiu de um
estudante de doutorado participante de um grupo de pesquisa sobre gênero e sexualidade. Em
suas palavras:

Então a experiência desses grupos, dessas linhas de pesquisa que já trabalhavam e
recebiam alunos, muitos deles ativistas, acabou por propiciar naquele momento que o
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grupo inicial se constituísse já dotado de determinadas preocupações dentro de uma
agenda que, digamos assim, embora não tenha sido conversada diretamente com os
movimentos sociais no sentido de uma abertura pra discussão, incorporava e trazia
elementos da discussão desses movimentos sociais.

Situação semelhante ocorreu no programa do Entrevistado LLA1, no qual a demanda
por ações afirmativas partiu de uma professora que tem uma longa trajetória de participação no
movimento negro. Segundo ele, “foi essa professora que levantou a questão, não foi uma
demanda da comunidade acadêmica” (ENTREVISTADO LLA1, 2018).
O fato de já possuírem linhas de pesquisa voltadas para populações vulneráveis auxiliou
no processo e permitiu que discussões fossem iniciadas e demandas de movimentos sociais
fossem consideradas pelos programas de pós-graduação. Ademais, a presença de docentes
participantes de movimentos sociais ou pertencentes a grupos historicamente excluídos do
espaço acadêmico mostrou-se fundamental para que o tema ingressasse na agenda dos
programas de pós-graduação.
Por fim, em outros programas, a criação das ações afirmativas foi vista como uma
imposição de órgãos superiores da universidade e do MEC e da CAPES. Esse é o caso, por
exemplo, do programa do Entrevistado AG1. Segundo ele (ENTREVISTADO AG1, 2018), seu
programa apenas criou ações afirmativas em razão de uma imposição da universidade em
decorrência da Portaria Normativa MEC nº 13/2016. Ele relatou que, na visão de outros
professores, as ações não se mostravam necessárias, visto que na região Norte o público já é
diferenciado e a maioria dos alunos são egressos de escolas públicas, além da questão indígena
e negra ser muito forte. Em suas palavras, “a agronomia na universidade [...] é um curso muito
tradicional, e é um pessoal mais antigo. Eles não entendem como positiva essa questão da
inclusão, da abertura do programa”.
O caso da universidade dos Entrevistados AG1 e M1 chama atenção para uma diferença
de entendimento entre áreas do conhecimento e para a forma como a questão ingressou em cada
programa. Enquanto o curso de Ciências Agrárias apenas criou ações afirmativas em razão da
determinação da Pró-Reitoria, no programa da área Multidisciplinar as discussões foram
iniciadas pelo próprio coordenador, o qual tinha uma longa trajetória de atuação nos cursos de
licenciatura intercultural e formação superior indígena. A partir de sua experiência nesses
cursos, o coordenador notou que já havia um volume grande de alunos indígenas formados e
interessados em ingressar na pós-graduação, o que o motivou a levantar a questão. Segundo o
Entrevistado M1 (2018):
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Desde 2003, nós temos um curso de licenciatura intercultural. E nós criamos nesse
tempo um núcleo de formação superior indígena. [...]. Esse curso começou em julho
de 2003. Depois, em 2009, começou o curso de gestão territorial indígena. E em 2011,
começou o curso de gestão e saúde coletiva indígena. Então, temos três cursos
voltados exclusivamente para formação de indígenas, que correspondem às três
principais demandas do movimento indígena desde os anos 1970: saúde, terra e
educação. Então, quando começamos esse trabalho, e de forma paralela, tivemos um
projeto com apoio da Fundação Ford. [...]. Esse apoio nos deu força para começar o
trabalho que estamos fazendo de acesso a indígenas, num momento em que não havia
muito espaço na universidade para isso. Daí surgiu uma proposta para que os cursos
regulares da universidade pudessem ofertar vagas regulares para indígenas. E isso
gerou um processo seletivo especial, tipo um vestibular especial que se chama PSEI,
Processo Seletivo Especial Indígena. Os cursos de graduação entram de forma
voluntária. Então, eu acho que a universidade deve ter uns 25 cursos mais ou menos,
e uns 14, 15 oferecem vagas especiais para indígenas. Então, foi crescendo a demanda,
digamos assim. Roraima é um estado em que a população indígena é extremamente
significativa.
[...]
Aqui, o impacto regional é a questão indígena. Então, a partir daí, uma colega, a
professora [...] levou para o curso de pós-graduação em Geografia, e eu levei para o
programa de pós-graduação [...], que é um programa de pós-graduação interdisciplinar
na área das Ciências Sociais. Um dos primeiros que começamos, Geografia e nós.
Depois, entrou Letras, o mestrado em Letras, mas eu acho que já teve outro viés,
porque lá em Letras há linguistas que trabalham com línguas indígenas, e eu acho que
foi uma forma de se aproximar, digamos, aos temas de estudos dos professores,
enquanto nossa preocupação era mais qualificar o quadro indígena.

Os dados coletados reforçam a hipótese de que o ingresso na agenda e a aprovação de
políticas por iniciativa dos programas possuem uma correlação com a área de conhecimento e
as temáticas com as quais os programas têm contato. A existência de alunos pertencentes a
grupos vulneráveis ou grupos de pesquisa sobre temáticas relacionadas mostrou-se um fator
relevante para que as discussões sobre as ações afirmativas na pós-graduação fossem iniciadas.

3.5.

Atores e empreendedores de políticas

Em seu modelo, Kingdon (2014) indica diversos participantes do processo de formação
da agenda, incluindo atores governamentais (internos) – presidente, políticos eleitos,
funcionários da presidência ou do Congresso, assessores, burocratas em geral – e não
governamentais (externos) – grupos de interesse, acadêmicos, pesquisadores, consultores, a
mídia, entre outros. Um elemento destacado por Kingdon consiste nos empreendedores de
políticas, os quais podem ser conceituados como indivíduos ou atores que defendem soluções
específicas e tentam acoplar os três fluxos, aproveitando as oportunidades que surgem quando
há uma janela de política aberta para influenciar seus resultados (COHEN, 2016, p. 180;
KINGDON, 2014, p. 179; MUCCIARONI, 1992, p. 461).
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Segundo Cohen (2016, p. 180), “os empreendedores políticos tentam influenciar uma
dada realidade para criar novos horizontes de oportunidade usando ideias e estratégias
inovadoras”. A definição de problemas e a colocação de soluções na agenda são os principais
desafios enfrentados pelos empreendedores, os quais investem grande esforço – e, em alguns
casos, recursos – para atrair atenção para suas propostas e alcançar seus objetivos. Os
empreendedores juntam problemas às suas soluções e encontram políticos receptivos às suas
ideias. Kingdon (2014) sustenta que os empreendedores mais bem-sucedidos são aqueles com
maior acesso aos tomadores de decisão, o que permite que suas soluções tenham mais
receptividade. Outro aspecto fundamental para o sucesso de uma proposta é a quantidade de
recursos dos empreendedores, ou seja, a possibilidade de gastar mais dinheiro e tempo para
impulsionar uma ideia aumenta suas taxas de sucesso.
Cohen (2016) ressalta que a definição da agenda não é o único aspecto do
empreendedorismo político, mas se trata de uma fase fundamental do processo, pois o avanço
para as próximas etapas depende do estabelecimento de uma agenda sólida e com chances de
sucesso. Assim, os empreendedores utilizam técnicas de manipulação para atingir seus
objetivos e acoplar os três fluxos (KINGDON, 2014), suavizando as comunidades de políticas
para obter aceitação de uma política (PARSONS, 1995, p. 194). A argumentação representa
uma importante estratégia na formulação de políticas, visto que pode ser utilizada como forma
de manipular os debates (RIKER, 1986) e a atenção dos participantes. Se um problema ou
política possui diversas implicações, o empreendedor pode ser capaz de alterar os
entendimentos a seu respeito ao mudar o foco da atenção de um conjunto de implicações para
outro (BAUMGARTNER, 2009a, p. 28).
Em vista disso, mostrou-se relevante identificar os principais atores responsáveis por
pautar a temática e fazer com que a questão das ações afirmativas começasse a ser discutida no
âmbito de universidades, programas de pós-graduação e órgãos do governo federal. Como dito
anteriormente, nos casos dos programas de pós-graduação em Antropologia, os estudantes
foram os principais empreendedores, sendo responsáveis pelo início das discussões e pela
apresentação de propostas à coordenação dos programas.
No survey, os respondentes apontaram os docentes como principais responsáveis pelo
início das discussões, seja docentes do programa (33,3%) ou membros das reitorias das
universidades (46%). Ademais, nota-se que os estudantes de pós-graduação também
desempenharam um papel importante no processo de formação da agenda. Com participações
menores, mas não menos relevantes, aparecem movimentos estudantis externos à universidade
(tal como a ANPG), o movimento negro e os estudantes de graduação.
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Tabela 1 – Proporção de respostas à questão “Essas discussões foram
iniciadas por quem?” (N=138)
Essas discussões foram iniciadas por quem? (N=138)
Porcentagem
Estudantes de graduação

1,9%

Estudantes de pós-graduação

13,8%

Professores do programa

33,3%

Um movimento estudantil externo

1,7%

Entidades do movimento negro
Reitoria ou pró-reitoria de
universidade
Total

3,3%
pós-graduação

da

46,0%
100,0%

Fonte: A autora, 2019.

A importância dos docentes foi bastante destacada nas entrevistas com membros de próreitorias e coordenações dos programas. No caso da UFG, a atuação do pró-reitor de pósgraduação à época foi apontada como fundamental para o início dos debates e consequente
aprovação da resolução. De acordo com um dos respondentes, o fato de o pró-reitor ser
professor de um programa da área de Ciências Biológicas e reconhecido como um pesquisador
altamente produtivo foi importante para que a questão chegasse até as instâncias superiores da
universidade. Nas palavras do respondente:

O [--] é um professor da Ecologia, e é um professor bastante reconhecido na lógica do
mérito acadêmico. Ele é pesquisador 1A há muitos anos, ele é da Academia Brasileira
de Ciência. Ele é, talvez, o professor mais produtivo de toda a universidade. É uma
característica pessoal dele. E o fato de ele bancar isso criava uma possibilidade grande
de fazer essa discussão nas instâncias superiores da universidade não sendo
protagonizadas por pessoas como eu, ou outros defensores de ações afirmativas, que
já somos vistos tradicionalmente como pessoas de áreas moles. Não sei se essa é a
palavra, mas você está entendendo a ideia. E além das áreas moles, a gente já era mais
pessoalmente vinculado a essas questões.
[...]
E foi interessante porque teve um diretor de unidade que falou assim: “Ah, eu vou
votar favoravelmente, dando um crédito e um voto de confiança no [--]”,que é o próreitor [...]. Se o [...] está defendendo isso é porque tem alguma coisa que vai garantir
a qualidade dos programas.

A importância dos docentes e de sua atuação em conjunto com o corpo discente também
ficou clara no caso do IFCH, no qual professores recém-contratados se aproximaram das
discussões que ocorriam em nível macro na Unicamp e levaram o debate para o âmbito do
instituto (SILVA, 2016).
Também é importante ressaltar que no caso dos programas de pós-graduação, os
coordenadores exercem um papel fundamental no processo, visto que são responsáveis pelo
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recebimento das demandas internas ou externas e pela decisão de levá-las para os órgãos
colegiados. Como se verá adiante132, alguns dos coordenadores de programas que não possuem
ações afirmativas afirmaram que, apesar de terem tomado conhecimento da Portaria Normativa
MEC nº 13/2016, não consideraram levar a questão ao colegiado, pois eles, pessoalmente, não
viam essas políticas como necessárias.
Também chama atenção a distribuição dos empreendedores de políticas pelas áreas do
conhecimento identificada por meio do survey. Ao cruzarmos os dados sobre quem iniciou os
debates com a área de cada programa, é possível notar que em todas as áreas houve casos em
que as iniciativas partiram de membros das reitorias ou foram decorrentes da Portaria
Normativa MEC n° 13/2016. As áreas que contaram com o maior número de empreendedores
foram Ciências Humanas e Multidisciplinar. Na área de Engenharias, todas as discussões foram
iniciadas em razão de demandas das reitorias ou em razão da Portaria Normativa, sem qualquer
relato de iniciativa por parte de docentes ou estudantes de pós-graduação, como acontece em
outras áreas133. Situação parecida ocorreu na área de Ciências Exatas e da Terra, mas nesse caso
houve também demandas de estudantes de pós-graduação.
No que se refere ao papel desempenhado por docentes, os dados apontam para uma
distribuição por todas as áreas, com exceção das já mencionadas Ciências Exatas e da Terra e
Engenharias. Além disso, os dados reforçam a hipótese de que há uma correlação entre a área
do conhecimento e a iniciativa própria para criação de ações afirmativas, demonstrando que
algumas áreas possuem mais resistência à mudança do que outras. Esse aspecto será abordado
com maior profundidade no Capítulo 7.
Já no âmbito do Grupo de Trabalho instituído pela CAPES e pelo MEC para debater a
questão, apesar da participação de pessoas pertencentes a diversas entidades e grupos, os
entrevistados ressaltaram que os debates mais intensos foram incentivados por Frei David, da
Educafro, e relacionados à questão das pessoas negras, enquanto os representantes das pessoas
com deficiência e indígenas eram menos atuantes.
Kingdon (2014) ressalta que a influência presidencial é fundamental no processo de
formação da agenda, apesar de a administração não ter tanto controle sobre as alternativas
consideradas ou sobre sua implementação. No caso da política objeto deste estudo, a hipótese
do autor não parece se confirmar. Nas entrevistas e documentos analisados, a presidência não
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Ver Capítulo 6.
Esse dado se aproxima dos resultados obtidos no levantamento (Capítulo 2), o qual aponta que na área de
Engenharias nenhum programa aprovou ações afirmativas por iniciativa própria, havendo apenas casos em que
os programas instituíram tais medidas em decorrência de leis estaduais e/ou resoluções dos conselhos
universitários.
133
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é mencionada como um ator relevante ou responsável pelo reconhecimento das ações
afirmativas para pós-graduação como um problema digno de consideração pelo governo
federal. Como se verá adiante, a presidência da República só é mencionada em razão da
iminência do impeachment de Dilma Rousseff.
Tabela 2 – Proporção de Programas com Ação Afirmativa conforme responsabilidade
pelo início dos debates e área do conhecimento (N= 138)

Ciências
Agrárias
Ciências
Biológicas
Ciências
da
Saúde
Ciências Exatas
e da Terra
Ciências
Humanas
Ciências Sociais
Aplicadas
Engenharias
Linguística,
Letras e Artes
Multidisciplinar

Por
exigência do
governo
federal
(Portaria
Normativa
MEC nº
13/2016)

Estudantes
de
graduação

Estudantes
de pósgraduação

Professores
do
programa

Um
movimento
estudantil
externo

Entidades do
movimento
negro

Reitoria ou
pró-reitoria
de pósgraduação
da
universidade

0,0%

0,0%

6,9%

33,3%

0,0%

11,6%

12,5%

0,0%

7,1%

13,8%

0,0%

0,0%

14,0%

8,3%

0,0%

7,1%

13,8%

0,0%

0,0%

16,3%

8,3%

0,0%

7,1%

0,0%

0,0%

0,0%

14,0%

4,2%

100,0%

42,9%

34,5%

0,0%

40,0%

11,6%

16,7%

0,0%

7,1%

13,8%

0,0%

20,0%

4,7%

20,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

7,0%

8,3%

0,0%

21,4%

10,3%

33,3%

40,0%

9,3%

8,3%

0,0%

7,1%

6,9%

33,3%

0,0%

11,6%

12,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fonte: A autora, 2019. Elaboração a partir dos dados do survey.

Percebe-se, portanto, que diferentemente do que ocorreu com as ações afirmativas para
cursos de graduação, em que o processo foi marcado por mobilização social e iniciativa
presidencial (HTUN, 2004), na pós-graduação os principais empreendedores das políticas
foram estudantes de pós-graduação, docentes e entidades da sociedade civil organizada. Tal
diferença parece ter relação com o fato de a unidade de análise do estudo ser o ingresso da
temática na agenda decisória de órgãos especializados e não na agenda geral do governo federal.
Kingdon também sustenta que funcionários públicos de carreira não são particularmente
importantes na configuração da agenda em comparação com outros participantes, mas têm mais
impacto na definição das alternativas e na implementação da política (KINGDON, 2014). No
estudo em questão, nota-se que funcionários de carreira exerceram papel importante no fluxo
de soluções, visto que foram responsáveis pela produção de dados estatísticos a respeito da
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identidade étnico-racial de discentes, docentes e pesquisadores, bem como para a apresentação
das propostas do grupo de trabalho aos responsáveis pela tomada de decisão na CAPES.
Um terceiro grupo de atores apontado por Kingdon (2014) como relevantes na formação
da agenda é composto por ministros, secretários e outros funcionários nomeados e em cargos
comissionados. Esses atores não seriam responsáveis pela criação das ideias, mas exerceriam
papel importante na divulgação delas para pessoas importantes dentro e fora do governo:

Mesmo quando nomeados políticos não originam uma ideia, eles ainda desempenham
um papel importante na colocação das agendas de pessoas importantes, tanto dentro
como fora de suas agências. Muitas vezes, propostas e ideias flutuam dentro das
agências do poder executivo por algum tempo sem serem levadas muito a sério. Mas
se um nomeado político de alto nível se interessar pelo projeto, a questão de repente
ganha proeminência muito maior (KINGDON, 2014, p. 28, tradução nossa)134.

Os dados coletados nas entrevistas demonstram que o fato de alguns assessores e
secretários serem a favor da instituição de ações afirmativas na pós-graduação foi fundamental
não apenas para a criação do Grupo de Trabalho, como também para que a ideia da portaria
fosse levada em consideração pelo ministro da Educação em exercício, Aloízio Mercadante.
Como será analisado em detalhe a seguir, a ideia da portaria partiu da Educafro e foi apoiada
por outras entidades participantes do GT, mas a redação da portaria e sua negociação dentro do
MEC foram realizadas por um funcionário comissionado.
Já em relação aos participantes externos, é possível sustentar que os principais
empreendedores das políticas afirmativas na pós-graduação foram entidades da sociedade civil
organizada, uma delas vinculada aos estudantes de pós-graduação. A Educafro esteve presente
em todas as etapas do processo e atuou como um verdadeiro grupo de pressão pelo
reconhecimento por parte dos formuladores de políticas e tomadores de decisão do problema
da sub-representação de grupos na pós-graduação brasileira. A ANPG também exerceu papel
relevante, primeiramente ao pressionar a CAPES pela inclusão de um item de autodeclaração
étnico-racial na Plataforma Sucupira e, ao longo das discussões do Grupo de Trabalho, ao apoiar
a Educafro na pressão pela edição da portaria.
A participação de movimentos sociais e entidades da sociedade civil também foi
destacada no processo da UFBA. Segundo o Entrevistado UFBA (2018), a pauta étnico-racial

“Even when the political appointees do not originate an idea, they still playa large part in placing it on the
agendas of important people, both within and outside of their agencies. Many times, proposals and ideas float
around within executive branch agencies for some time, without being taken very seriously. But should a highlevel political appointee take an interest in the project, the issue suddenly attains much greater prominence.”
134
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foi debatida não apenas por alunos de graduação e pós-graduação, mas também por entidades
como a ANPG, coletivos de estudantes, associações de professores e servidores, entre outros.
Nota-se que apesar de os atores mais visíveis do processo – aqueles mencionados pela
mídia e responsáveis pela assinatura das portarias – serem o(s) ministro(s) da Educação e o(s)
presidentes da CAPES em exercício, os participantes que tiveram maior influência na formação
da agenda foram os funcionários em comissão e as entidades da sociedade civil.

3.6. Considerações finais

Este capítulo teve o objetivo de explicar como as ideias sobre as ações afirmativas na
pós-graduação se tornaram relevantes para as universidades públicas, os programas de pósgraduação e o governo federal, especialmente para a CAPES e para o MEC. Para tanto, foram
utilizados modelos teóricos centrados na maneira como questões ingressam na agenda,
entendida como um conjunto de assuntos e questões que atores governamentais e não
governamentais consideram preocupações legítimas e dignas de atenção (BIRKLAND, 2011;
COBB; ELDER, 1971; THEODOULOU; CAHN, 1995).
Nas políticas objeto da análise – as ações afirmativas para pós-graduação –
primeiramente nota-se que a temática poderia ser discutida em 5 espaços decisórios
(BAUMGARTNER, 2009b, p. 31–32): (a) o Legislativo Federal; (b) os legislativos estaduais;
(c) o MEC e a CAPES; (d) as universidades e seus conselhos universitários e (e) os programas
de pós-graduação e seus colegiados.
Os dados demonstram que a questão não chegou a ingressar na agenda do Legislativo
Federal, apesar de já existir um projeto de lei a seu respeito. Já nos legislativos estaduais, apenas
no estado do Rio de Janeiro há uma lei sobre o tema, a qual foi proposta em 2011 e aprovada
em 2014. Ademais, ficou demonstrado que a questão chegou à agenda específica da
comunidade acadêmica e científica, não tendo alcançado a agenda geral de políticas públicas
do país. Isto é, a questão das ações afirmativas ingressou na agenda governamental e decisória
dos órgãos federais responsáveis pela discussão e formulação de políticas para a pós-graduação,
mas não envolveu a discussão do problema e de propostas pela opinião pública, pelo Congresso
Nacional e pela Presidência. Ademais, foi possível identificar três fases principais no processo
de ingresso da questão na agenda das universidades e do governo federal.
Em um primeiro momento, a questão das ações afirmativas em cursos de pós-graduação
de universidades públicas brasileiras ingressou na agenda de programas específicos, não
atingindo a agenda geral de políticas públicas do país. Nessa fase, os dados apontam para a
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relevância do papel desempenhado pelos programas de pós-graduação em Antropologia no
processo de ingresso da temática na agenda de outros programas e universidades. Dentre os 24
programas de pós-graduação em Antropologia ou Antropologia Social reconhecidos pela
CAPES, 21 deles possuíam algum tipo de ação afirmativa no início de 2018, incluindo aqueles
considerados de maior nível de excelência (notas 6 e 7 na avaliação quadrienal).
O ingresso da questão na agenda dos programas de Antropologia tem relação com a
proximidade dos pesquisadores e professores dessa área com as questões étnico-raciais,
especialmente a indígena. Portanto, em um primeiro momento, as ações afirmativas
ingressaram na agenda de programas de pós-graduação que tinham proximidade ou
familiaridade com questões de desigualdades e demandas de grupos étnico-raciais por
educação.
Os programas de Antropologia também foram responsáveis pelo ingresso da temática
nas universidades como um todo, já que seus coordenadores submeteram editais para
apreciação de órgãos colegiados superiores, o que resultou na movimentação da questão para o
nível macro das universidades.
No que se refere ao ingresso na agenda decisória da CAPES e do MEC, os dados
demonstram que a questão foi apresentada a esses órgãos ao longo dos anos 2000, mas apenas
passou a ser discutida com mais intensidade a partir de 2012 em razão dos debates para
avaliação das políticas da graduação decorrentes da Lei Federal n° 12.711/2012 e da criação de
cotas raciais nos concursos públicos pela Lei Federal nº 12.990/2014.
O capítulo demonstra que a questão das ações afirmativas para pós-graduação não
ingressou na agenda sistêmica do país (COBB; ELDER, 1983), já que essas políticas foram e
ainda são pouco divulgadas fora da comunidade científica, bem como não houve uma ampla
atenção e conscientização sobre o assunto. Por isso, no caso em análise não se sustenta o
argumento de Cobb e Elder (1983) de que seria pouco provável que questões envolvendo
consequências sociais substanciais ingressassem na agenda governamental sem que tivessem
atingido um status sistêmico. De fato, as ações afirmativas ingressaram na agenda institucional
(COBB; ELDER, 1983; KINGDON, 2014) dos órgãos governamentais responsáveis pelo
Sistema Nacional de Pós-Graduação (CAPES e MEC), os quais consideraram pedidos feitos
pela Educafro e pela ANPG e criaram um Grupo de Trabalho para discutir soluções e
alternativas viáveis para o problema.
Conclui-se, portanto, que os subsistemas de políticas públicas possuem características
que diferenciam o processo de ingresso de temas em suas agendas, de modo que quando se trata
de temáticas próprias de subsistemas com certo nível de autonomia, como é o caso das
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universidades públicas e dos programas de pós-graduação, é possível que as questões ingressem
na agenda institucional sem antes passarem pela agenda sistêmica das políticas públicas do país.
Contudo, é preciso notar que se trata de caso ocorrido sob um governo de centro-esquerda e
favorável às ações afirmativas. Estudos complementares são necessários para verificar se o
ingresso de temáticas nos subsistemas pode ser influenciado ou até restrito em governos mais
conservadores.
Quanto ao impacto e ao papel indutor da Portaria Normativa MEC n° 13/2016, o
capítulo demonstra que, embora ela apenas estabeleça que os programas deveriam apresentar
propostas de inclusão, a normativa foi interpretada como obrigatória por vários programas e
universidades. Tal fato reforça a hipótese de Kingdon de que a interpretação é um elemento
fundamental para que condições se transformem em problemas e ingressem na agenda de
instituições e órgãos governamentais (KINGDON, 2014, p. 109–110). Nota-se, portanto, que a
criação de ações afirmativas nos cursos de mestrado e doutorado apenas passou a ser entendida
como um problema porque as universidades interpretaram a portaria como uma norma
vinculante e acreditaram que algo deveria ser feito a seu respeito.
As entrevistas sugerem que a questão chegou até os programas de pós-graduação e
começou a ser objeto de discussão em razão de três meios principais: a demanda de estudantes
de pós-graduação, a apresentação de propostas por docentes e a exigência das reitorias em razão
da Portaria Normativa MEC nº 13/2016. Isso pode ser explicado pela unidade de análise do
estudo, visto que a temática ingressou na agenda decisória de um subsistema composto por
órgãos especializados e de uma comunidade específica, e não na agenda geral de políticas
públicas do governo federal, diferentemente do que ocorreu com as ações afirmativas para
cursos de graduação em que o processo foi marcado pela iniciativa presidencial e por grandes
discussões na mídia e no Congresso Nacional (HTUN, 2004). Os dados coletados reforçam a
hipótese de que o ingresso na agenda e a aprovação de políticas por iniciativa dos programas
possuem uma correlação com a área de conhecimento e as temáticas com as quais os programas
têm contato. Isso será abordado com maior profundidade nos capítulos subsequentes.
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4. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E JUSTIFICAÇÕES

4.1.

Definição geral do problema

Para os modelos teóricos que orientam a presente tese, a forma como um problema é
definido é central para a análise do processo de formação de agenda e do consequente processo
decisório: a definição de um problema impacta as abordagens que serão adotadas e as
alternativas que serão vislumbradas. Por isso, os empreendedores de políticas investem recursos
consideráveis para definir problemas de maneira a chamar a atenção dos formuladores e
convencê-los a fazer algo ou a abster-se de fazer algo a seu respeito (BAUMGARTNER, 2009a;
KINGDON, 2014). Para tanto, são apresentados indicadores, crises, símbolos e o feedback de
ações governamentais em desenvolvimento aos formuladores de políticas (KINGDON, 2014,
p. 113). No entanto, esses elementos não garantem o reconhecimento imediato da existência de
um problema. As informações fornecidas devem ser articuladas de modo a vincular o problema
a uma solução governamental.
A análise das estratégias de representação de problemas nas atividades do Grupo de
Trabalho da CAPES e do MEC e nas discussões dos programas e universidades pode auxiliar
o exame do processo de formulação de políticas afirmativas para pós-graduação. Investigar
como os atores entrevistados e os documentos coletados definem o(s) problema(s) nos permite
compreender como algumas questões ligadas ao acesso de grupos vulneráveis aos cursos de
pós-graduação se tornaram importantes para os programas, as universidades, o MEC e a
CAPES. Para tanto, este capítulo irá descrever as definições dadas ao problema pelos
entrevistados, bem como aquelas encontradas nos resultados do survey e nos documentos
analisados.

4.1.1. Desigualdade de oportunidades no acesso à pós-graduação

O survey distribuído aos programas de pós-graduação indagou qual questão foi
considerada a mais importante – aquela que a política de ação afirmativa foi projetada para
resolver. Os dados apontam que a maioria dos programas considerou a ação afirmativa uma
alternativa para tentar solucionar o problema da desigualdade de oportunidades no acesso ao
nível de pós-graduação (47,6%) cuja consequência era uma baixa diversidade do corpo
discente. De fato, desde a década de 1970 dados estatísticos apontam a existência de
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desigualdades de oportunidades, especialmente étnico-raciais, no acesso ao ensino superior.
Estudos produzidos por Carlos Hasenbalg e Nelson do Valle Silva demonstraram que pretos e
pardos obtêm níveis de escolaridade inferiores aos de brancos de mesma origem social, o que
caracteriza uma apropriação desigual de oportunidades educacionais, e que essa desigualdade
é mais acentuada no nível do ensino superior. Nas palavras dos autores, isso revela que “ter cor
de pele branca no Brasil representa o privilégio de ter 8,5 vezes mais chances com relação aos
pretos e quase cinco vezes mais probabilidades relativamente aos pardos de ter acesso às
universidades” (HASENBALG; SILVA, 1990, p. 7). Em estudos posteriores, Hasenbalg e
Valle Silva analisaram os dados da PNAD de 1996 e observaram que a distribuição educacional
dos não brancos se concentra nos níveis de escolaridade inferiores e que mesmo as pessoas não
brancas nascidas em altos estratos sociais encontram maiores dificuldades nas realizações
educacionais e, consequentemente, na competição por mobilidade social ascendente
(HASENBALG; SILVA, 1999, p. 226–227).
Arnaldo Mont’Alvão observa que apesar de ter ocorrido uma expansão significativa do
ensino superior, o sistema brasileiro é altamente estratificado em universidades públicas de
pesquisa e universidades privadas com nível de qualidade menor e marcado por um alto grau
de seletividade (MONT’ALVÃO NETO, 2011, p. 392).
Em estudo sobre as desigualdades educacionais entre negros (pretos e pardos) e brancos,
Leticia Marteleto (2012) observa que, apesar de algumas reduções nas vantagens educacionais
dos brancos em relação aos pretos e pardos, estes permanecem educacionalmente em
desvantagem. Além da desigualdade em termos de níveis de escolaridade, Marteleto sustenta
que a estratificação educacional também afeta a qualidade da educação recebida nas escolas.
Nas palavras da autora (2012, p. 4, tradução nossa):

Apesar dessa recente matrícula universal no ensino primário, as crianças pretas e
pardas historicamente tiveram desvantagens educacionais, e algumas dessas
desvantagens persistem, como mostrarei. A estratificação educacional por raça se
estende desde a quantidade de educação completada até a qualidade da educação
recebida dentro das escolas. Uma pesquisa recente documentou um desempenho
acadêmico mais baixo entre os não-brancos (SOARES et al., 2005) e um currículo
racialmente insensível que exclui a história africana e a história negra (SILVA,
2008)135.

“Despite this recent universal enrollment in primary schooling, black and pardo children have historically had
educational disadvantages, and some of these disadvantages persist, as I will show. Educational stratification by
race extends from the quantity of education completed to the quality of the education received inside schools.
Recent research has documented lower academic performance among non-whites (SOARES et al. 2005) and a
racially insensitive curriculum that excludes African history and black history (SILVA 2008).”
135
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Ainda, nos termos do Relatório Anual das Desigualdades Raciais no Brasil: 2009-2010
(PAIXÃO et al., 2010), o aumento da presença de pretos e pardos no ensino superior ocorrido
a partir da segunda metade da década de 1990 pode ser explicado pela adoção de ações
afirmativas pelas universidades públicas, bem como pela promoção do acesso ao ensino
superior privado por meio do Programa Universidade para Todos (ProUni) e do Programa de
Financiamento Estudantil (Fies).
Ao analisar os microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010, Amélia Artes e
Arlene Martinez Ricoldi observam que apesar de representarem 50,9% da população geral em
2010, negros conformavam apenas 35,3% do grupo de pessoas que frequentavam a graduação.
Ademais, na distribuição de estudantes por região, brancos estão sobrerrepresentados em
relação à proporção desse grupo na população em todas as regiões, enquanto negros estão
sempre sub-representados, inclusive em regiões em que constituem a maioria da população.
Artes e Ricoldi ressaltam que as distâncias entre negros e brancos no acesso à graduação foram
reduzidas no período de 2000 até 2010. Segundo as autoras, em 2000 a relação era de quatro
brancos para um negro na graduação; a proporção diminuiu para dois brancos para cada negro
em 2010 (ARTES; RICOLDI, 2015, p. 874).
Os estudos acima mencionados demonstram que as desigualdades educacionais entre
negros e brancos persistem, o que justifica a instituição de políticas para promoção dos
indivíduos desfavorecidos e inclusão desse grupo nas universidades. No entanto, resta saber se
tais desigualdades são presentes apenas na graduação ou se também persistem no acesso aos
cursos de pós-graduação.
A literatura indica que as desigualdades educacionais, inclusive no ensino superior, são
marcadas pela cor/raça e que os indicadores relativos aos negros são muito inferiores aos dos
brancos. Todavia, poucos estudos se dedicam a estudar as diferenças entre negros e brancos no
acesso à pós-graduação: além de serem poucos os trabalhos que tratam da criação de medidas
de inclusão na pós-graduação, também são escassos os dados a respeito da participação dos
diversos grupos étnico-raciais nesse nível educacional. Estudos iniciais a partir de dados
extraídos dos censos demográficos demonstram que a pós-graduação é composta
predominantemente por brancos, e possui intensas desigualdades regionais, étnico-raciais e
econômicas (ARTES, 2016; CGEE, 2012; FCC, 2015; PAIXÃO et al., 2010; ROSEMBERG,
2013).
Como já mencionado anteriormente, em análise sobre as universidades brasileiras, José
Jorge de Carvalho (2003, p. 186) mostra que menos de 1% dos docentes das universidades
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públicas são negros. Já o número de pesquisadores negros que participam do sistema de
produtividade em pesquisa, segundo o autor, não deve chegar a 0,5%.
O estudo de Rafael Guerreiro Osorio e Sergei Soares (2005) indica que entre negros e
brancos nascidos em 1980, após 15 anos de estudo, 1% dos brancos estavam frequentando uma
pós-graduação (mestrado ou doutorado), sendo que para os negros tal percentual é igual a zero.
Os dados do Censo Demográfico do IBGE de 2000 e 2010 revelam também a exclusão
dos negros desse ambiente acadêmico. De acordo com relatório de pesquisa da Fundação Carlos
Chagas, os negros (pretos e pardos) representam apenas 15,2% dos doutores titulados e 19,3%
dos mestres, o que corresponde a uma média de 18,1% do total de titulados na pós-graduação
(ARTES, 2016; FCC, 2015)136. Ao comparar os dados dos censos de 2000 e 2010, o trabalho
mostra que a proporção de negros titulados na pós-graduação aumentou de 11% em 2000 para
18,1% em 2010 (FCC, 2015), percentuais estes que estão longe de espelhar a composição racial
da população brasileira.
Outro dado relevante apresentado por Amélia Artes é o Índice de Paridade Racial (IPR)
(FCC, 2015, p. 25–26). Segundo o relatório da FCC (2015) elaborado pela autora, o IPR espelha
a metodologia utilizada no Índice de Paridade de Gênero (IPG) desenvolvido pela UNESCO,
sendo apenas substituídas as variáveis de sexo por variáveis de cor/raça. O IPG representa,
quantitativamente, a razão do valor mulher/homem de determinado indicador. Segundo o
relatório, “um IPG com valor 1 indica paridade entre os sexos; um IPG que varia de 0 a 1
significa uma disparidade em favor de meninos; um IPG maior do que 1 indica disparidade em
favor de meninas”. Tendo em vista que o índice apenas pode trabalhar com dois valores, o IPR
desconsidera amarelos e indígenas de modo a ressaltar a distância entre brancos e negros para
diferentes variáveis. Assim, o IPR que varia de 0 a 1 significa uma disparidade em favor dos
brancos, um IPR maior do que 1 indica disparidade em favor dos negros e o IPR igual a 1 indica
paridade de cor/raça. Um IPR de 0,36, por exemplo, significa que há 36 negros para cada 100
brancos. Na análise do IPR na pós-graduação, foi constatada uma distância racial considerável:
“em 2000 eram mais de cinco brancos para cada negro (IPR 0,16) e em 2010, tem-se três
brancos para cada negro (IPR 0,34 no doutorado)” (FCC, 2015, p. 49).
Partindo de uma análise do banco de dados divulgado pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) com informações sobre gênero e raça
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De acordo com os dados publicados pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), a distribuição dos
mestres segundo a cor/raça em 2010 era a seguinte: brancos (79,18%), pardos (15,7%), pretos (3,11%), amarelos
(1,84%) e indígenas (0,16%). Já entre os doutores, havia 82,90% de brancos, 12,21% de pardos, 2,36% de
pretos, 2,33% de amarelos e 0,20% de indígenas (CGEE, 2012, p. 386).
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declarados pelos doutores em seus currículos na Plataforma Lattes, constata-se que os
detentores de títulos de pós-graduação stricto sensu no Brasil são predominantemente brancos.
Dentre os doutores registrados na plataforma Lattes que declaram sua raça e cor137 – o que
corresponde a 78,77% – os titulados declarados brancos representam 79,01%, enquanto há
apenas 3,05% de pretos, 15,29% de pardos e 0,42% de indígenas, como demonstra o Gráfico
27 (VENTURINI, 2017a). Os dados demonstram que a composição racial dos doutores está
bem distante da composição racial média do país segundo o último censo demográfico,
principalmente quanto a pretos e pardos: de acordo com o Censo de 2010 do IBGE, 47,73%
dos habitantes do país se declaram brancos, 43,13% pardos, 7,61% pretos, 1,09% amarelos e
0,43% indígenas.
Nota-se, assim, que os percentuais de pretos e pardos são muito inferiores à média
nacional – menos da metade da proporção demográfica – enquanto os percentuais de brancos e
amarelos são superiores à média e há equilíbrio no percentual de indígenas.
A baixa participação de pretos e pardos em cursos de pós-graduação está relacionada a
um processo histórico de exclusão desses grupos das universidades brasileiras, não apenas na
pós-graduação, como também nos cursos de graduação.

137

A autodeclaração étnico-racial dos pesquisadores passou a ser exigida no cadastro da Plataforma Lattes no
ano de 2013. Todavia, a questão contém as alternativas “não informado” e “não desejo declarar”, o que permite
que pesquisadores não indiquem sua raça/cor.
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Gráfico 27 – Proporção de doutores segundo cor/raça 138
Doutores Lattes

População

79,01%

47,73%

43,13%
15,29%
3,05%

Branca

Parda

7,61%

Preta

0,42% 0,43%

2,22% 1,09%

Indígena

Amarela

Nota: Elaboração a partir de banco de dados dos currículos Lattes disponibilizado pelo CNPq e dados do Censo
de 2010 do IBGE.
Fonte: A autora, 2019.

Escassez e falta de divulgação de dados não acometem apenas a questão racial. Cenário
semelhante existe com relação aos graduados, pós-graduandos e pós-graduados com
deficiência139, travestis e transexuais140 e refugiados no Brasil. Na Plataforma Lattes e na
Plataforma Sucupira, principais fontes de dados sobre a pós-graduação brasileira, por exemplo,
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As proporções indicadas no gráfico referem-se aos doutores registrados na plataforma Lattes que declararam
sua raça e cor – o que corresponde a 78,77% do total de doutores cadastrados.
139
De acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações
Unidas ratificada pelo Brasil por meio do Decreto n° 6.949/2009, as pessoas com deficiência são “aquelas que
têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com
as demais pessoas” (BRASIL, 2009). Os dados do Censo Demográfico de 2010 revelam que 45,6 milhões de
pessoas declararam ter ao menos uma das deficiências investigadas (visual, auditiva, motora e mental ou
intelectual), o que corresponde a 23,9% da população brasileira. Além disso, em 2010, 6,7% das pessoas com
deficiência possuíam diploma de cursos superiores, enquanto 10,4% das pessoas sem deficiência o possuíam.
140
Dados a respeito da participação de travestis e transexuais no ensino superior ainda são escassos. Um dos
elementos que contribuiu para o acesso da população trans ao ensino superior foi a legalização do uso do nome
social. Argumenta Scote (2017, p. 27): “Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), o número de travestis e transexuais que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) em 2015 quase triplicou em relação ao ano anterior, tendo ocorrido 278 solicitações de uso do nome
social, enquanto em 2014 foram realizadas somente 102 solicitações. (O uso do nome social no Enem traz
avanço a travestis e transexuais, 2015). Já no ano de 2016, dados recentes apontam que o aumento foi de 47%,
sendo de 842 inscritos e 408 solicitações aprovadas.” Além da regulamentação do uso do nome social por
algumas instituições (tais como UFSCar, UFSC, UESPi, UFPR, UFS, UNB, UFA, UFP, UFES) (SCOTE, 2017,
p. 28), apenas a partir de 2016 as universidades públicas começaram a criar programas específicos de acesso para
a população travesti e transexual. No entanto, ainda não há dados a respeito de políticas de permanência para
esse grupo. A permanência de pessoas trans na universidade possui especificidades como a exposição de suas
travestilidades e transexualidades em uma comunidade composta predominantemente por pessoas cisgênero, o
acesso e a utilização de banheiros adequados a sua expressão de gênero, a violência cotidiana por parte de
alunos, docentes e funcionários, entre outras (CAMILLO; BONASSI et al., 2015; SCOTE, 2017).
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não há qualquer questão sobre deficiência, identidade de gênero141, nome social142 ou situação
de refúgio. Em vista disso, os dados a respeito da participação desses grupos na pós-graduação
são escassos, quiçá inexistentes, visto que sua obtenção demanda o cruzamento de dados de
diversas plataformas governamentais e não são abertos a todo e qualquer interessado.
Apesar da ausência de dados e estudos aprofundados a respeito do acesso dos diversos
grupos sociais aos cursos de pós-graduação no Brasil, dados iniciais retirados dos censos
demográficos demonstram que a pós-graduação é predominantemente branca. Tal desigualdade
no acesso à pós-graduação é um dos principais fatores que ensejaram o início do debate sobre
a criação de políticas públicas que visassem incluir estudantes pertencentes a grupos
historicamente excluídos nos programas de universidades públicas brasileiras.

4.2.

Forma de representação do problema pelos programas e universidades

Nas entrevistas realizadas com coordenadores de programas de pós-graduação e
integrantes, de gestões atuais ou passadas, das reitorias de universidades que aprovaram
resoluções nesse sentido, foi possível identificar três formas principais de representação do
problema: (a) a desigualdade de oportunidades para acessar o nível de pós-graduação; (b) a subrepresentação de estudantes de grupos sociais e a falta de diversidade do corpo estudantil; e (c)
a falta de diversidade do corpo docente. Vejamos como cada uma dessas representações foi
construída.

4.2.1. Desigualdade de oportunidades no acesso à pós-graduação

A construção do problema que deveria ser remediado com as ações afirmativas enquanto
desigualdade de acesso à pós-graduação foi mencionada pelos representantes da UFG e pelos
entrevistados M1, H1 e SA1.

141

Cisgênero é a pessoa cuja identidade de gênero corresponde ao seu sexo biológico. Por exemplo, as pessoas
que são biologicamente mulheres e possuem identidade de gênero feminina. Transgênero é o termo utilizado
para referir-se a pessoas que transitam entre os gêneros e possuem uma identidade de gênero diferente de seu
sexo biológico.
142
Nome social é o prenome adotado pela mulher ou homem trans e pelas travestis, que corresponde à forma
pela qual ela/ele se identifica e é reconhecida/o por sua comunidade e em seu meio social. É o nome pelo qual
preferem ser chamadas/os cotidianamente, em contraste com o nome oficialmente registrado que não reflete sua
identidade de gênero.
Vide a Portaria n° 233, de 18 de maio de 2010: Art. 1º Fica assegurado aos servidores públicos, no âmbito da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, o uso do nome social adotado por travestis e
transexuais. Parágrafo único. Entende-se por nome social aquele pelo qual essas pessoas se identificam e são
identificadas pela sociedade.
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De acordo com o Entrevistado UFG (2018), as ações afirmativas deveriam ser criadas
para corrigir um problema nas condições iniciais dos estudantes que se candidatam à pósgraduação. Isto é, os grupos que têm condições iniciais diferentes e entram na competição por
vagas com uma desvantagem deveriam ser beneficiados pela política. Além disso, em sua visão,
no caso dos indígenas, por exemplo, a desvantagem é ainda maior e mais grave em razão da
questão do idioma. Ainda segundo ele, essa forma de representação do problema foi
fundamental para convencer a comunidade acadêmica a iniciar um debate sobre a questão e
criar uma comissão para pensar nas alternativas possíveis, visto que na pós-graduação o
principal argumento contrário à criação de ações afirmativas é o mérito. Assim, era necessário
achar um balanço entre a questão do mérito e a questão da correção de um passivo histórico por
meio das ações afirmativas.
A principal resistência que a gente encontra na pós é a questão do “mérito”, porque
na pós-graduação não poderia deixar de haver mérito. Então, a primeira coisa foi
quebrar essa ideia do mérito como algo absoluto e muito fácil de medir. E aí,
logicamente, você abre: sim, tem o mérito, mas tem outras questões envolvidas. E
como acharíamos um balanço entre a questão do mérito e a questão da correção do
passivo histórico em relação às ações afirmativas. E eu, como sou matemático – eu
trabalho com biologia, mas eu sou matemático –, o que falava era que é um problema
de condições iniciais, mesmo que as pessoas tenham a mesma capacidade. Como as
condições iniciais foram diferentes de cada um dos grupos, cotistas e não cotistas, eles
estão em desvantagem. Isso que está no modelo que eu fiz nas apresentações. Então a
ideia das ações afirmativas é corrigir isso. Uma vez que a gente conseguiu, com esse
modelo conceitual, quebrar – não no sentido de desaparecer, mas no sentido de colocar
como uma coisa mais relativa – a questão do mérito, a segunda discussão foi uma
discussão operacional-técnica de como implementar. [...]
O problema com os indígenas é muito mais grave, porque tem uma questão de idioma.
Eles entram com uma desvantagem muito maior.

Vale destacar que, nesse processo de convencimento sobre a existência de desigualdades
nas condições iniciais, foi destacada a apresentação feita pelo pró-reitor, a qual contava com
dados quantitativos, estatísticas e gráficos a respeito da questão. Ademais, como destacado no
Capítulo 3, o fato de o pró-reitor ser matemático, professor da área de Biológicas e um dos
pesquisadores mais produtivos da universidade contribuiu para que docentes fossem
convencidos de que era possível criar uma ação afirmativa sem afetar o mérito.
Já o Entrevistado H1 (2018) ressaltou que, em seu programa, o problema foi construído
no sentido de demonstrar para os tomadores de decisão que o conjunto de alunos não
representava a diversidade social do país e que era necessário criar estratégias para “permitir
que esses grupos que frequentemente não ingressam em sistemas de pós-graduação pudessem
ingressar no âmbito do programa”. A importância do contato prévio com determinados grupos
em razão das temáticas e linhas de pesquisa da universidade ficou novamente clara durante a
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discussão sobre a representação do problema. O coordenador ressaltou que, como o programa
possui uma linha de pesquisa de gênero e sexualidade muito forte e existente há quase 30 anos,
foi destacado o problema de travestis e transexuais, que seriam o segmento do grupo LGBT
com mais dificuldade de acesso ao sistema de pós-graduação.
Nos programas do Entrevistado SA1 (2018), por sua vez, a questão das desigualdades
foi uma das formas de construção do problema. Segundo o coordenador, a tentativa de reduzir
as desigualdades explícitas na sociedade é fundamental para avançar na discussão da pauta e
demonstrar que “a discriminação não se encerra uma vez que se tenha conseguido isso na
graduação”. Em suas palavras:

As questões foram se organizando em torno desses elementos para convencer os
professores que, efetivamente, a gente precisava avançar no processo. Primeiro
[referindo-se à graduação], todo mundo tinha certo consenso de que era necessário.
Nesse segundo [referindo-se à pós-graduação], não era, nem todos os professores
estavam cientes da importância disso.

4.2.2. Sub-representação de grupos e falta de diversidade no corpo discente

A baixa diversidade do corpo discente dos programas de pós-graduação e da subrepresentação de determinados grupos sociais foi ressaltada na maioria das entrevistas
realizadas com coordenadores e membros das reitorias das universidades. O argumento da
diversidade, como se verá adiante, tem grande aceitação por conceber as ações afirmativas de
uma perspectiva utilitarista – voltada para o bem comum – e não como uma forma de correção
ou compensação de injustiças passadas (FERES JÚNIOR, 2006, p. 54–58; SABBAGH, 2007,
p. 43).
Na visão do Entrevistado UFFS (2018), a ausência de um corpo estudantil diverso em
termos étnicos, sociais e culturais tem impacto na formação do quadro de pesquisadores do
país. O entrevistado ressaltou que “toda a pós-graduação brasileira essencialmente é branca” e
que integrantes de outros grupos não estão presentes no nível que forma pesquisadores e
docentes do ensino superior. Dessa forma, a criação de ações afirmativas mostrava-se
fundamental para ampliar a diversidade por meio da democratização do acesso e da formação
de futuros pesquisadores e docentes do país.
Já o Entrevistado UFBA (2018) ressaltou que o problema foi construído no sentido de
demonstrar que “a ciência no Brasil e no mundo ganhará em qualidade se ela se abre para
diversidade étnica, de gênero e social” e, para tanto, foi aproveitado o debate em escala
internacional sobre os benefícios da diversidade em ambientes educacionais. Portanto, em vez
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de construir o problema como uma questão de reparação de passivos históricos, os
empreendedores da universidade optaram por demonstrar que a ausência de diversidade gerava
efeitos negativos para a qualidade das pesquisas comprometendo a ciência. Para tanto, foram
apresentados estudos internacionais mostrando que tipos de melhoria seriam gerados com a
ampliação da diversidade. Em suas palavras:
Nessa época, no segundo semestre de 2016, a Revista Nature143, se eu não me engano,
tinha publicado um artigo, exatamente um estudo mostrando que a diversidade social
nas universidades britânicas ainda era pequena e esse era um problema porque
justamente uma maior diversidade levaria a uma maior qualidade. Era um artigo muito
bem argumentado. Então nós usamos muito esse argumento [...].

Por fim, o Entrevistado UFMG (2018) ressaltou que o problema foi construído no
sentido de demonstrar que era necessário transformar a pós-graduação da universidade em um
espaço que pudesse acolher a diversidade.

4.2.3. Diversidade do corpo docente

Na UFPel, além da ausência de diversidade no corpo discente, também foi destacada a
questão do corpo docente. Segundo o ex-coordenador de pós-graduação, em 2017 a
universidade tinha em torno de 1400 professores efetivos, mas apenas 20 eram negros. A cidade
de Pelotas possui uma das maiores comunidades negras do Rio Grande do Sul, portanto, o corpo
docente da universidade evidentemente não era representativo da população local. Além disso,
era notável a diferença de cor da graduação e da pós-graduação. Então, segundo ele, tendo em
vista que o ingresso na carreira acadêmica depende do doutorado, o problema foi construído no
sentido de demonstrar que a criação de ações afirmativas iria contribuir para a formação de um
futuro corpo docente mais diverso e representativo da região e do país. Para tanto, a estratégia
adotada foi iniciar o debate com uma proposta de resolução em mãos em vez de convocar os
membros da comunidade acadêmica e discutir a necessidade da política. Segundo o excoordenador, era possível notar a existência de três grupos de docentes: aqueles que eram
favoráveis às ações afirmativas incondicionalmente, aqueles que eram incondicionalmente
contra e um terceiro grupo – o maior – composto por pessoas que não tinham uma opinião
formada sobre as políticas e não sabiam como implementá-las. Então, a estratégia adotada foi
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Em 2014, as revistas Nature e Scientific American lançaram uma edição especial conjunta sobre diversidade,
na qual todos os artigos apontavam a existência de estudos evidenciando que “abraçar” a diversidade é
fundamental para que se possa fazer uma boa ciência. Vide: Editorial, 2014.
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levar informações para o terceiro grupo de forma a “dar segurança para aqueles que não sabiam,
não conheciam, para que tivessem segurança e entendessem o porquê e como fazer”.
Conclui-se, portanto, que todas as representações do problema giraram em torno da
baixa presença de determinados grupos sociais na pós-graduação e de como isso se relaciona
com dificuldades no acesso e diferenças nas condições iniciais dos candidatos. Os benefícios
que um corpo estudantil mais diversificado traria em termos de qualidade de pesquisa e
formação de futuros docentes e pesquisadores também foram levantados nas discussões,
especialmente enquanto estratégia de convencimento de grupos menos favoráveis à criação
dessas políticas.

4.3.

Representação do problema no Grupo de Trabalho

Nas entrevistas com os participantes do Grupo de Trabalho organizado pela CAPES e
pelo MEC para discussão da temática, os respondentes definiram o problema em torno da
“profunda desigualdade entre brancos, indígenas, afrodescendentes e pessoas com deficiência
no acesso à pós-graduação” (ENTREVISTADO ABPN, 2018) de universidades brasileiras,
especialmente as stricto sensu (mestrado e doutorado).
Portanto, o problema principal que as ações afirmativas visavam solucionar, na visão
dos participantes do Grupo de Trabalho, era a sub-representação de estudantes pertencentes a
determinados grupos sociais nos cursos de pós-graduação de universidades públicas e privadas
brasileiras. De acordo com um ex-ministro da Educação, havia na pós-graduação o mesmo
problema que existia na graduação antes da criação das políticas afirmativas, qual seja “a baixa
presença de estudantes de baixa renda, pretos e pardos e indígenas”, de modo que a discussão
dessas medidas era necessária para “ampliar a presença desses segmentos” nesse nível
educacional.
Anteriormente à criação do Grupo de Trabalho, a ANPG já vinha solicitando à CAPES
que uma questão de autodeclaração étnico-racial de discentes e docentes fosse incluída na
Plataforma Sucupira (ENTREVISTADO ANPG, 2018), visto que a ferramenta é utilizada como
fonte de informações para análises e avaliações do Sistema Nacional de Pós-Graduação. A
CAPES, no entanto, era contrária à alteração, argumentando que a proporção de estudantes
negros na pós-graduação poderia ser verificada por meio do cruzamento dos CPFs informados
pelos programas à Plataforma Sucupira com os dados de autodeclaração para fins de ENEM,
ENADE e os dados do INEP. Na visão da CAPES, o problema era a impossibilidade de aferir
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a taxa de reprovação dos grupos étnico-raciais devido à ausência de dados sobre a quantidade
de candidatos pertencentes a cada um deles (ENTREVISTADO CAPES, 2018)144.
Apesar de o problema ser visível, mostrava-se necessário obter dados e indicadores que
comprovassem o argumento de que a sub-representação dos grupos na pós-graduação era
intensa e altamente desproporcional à sua participação na sociedade. Essa foi a primeira
demanda das entidades participantes do Grupo de Trabalho, uma vez que não havia dados
consistentes que pudessem convencer a CAPES, o MEC e os programas de pós-graduação da
urgência de medidas inclusivas. Diante disso, os representantes da CAPES realizaram o
cruzamento de dados de diversas plataformas para que o grupo pudesse ter um panorama mais
claro do grau de sub-representação. Segundo o Entrevistado ABPN (2018):

A primeira coisa que chamava a atenção dizia respeito aos números. A gente tinha
poucos instrumentos razoáveis para entender os números da pós-graduação no Brasil.
Tanto o é que uma recomendação era tornar obrigatório o quesito cor na plataforma
Sucupira. Foi uma recomendação desse GT, porque sem números se tem muita
dificuldade. Me recordo que a CAPES apresentou um estudo em que, simplesmente,
mais da metade das pessoas se recusaram a preencher. Era um número difícil de
discutir. Mesmo assim, entre aqueles que acabaram apresentando, era visível a subrepresentação das populações afro e indígena.

O relatório final elaborado pelo Grupo de Trabalho e apresentado à CAPES em 15 de março
de 2016 indica a “necessidade de estatísticas atualizadas e confiáveis das políticas públicas
relativas à matéria” e apresenta análises estatísticas realizadas através da integração de dados
da Plataforma Sucupira (CAPES), do ENEM (INEP), da RAIS (MT) e do Censo da Educação
Superior (INEP). O tópico “Conclusões” do relatório estatístico sustenta que:
Observando as estatísticas geradas neste relatório, embora preliminares e geradas por
integração com outros bancos de dados, o Grupo de Trabalho conclui, sem medo de
errar, que a desigualdade para negros, indígenas e estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, em programas de
mestrado e doutorado é evidente.
O Censo Demográfico de 2010 retrata em suas informações de Raça/Cor que o Brasil
possuía 47,7% de brancos, 50,7% de negros (pretos e pardos), 1,1% de amarelos e
0,4% de indígenas.
Nossos estudos apontam para 70,86% de brancos, 27,08% de negros, 1,76% de
amarelos e 0,31% de indígenas na pós-graduação brasileira. Verifica-se que apenas os
amarelos estão naturalmente inseridos na pós-graduação.
O Censo Demográfico de 2010 também retrata em suas informações que 23,91% da
população brasileira possui algum tipo de deficiência, onde a faixa etária de 15 a 64
anos concentra 24,90% dos 45.606.048 de pessoas com deficiência. Mostramos que é
nesta faixa etária que se concentra a maioria dos estudantes da pós-graduação,
conforme os gráficos 6.2.1.2, 6.2.1.4 e 6.2.1.6.
Nossos estudos também apontam que apenas 0,5% dos estudantes analisados
declararam algum tipo de deficiência, deixando clara a falta de oportunidades e
igualdade de ingresso para deficiente na pós-graduação (CAPES, 2016b).

144

Entrevista com ex-presidente da CAPES.
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O Grupo de Trabalho concluiu, portanto, que era urgente que o governo federal tomasse
providências e criasse “mecanismos de inclusão de estudantes autodeclarados negros, indígenas
e estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, em
programas de mestrado, mestrado profissional e doutorado e em programas de mobilidade
internacional” (CAPES, 2016b).
Todavia, a CAPES não considerou os dados apresentados suficientes para justificar a
urgência das medidas. De acordo com a ajuda-memória de reunião do GT realizada em abril de
2016, os dados apresentados referiam-se ao cenário da pós-graduação em 2010 e não eram
suficientes para a tomada de decisões em 2016:

A abertura da reunião foi realizada pelo Prof. Carlos Nobre, presidente da
CAPES. O presidente iniciou destacando compromisso da CAPES com o tema
da inclusão e justificou a necessidade de prorrogação do funcionamento do
GT para permitir a análise de estudos mais atualizados, tais como os que têm
sido desenvolvidos pelo CGEE, em função de que o quadro tem apresentado
rápida mudança e evolução. Nesse sentido, um cenário da pós-graduação
apresentado em 2010 não serve mais como base para a tomada de decisões em
2016. É preciso avançar em termos das políticas afirmativas para a pósgraduação, entretanto, utilizando dados mais recentes e mais abrangentes
sobre os discentes da pós-graduação (CAPES, 2016c).

A insuficiência dos indicadores foi questionada por algumas entidades participantes, tais
como a Educafro, a ANPG, a Coordenação de Políticas de Educação Escolar Indígena e o
Fórum Nacional de Educação Inclusiva, os quais solicitaram a edição de normativos que
regulamentassem as medidas propostas no relatório do GT. Percebe-se, assim, que apesar do
reconhecimento de que havia um problema relacionado ao acesso de determinados grupos à
pós-graduação, os atores não se convenceram da suficiência dos indicadores apresentados para
que o problema passasse à agenda decisória, conforme solicitação de alguns participantes. Tal
situação comprova a hipótese de Kingdon de que os indicadores não são por si só suficientes
para que um problema passe à consideração séria dos tomadores de decisão, em razão de
debates sobre metodologia e validade de dados (KINGDON, 2014, p. 94).
Além dos debates a respeito do grau de sub-representação dos grupos vulneráveis,
também foram discutidos dois outros problemas relacionados ao principal: o acesso à pósgraduação e a permanência dos estudantes desses grupos nos cursos.
Um dos problemas associados à pós-graduação é a forma de acesso, já que a seleção
contém etapas de caráter mais subjetivo que a graduação (como entrevistas) e não há
uniformidade de critérios entre os programas. De acordo com o Entrevistado SEPPIR (2018),
era necessário criar condições para os estudantes “terem acesso, senão você cria vagas vazias”.
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Por isso, os debates giraram em torno não apenas de como são realizados os processos seletivos
dos cursos de pós-graduação e seus critérios, mas também de mecanismos da graduação que
impactavam o ingresso no mestrado ou doutorado. Segundo o Entrevistado MEC 1 (2018):

Quando chega na pós-graduação, se você precisa de uma cota é sinal que as cotas não
funcionaram na graduação, logo, o programa tem algum problema mais sério e não
adianta radicalizar o programa sem resolver o problema. Essa é a primeira
consideração geral.

A passagem mostra que, segundo alguns entrevistados, se a política afirmativa para os
cursos de graduação for efetiva, o mesmo tipo de política para cursos de pós-graduação não
seria necessário, uma vez que brancos e não brancos estariam no mesmo nível em termos de
oportunidades acadêmicas.
Outros entrevistados, por sua vez, consideravam importante aguardar o resultado de
estudos que estavam sendo feitos pelo MEC a respeito do desempenho dos alunos cotistas nos
últimos anos da graduação, para verificar se a ação afirmativa estava tendo um efeito e se os
alunos cotistas e não cotistas chegavam ao último ano da faculdade com o mesmo grau de
conhecimento. Segundo o Entrevistado CAPES (2018), se os estudos demonstrassem que havia
o mesmo nível de conhecimento, então, em princípio, os cotistas estariam em condições de
igualdade para pleitear vagas na pós-graduação e pleitear bolsas. No entanto, outros
entrevistados argumentaram que as cotas nos cursos de graduação não eram suficientes para
equalizar as oportunidades dos estudantes e que era necessário pensar a questão da permanência
e das oportunidades acadêmicas disponíveis aos alunos cotistas, tais como acesso a programas
de iniciação científica, bolsas de extensão, monitorias e intercâmbios acadêmicos
internacionais.
Além disso, a exigência da proficiência em idiomas estrangeiros nos processos seletivos
também era vista como uma barreira para estudantes de determinados grupos e condições
socioeconômicas. Conforme ressalta o Entrevistado ANPG (2018):

O estudante negro que estuda à noite não fez parte da iniciação científica, não
teve orientadores, não teve acesso à bolsa, não teve acesso a como escrever,
como escrever trabalho científico, não teve liberação para eventos técnicocientíficos [...] embora haja a previsão de sociabilidade no ensino e pesquisa,
na graduação o ensino é muito disciplinar.

No entanto, segundo o Entrevistado CAPES (2018), apesar de a Coordenação exigir que
os pós-graduandos sejam proficientes em idiomas estrangeiros para obtenção do diploma, os
programas de pós-graduação têm total liberdade para definir os critérios de comprovação da
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proficiência, sendo que alguns o fazem na entrada e outros ao longo do curso. Dada a
diversidade de formas de ingresso, o problema não estaria no processo seletivo em si, mas na
quantidade de estudantes negros que tentam ingressar na pós-graduação. Na visão da CAPES,
a principal razão da ausência de estudantes negros parecia ser econômica e mais ligada à questão
da permanência do que ao ingresso. Logo, ao concluir a graduação, os estudantes oriundos de
famílias com baixa condição socioeconômica optariam pelo ingresso no mercado de trabalho,
visto que a remuneração dos bolsistas de pós-graduação é baixa comparada aos salários que são
pagos por empresas e órgãos públicos.
Ainda segundo o Entrevistado CAPES (2018), há poucos estudantes muito ricos (classe
AA) na pós-graduação, pois estes têm outra experiência de vida e vão para o mercado, fazendo
com que os alunos da pós-graduação sejam majoritariamente de classe média. Além disso, a
hipótese de a pós-graduação ser uma escolha reservada aos que não conseguem se colocar no
mercado e ficam sem opção é ruim para os programas, visto que profissionalizaria um estudante
que, na verdade, deveria buscar estudos como uma forma de avanço e progressão profissional
e educacional. Dessa forma, na visão da CAPES, antes de elaborar uma política a nível nacional
era necessário produzir estudos aprofundados que mostrassem por que os alunos negros não
vão para a pós-graduação.
A análise indica que os defensores das ações afirmativas se utilizaram de indicadores
para demonstrar a sub-representação dos diversos grupos na pós-graduação, indicadores estes
que não foram considerados suficientes pela CAPES para que o problema migrasse para a
agenda decisória do órgão. Nota-se, ainda, que nas discussões sobre os problemas não se fez
presente o elemento “crise”, tal como descrito por Kingdon (2014), enquanto os feedbacks
positivos sobre programas anteriores foram debatidos com maior intensidade na análise das
soluções e não na definição do problema.
4.4.

Argumentos utilizados para justificar a criação de políticas para reduzir o

problema

A partir da análise de documentos e informações disponibilizados pelas universidades e
programas de pós-graduação que adotaram ações afirmativas, foi possível identificar diversos
argumentos usados para justificar tais medidas. Um exame prévio mostra que eles se encaixam
perfeitamente nas principais categorias de justificação identificadas pela literatura (FERES
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JÚNIOR, 2006; SILVA, 2006): justiça social, reparação e diversidade145. Segundo Moses e
Jenkins (2014, p. 3), essas categorias podem ser divididas em dois tipos de justificação:
instrumentais e morais. As justificativas instrumentais consideram as ações afirmativas um
meio para atingir um determinado objetivo, como, por exemplo, tornar as universidades mais
diversas. As morais, por sua vez, dizem respeito a crenças mais profundas sobre o que é certo
e sobre como as pessoas devem ser tratadas, além de fazerem referência a aspectos passados ou
futuros. As justificativas morais que olham para atos do passado são baseadas em
discriminações já ocorridas ou injustiças históricas, enquanto as justificativas que olham para
o futuro têm por objetivo entender como as ações afirmativas podem auxiliar na criação de uma
sociedade justa e igualitária no presente e no futuro. As autoras consideram que as justificativas
da inclusão social146 e da diversidade são do tipo instrumental, enquanto a reparação e a justiça
social são justificativas do tipo moral.
Além da análise documental, foi solicitado que os respondentes do survey apontassem
um dentre os quatro principais argumentos apresentados pela literatura. Os dois argumentos
com a maior proporção de respostas foram o da inclusão e justiça social (54,4%), seguidos da
diversidade (11,3%) e da reparação (8,9%).
Ademais, a partir das informações constantes dos documentos oficiais147 dos programas
de pós-graduação e das universidades que criaram ações afirmativas voltadas para esse nível
educacional, nota-se que os argumentos utilizados para justificar a adoção de tais medidas se
encaixam nas categorias de justificação mencionadas acima e podem ser distribuídos conforme
a Tabela 3:

145

É importante salientar que outros autores utilizam classificações diferentes para distinguir as justificativas das
ações afirmativas. Elizabeth Anderson (2002), por exemplo, as divide em duas categorias: compensatória e
integrativa. As compensatórias sustentam que as ações afirmativas têm por objetivo promover restituições por
discriminação ilegal ocorrida no passado (ANDERSON, 2002, p. 1196), o que se encaixa perfeitamente na
justificativa da reparação, como será visto adiante. Já as justificações integrativas – defendidas por Anderson –
sustentam que as ações afirmativas buscam “desmantelar as atuais barreiras à igualdade de oportunidades para
grupos desfavorecidos” (ANDERSON, 2002, p. 1196), o que se encaixa na categoria de justiça social citada
anteriormente.
146
As autoras utilizam a expressão “raciocínio econômico” (economics rationale) para se referir a essa
justificativa. Apesar de usarem um termo diferente, considero que a descrição se encaixa na justificativa da
inclusão social.
147
Foram considerados os argumentos mencionados nas atas de reuniões dos colegiados dos programas e
universidades, nas resoluções, nos editais, nas portarias e em outros documentos que regulamentem a criação de
políticas afirmativas em cursos de pós-graduação.
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Tabela 3 – Argumentos apresentados pelas universidades e programas de pós-graduação
JUSTIÇA SOCIAL

REPARAÇÃO

Baixo número de discentes e
docentes negros, indígenas,
com deficiência e travestis,
transexuais.

Reparação de práticas históricas
contra a exclusão e opressão de
índios e negros.

Necessidade de reduzir as
desigualdades raciais.

Insuficiência das ações para
graduação na compensação
integral
das
desigualdades
raciais.

DIVERSIDADE
Concepção pragmática. Diversidade de
perspectivas e pontos de vista. Corpo
estudantil mais diversificado traz
benefícios
para
a
experiência
educacional em geral. Engloba
diversidade geográfica, de gênero,
religiosa,
étnico-racial,
socioeconômica, etc.
Concepção essencialista. Diversidade
cultural: correlação entre raça e cultura.

Igualdade de oportunidades
para acesso e permanência.
Ampliação do acesso a
recursos e ao mercado de
trabalho.
Fonte: A autora, 2019.

4.4.1. Justiça Social

De acordo com o argumento da justiça social, a principal função da ação afirmativa na
educação superior é aumentar a representatividade de minorias tradicionalmente oprimidas em
instituições nas quais sua participação é baixa (DWORKIN, 2002; NAGEL, 2003). Silva (2006,
p. 142–143) explica que a ação afirmativa é justificada como necessária para a promoção de
grupos excluídos socialmente. Esse fundamento baseia-se em uma discriminação racial ou
social existente no presente e, por se concentrar em desigualdades socioeconômicas, tende a
excluir membros de grupos étnico-raciais que sejam considerados privilegiados em razão de
possuírem renda média ou alta (SILVA, 2006, p. 142–143). Assim, as ações afirmativas teriam
por finalidade superar a estratificação social da sociedade com base na raça e em outros
marcadores sociais da diferença por meio da educação e da maior participação desses grupos
em campos de influência.
A injustiça que a ação afirmativa deveria combater é uma forma especial de falha na
igualdade de oportunidades (RAWLS, 1971). Um dos elementos centrais da justiça é que as
pessoas devem ser tratadas com igualdade a menos que haja razões relevantes para tratá-las de
maneira diferente. A razão para não tratar as pessoas da mesma forma é que elas não têm as
mesmas necessidades, que são definidas pelo teórico político David Miller como “um conjunto
de requisitos que devem ser preenchidos para que alguém viva uma vida decente na sociedade
a qual ela pertence” (MILLER, 2003, p. 81–82). Algumas distinções não são uma questão de
escolha, como as capacidades naturais, e podem proporcionar certas vantagens aos indivíduos,
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um ponto de partida mais favorável, e resultar em injustiça (RAWLS, 1971). A raça, por
exemplo, é uma causa de falha de igualdade de oportunidades na sociedade, visto que os negros
são um grupo cujos membros herdam uma desvantagem social, econômica, política e
psicológica (NAGEL, 2003, p. 84).
De acordo com essa concepção, as ações afirmativas são uma forma de corrigir a falha
na igualdade, uma tentativa de equalizar as oportunidades de desenvolvimento das pessoas por
meio da remoção de barreiras que as impedem de competir no mesmo nível que outras
(BRIGHOUSE, 2014, p. 38). Assim, essa justificação reconhece que estudantes pertencentes a
determinados grupos sociais têm um ponto de partida melhor e têm mais habilidades para
converter os recursos educacionais que possuem em bons resultados em processos de admissão,
razão pela qual é necessário que as instituições de ensino deem atenção especial às diferentes
condições iniciais dos estudantes.
A justificação das ações afirmativas dentro de uma lógica de justiça social e democracia
também é defendida por Elizabeth Anderson (2002, p. 1197–1199), a qual sustenta que essas
políticas têm por objetivo remover as atuais barreiras ao avanço de grupos desfavorecidos. Para
Anderson, a segregação existente nas principais instituições da sociedade civil é causa da
desigualdade racial injusta e uma ameaça à democracia. Assim, a ação afirmativa é um remédio
voltado para o futuro e representa um meio de atuar de forma proativa para anular as causas
contínuas das desvantagens injustas baseadas na raça e em outros marcadores. Portanto, na
visão de Anderson (2002, p. 1198), as ações afirmativas são um meio de remover barreiras à
igualdade de oportunidades e realizar o tipo de sociedade civil necessária à democracia.
Diferentemente da justificativa da reparação, que utiliza a discriminação histórica
como argumento principal para a compensação atual, ao utilizar-se o quadro de
inclusão social defende-se que a ação afirmativa seja necessária para promover a
mobilidade de grupos excluídos socialmente. Em outras palavras, é a discriminação
racial ou de classe do presente, e não a discriminação do passado, que justifica a ação
afirmativa. Uma vez que a justificativa da inclusão social concentra-se nas
desigualdades socioeconômicas, negros de classe média podem ser excluídos dessas
políticas (SILVA, 2006, p. 142–143).

O ideal da justiça social requer que as oportunidades das pessoas de obter bens básicos,
desenvolver talentos ou alcançar posições de poder sejam equalizadas (CORMIER, 2016, p.
151–152). Na sociedade brasileira, as pessoas brancas e de classe média ou alta possuem muitas
vantagens sobre indivíduos pertencentes a determinados grupos sociais – como negros e
indígenas. Mesmo que todos recebessem a mesma educação de qualidade, os primeiros teriam
mais possibilidades de alcançar determinadas posições e desenvolver seus talentos.
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Dessa forma, equalizar oportunidades para esses grupos sociais significa oferecer meios
– como ações afirmativas – para que eles tenham mais chances de ingressar em programas de
pós-graduação. Isto é, para que a falha na igualdade de oportunidades seja corrigida, é
necessário que os formuladores de políticas desenvolvam sistemas que priorizem os grupos
menos favorecidos em vez de oferecer a todos chances iguais de acessar instituições de ensino
superior e pós-graduação.
As ações afirmativas permitiriam superar as desigualdades fáticas e estariam ligadas à
distribuição de justiça e à criação de uma efetiva igualdade de oportunidades aos indivíduos por
meio da realocação de bens e oportunidades existentes na sociedade (DWORKIN, 2002, 2012).
A admissão preferencial de negros em universidades é essencial para a redução das
desigualdades sociais existentes e decorrentes de um processo histórico de exclusão e racismo,
visto que diminuiria a diferença de riqueza e poder existente entre os grupos raciais, tornando
a comunidade mais igualitária em termos gerais (DWORKIN, 2002, p. 351).
Além disso, o argumento da justiça social foca na desigualdade do presente, de modo
que a mera constatação de desigualdades na atualidade seria suficiente para justificar a criação
de medidas corretivas (FERES JÚNIOR, 2006, p. 52). No caso de negros e indígenas, estes são
discriminados em razão de estereótipos étnico-raciais e a variável raça/cor está diretamente
relacionada a uma grande desigualdade de acesso à pós-graduação, o que seria suficiente para
justificar a instituição de políticas para promoção desses indivíduos nesse nível educacional.
Membros de determinados grupos sociais são fortemente afetados por estereótipos
negativos e vieses inconscientes148 a respeito de suas competências e atitudes cotidianas. No
caso de avaliações, por exemplo, os estereótipos e a falta de informação sobre
microdesigualdades e microagressões (OLUO, 2018, p. 162–178) podem resultar em injustiças
na avaliação dos candidatos e na interpretação da matriz de competências que se espera de um
pós-graduando.
Sobre os estereótipos raciais, Anderson (2002, p. 1214) afirma que a compreensão das
ações afirmativas do ponto de vista da integração e da justiça social requer que seja incluída
uma massa crítica de integrantes dos grupos e não apenas poucos indivíduos que simbolizem
um grupo (o que a literatura denomina de tokenism). A presença de um pequeno número de
integrantes (tokens) aumenta a saliência de suas identidades e reforça estereótipos. Para a

148

Os vieses inconscientes são reações inconscientes, rápidas e automáticas das pessoas diante do diverso e que
desempenham um papel forte ao influenciar o julgamento de indivíduos e grupos e a tomada de decisão. Sobre
estereótipos e vieses inconscientes, vide: BANAJI; GREENWALD, 2013; JOST; BANAJI; NOSEK, 2004;
NOSEK et al., 2007; STEELE, 2010.
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autora, quebrar estereótipos é “uma questão de adquirir conhecimento prático, uma habilidade
de se envolver com pessoas de diferentes tipos e raças de uma maneira sensível e respeitosa às
suas diferenças individuais e circunstâncias sociais” (ANDERSON, 2002, p. 1224). Portanto, é
essencial que uma massa crítica dos grupos desfavorecidos esteja presente nos ambientes para
que os indivíduos vejam e aprendam a conviver com a heterogeneidade, contribuindo para uma
cultura democrática.
A ideia de justiça social oferece uma justificativa para admissões que levem critérios
raciais em consideração e, ao mesmo tempo, se preocupem com os interesses educacionais, pois
parte do reconhecimento de que há grupos sociais em situação de desigualdade (e até de
segregação), o que é incompatível com uma sociedade democrática e com a igualdade de
oportunidades (ANDERSON, 2002, p. 1222). Ademais, as universidades públicas são locais
fundamentais para que cidadãos de diferentes grupos aprendam a viver juntos e em termos de
igualdade: o ambiente universitário possibilita que indivíduos aprendam a viver em ambientes
integrados e diversos, o que é fundamental para a construção e o exercício da cidadania em uma
sociedade democrática (ANDERSON, 2002, p. 1223).
Uma das políticas cuja justificativa se baseia na necessidade de reduzir atuais lacunas
existentes no acesso a recursos na sociedade é a das universidades estaduais do Rio de Janeiro.
No Projeto de Lei nº 694/2011 apresentado em 3 de agosto de 2011, o deputado estadual Zaqueu
Teixeira (ex-PT, atual PDT) sustentou que a criação de cotas na pós-graduação tinha por
objetivo garantir aos recém-formados carentes o acesso ao mercado de trabalho, visto que o
ensino superior não seria suficiente para a qualificação profissional e os cursos de
aperfeiçoamento técnico-profissionais oferecidos pelas universidades públicas possuiriam
valores elevados149. O texto da lei também afirma que a medida tem por finalidade assegurar
gratuitamente aos graduados “aprimoramento, qualificação e a especialização profissional”,
desde que carentes e preenchidos os demais requisitos legais.

Segundo o Projeto de Lei nº 964/2011: “Em que pese o aumento no número de postos de trabalho, a ausência
de qualificação profissional tem se mostrado como o grande desafio de empresários e trabalhadores no momento
da formalização do contrato de trabalho. Atualmente a formação superior não é suficiente para garantir ao
recém-formado a inserção no mercado de trabalho. O aumento da produção e a descoberta de novas tecnologias
fazem com que o graduado seja obrigado a aprofundar seus conhecimentos. Daí a necessidade de investimentos
nos cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado), cursos de especialização e outros destinados ao
aperfeiçoamento. Contudo, os elevados valores cobrados têm feito com que muitos graduados deixem de ter
acesso aos cursos de aperfeiçoamento técnico-profissional oferecidos pelas universidades públicas.”
149
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4.4.2. Reparação

O argumento da reparação é recorrente na justificação de políticas compensatórias,
especialmente as que beneficiam negros e indígenas, e seus defensores sustentam ser necessário
recriar o padrão distributivo que tais indivíduos teriam obtido caso a discriminação contra eles
não tivesse ocorrido (SABBAGH, 2007, p. 22). A corrente sustenta que as ações afirmativas
representam uma forma de compensação por discriminações sofridas por determinados grupos
sociais no passado (ANDERSON, 2002, p. 1197; SILVA, 2006, p. 142). Thomas Nagel
argumenta que as questões relacionadas à instituição de políticas de discriminação
compensatória decorrem de práticas de segregação e discriminação de negros e mulheres,
práticas estas que impunham barreiras oficiais à ocupação de cargos e espaços por tais grupos.
Durante grande parte da história brasileira as populações negra e indígena foram alvo
de formas de desrespeito (HONNETH, 1995) e graves violações de direitos humanos. No
período colonial e escravagista, esses grupos eram vistos pelos europeus como seres inferiores
e não civilizados, o que “justificou” a remoção de direitos essenciais como a liberdade e o
controle sobre suas vidas e corpos. A população negra, especialmente, foi alvo de violência
física por meio de torturas, castigos, maus-tratos e restrição de liberdade, bem como negação
de direitos, visto que seus membros não eram vistos como sujeitos ativos moralmente e dignos
dos mesmos direitos dos demais membros da sociedade. Além disso, modos de vida e aspectos
culturais e religiosos de negros e indígenas eram vistos como primitivos, inferiores e não dignos
de respeito e consideração pela população branca.
Apesar de no Brasil a segregação racial e a discriminação não terem sido sancionadas
pelo sistema jurídico tal como na África do Sul e nos EUA, negros e indígenas foram
historicamente excluídos e vistos como subalternos pela sociedade, o que se reflete até hoje nas
desigualdades socioeconômicas existentes entre brancos e não brancos (HASENBALG, 1979;
SILVA, 1981). Mesmo após a abolição das barreiras oficiais, o sistema continuou a negar iguais
oportunidades de acesso a posições e a sociedade continuou a oferecer mais oportunidades
apenas para um grupo.
As desigualdades entre os diversos grupos étnico-raciais brasileiros demonstram que a
igualdade formal e o simples reconhecimento de negros e indígenas como detentores dos
mesmos direitos do restante da população não foi suficiente para que esses grupos tivessem
acesso às mesmas oportunidades e alçassem o mesmo grau de igualdade material, mobilidade
social e status da população branca. De acordo com Honneth, a experiência da negação dos
direitos e o consequente reconhecimento de direitos iguais devem ser sempre avaliados não só
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em termos do grau de universalização, mas também em termos do alcance substantivo dos
direitos institucionalmente estabelecidos (HONNETH, 1995, p. 134).
Diante de cenários como esse, surge a necessidade de adoção de medidas para
compensar desvantagens decorrentes de injustiças sociais (NAGEL, 1973, p. 349). As ações
afirmativas voltadas para a população negra e indígena no Brasil seriam, por exemplo, uma
forma de compensação pelos danos causados a esses grupos durante o período escravagista e
colonial e pelas graves discriminações sofridas por eles em razão de sua raça e etnia.
A reparação por discriminação histórica foi um dos argumentos que dominaram a
justificação das ações afirmativas nos EUA na primeira metade da década de 1960. Seu fulcro
normativo era a ideia – presente no discurso do presidente Lyndon B. Johnson aos formandos
da turma de 1965 da Howard University – de que não bastava a garantia de igualdade formal
após a abolição da escravatura, sendo necessária a criação de medidas que proporcionassem aos
indivíduos uma igualdade substantiva e real (FERES JÚNIOR, 2006, p. 48–49). Tal discurso
possui elementos de justiça social que permitem reconhecer que a igualdade formal pode, em
alguns casos, servir como empecilho para a realização da igualdade de fato; permitem também
que as diferenças entre os indivíduos sejam encaradas como produto das relações sociais e que,
nessas circunstâncias, a igualdade adquira proeminência sobre o mérito (FERES JÚNIOR,
2006, p. 48–50). Trata-se, portanto, de um argumento que enfatiza o acúmulo de injustiças
passadas.
A literatura distingue duas formas de compensação: uma baseada no indivíduo e uma
que independe da identificação do indivíduo (FISHKIN, 1991; SABBAGH, 2007). Na
compensação baseada no indivíduo é indispensável que a vítima do dano seja identificada e
seja a beneficiária da reparação (FISHKIN, 1991). Assim, para que a ideia da compensação seja
aplicada, é necessário que algumas condições sejam cumpridas: (a) o dano causado a
determinado indivíduo (a vítima) deve ser legalmente verificável; (b) o dano deve ser o
resultado de um ato cometido por um indivíduo identificável, o qual deverá fornecer à vítima
uma “reparação” de algum tipo, dentro do quadro de uma relação essencialmente bilateral; (c)
a compensação visa obter a melhor aproximação possível do estado de coisas que, todas as
outras coisas sendo iguais, teria surgido se o evento a ser compensado não tivesse ocorrido; e
(d) apenas os indivíduos pessoalmente prejudicados pela injustiça têm direito à compensação e
apenas os indivíduos pessoalmente responsáveis pelo danos devem arcar com os custos da
reparação (SABBAGH, 2007, p. 15). Assim, a compensação baseada no indivíduo é uma
tentativa de fornecer um equivalente para o que foi perdido e restaurar o estado anterior das
coisas.
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Todavia, em muitos casos não é possível que a restauração seja perfeita e conduza a
vítima ao estado anterior ao dano – como, por exemplo, em casos de homicídio – razão pela
qual eventualmente a compensação deva ser material ou monetária tendo como beneficiários
os herdeiros diretos da vítima. Além disso, a noção de justiça compensatória seria aplicável a
atos causados por indivíduos contra outros indivíduos e não para danos causados por indivíduos
a grupos, entre grupos ou por um governo em face de um grupo.
A justificação das ações afirmativas a partir de uma perspectiva de compensação
individual encontra dificuldades, uma vez que tais políticas não preenchem vários dos requisitos
acima mencionados. A primeira objeção diz respeito ao fato de ser praticamente impossível
verificar se cada indivíduo que requisita o benefício foi afetado, direta ou indiretamente, pela
discriminação racial (FERES JÚNIOR, 2006; SABBAGH, 2007). No mesmo sentido, ao
analisar as consequências dos danos causados pelas nações europeias no período colonial,
Onora O’Neill (1987, p. 81) sustenta que os resultados desses erros são tão incomensuráveis e
complexos que não é possível identificar facilmente suas vítimas presentes ou quantificar os
danos que sofreram. A segunda objeção é baseada na impossibilidade de alocar os custos apenas
aos reais causadores dos danos. Ou seja, o lapso temporal impede que os reais causadores dos
danos aos negros sejam responsáveis pelos custos da ação afirmativa, fazendo com que pessoas
nascidas após várias gerações e sem qualquer ligação com o dano original tenham que arcar
com tais custos (SABBAGH, 2007, p. 17–18).
O argumento da reparação é de difícil concretização na prática, dado que, em casos
como o das ações afirmativas para negros no Brasil e a compensação dos males decorrentes da
escravidão, há um grande lapso temporal entre a ocorrência dos crimes e a efetivação de
medidas compensatórias, não sendo possível imputar responsabilidade aos perpetradores e
conceder direitos às vítimas (FERES JÚNIOR, 2006, p. 56). Conforme salienta Feres Júnior,
nossas instituições jurídico-políticas são centradas no indivíduo, de modo que a transformação
da reparação em direitos especiais é mais fácil quando as vítimas de crimes ocorridos no
passado ainda estão vivas e podem ser portadoras de direitos especiais (como, por exemplo, as
vítimas da ditadura militar brasileira) (FERES JÚNIOR, 2006, p. 56; 2007, p. 11). No caso
brasileiro, o direito à reparação pelos danos causados pela escravidão deveria caber aos
descendentes de escravos e, em razão da miscigenação, seria difícil estabelecer com precisão
quem são esses descendentes. Mesmo assim, é razoável supor que tais descendentes hoje
constituem boa parte da população não branca do país (pretos e pardos). Todavia, trabalhos
mais recentes de estratificação social, apontam o fato de que as desigualdades raciais presentes
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são produto não de uma herança da escravidão, mas da ação continuada do racismo e da
discriminação em nossa sociedade (HASENBALG, 1979).
Portanto, a corrente relativa à justiça compensatória individual entende que, para que tal
política seja justa, apenas os responsáveis pelos atos discriminatórios deveriam ser penalizados
e as vítimas reais ressarcidas. Caso contrário, a política poderia representar uma forma de
discriminação reversa, pois beneficiaria pessoas que não foram vítimas reais de atos passados
e não seriam capazes de reparar os danos causados pelos atos de discriminação.
Diante da dificuldade de aplicar a compensação individual às ações afirmativas, passase a discutir a possibilidade de utilizar a justiça compensatória baseada no grupo de pessoas que
sofreu o dano. Assim, no caso de danos causados a uma coletividade, todos os membros de
determinado grupo teriam direito à compensação. No julgamento do caso Regents of the
University of California v. Bakke150 pela Suprema Corte dos Estados Unidos, o juiz Thurgood
Marshall sustentou que não haveria necessidade de negros comprovarem que foram vítimas de
discriminação racial151. Nas palavras de Marshall:

É desnecessário, na América do século XX, que negros individuais demonstrem que
foram vítimas de discriminação racial; o racismo de nossa sociedade tem sido tão
difundido que nenhum, independentemente de riqueza ou posição, conseguiu escapar
de seu impacto. A experiência dos negros na América tem sido diferente em espécie,
e não apenas em grau, das de outros grupos étnicos. Não é apenas a história da
escravidão, mas também de todo um povo que foi marcado como inferior pela lei. E
essa marca durou. O sonho da América como o grande caldeirão não foi realizado
para o negro; por causa de sua cor de pele, ele nunca chegou a entrar na panela
(REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA V. BAKKE, p. 438 U.S. 313,
tradução nossa)152.

Todavia, Sabbagh (2007) sustenta que a utilização da compensação de grupos também
encontra objeções, visto que resta indefinido quem deve arcar com os custos das ações
afirmativas. Se grupos podem ser sujeitos de compensação, seria lógico supor que o grupo racial
dominante e responsável pelos atos discriminatórios fosse responsabilizado. Mas a aplicação
de uma teoria de culpa coletiva e transmissível hereditariamente a todos os membros da maioria
150

University of California Regents v. Bakke, 438 U.S. 265 (1978) 438 U.S. 26. Disponível em:
<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=CASE&court=US&vol=438&page=265>. Acesso em
14 de fevereiro de 2015.
151
Sobre o caso Bakke, vide: BOWEN, 2000; HIMMA, 2010; HOCHSCHILD, 1998; ORFIELD; GARY;
KURLAENDER, 2001; POST, 1998; SABBAGH, 2007; SANDEL, 1982.
152
“It is unnecessary in 20th-century America to have individual Negroes demonstrate that they have been
victims of racial discrimination; the racism of our society has been so pervasive that none, regardless of wealth
or position, has managed to escape its impact. The experience of Negroes in America has been different in kind,
not just in degree, from that of other ethnic groups. It is not merely the history of slavery alone, but also that a
whole people were marked as inferior by the law. And that mark has endured. The dream of America as the great
melting pot has not been realized for the Negro; because of his skin color, he never even made it into the pot.”
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branca encontra dificuldades e pode ser considerada injusta. Além disso, no caso das ações
afirmativas, Anderson (2002, p. 1220) sustenta que as universidades implementam essas
políticas mesmo que não tenham um histórico de discriminação ou segregação e não preencham
os requisitos tradicionais de casos de compensação.
Há autores que entendem que o argumento da reparação de atos discriminatórios
passados não seria adequado para justificar a criação de ações afirmativas para pós-graduação
(MARRARA; GASIOLA, 2011, p. 23). Na visão de Thiago Marrara e Gustavo Gil Gasiola
(2011), as ações afirmativas para graduação, de uma forma geral, teriam por objetivo mitigar
os efeitos do histórico de discriminação racial passada e também reduzir a desigualdade no
acesso ao ensino público superior existente no Brasil. Entretanto, a fundamentação
compensatória não seria adequada para justificar a instituição de ações afirmativas para pósgraduação, pois tal prática contradiz os objetivos fixados pela legislação para os programas de
pós-graduação (Marrara e Gasiola, 2011, p. 22–23). O argumento dos autores não nos parece
adequado, pois não se pode refutar um argumento moral com um argumento jurídico. A razão
moral é sempre anterior à norma positiva, e se não há concordância entre ambas é de se esperar
que se mude a norma e não o contrário. Ademais, mesmo no âmbito meramente jurídico a
posição de Marrara e Gasiola é questionável, pois a redução das desigualdades sociais e
regionais está expressamente prevista na Constituição Federal de 1988 como um dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil e a Lei Federal n° 10.558/2002 (Programa
Diversidade na Universidade) permitiu que as universidades brasileiras, em conformidade com
a autonomia universitária, instituíssem ações afirmativas em favor de negros (pretos e pardos)
e indígenas.
A reparação e a correção de desigualdades históricas conformam uma das justificativas
constantes da Portaria Normativa no 13/2016, que argumenta que “a adoção de Políticas de
Ações Afirmativas na graduação não é suficiente para reparar ou compensar efetivamente as
desigualdades sociais resultantes de passivos históricos [...]” (BRASIL, 2016b).
Em suma, apesar de sua força retórica e normativa, o argumento da reparação não se
encaixa no paradigma individualista do constitucionalismo liberal, fazendo com que
argumentos de justiça social sejam mais aceitos. Essa baixa adesão à reparação é visível nas
ações afirmativas na pós-graduação, dado que tal argumento foi pouco mencionado em
documentos oficiais e entrevistas.
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4.4.3. Diversidade

Além da reparação e da justiça social, uma proporção relevante de programas indicou o
argumento da diversidade. Segundo a Portaria Normativa no 13 emitida pelo Ministério da
Educação, as ações afirmativas para negros, indígenas e pessoas com deficiência têm por
objetivo ampliar a diversidade étnica e cultural do corpo discente (BRASIL, 2016b). A
diversidade étnica também é um dos argumentos utilizados pela Universidade do Estado da
Bahia (UNEB) e pela Universidade Federal de Goiás (UFG), instituições que aprovaram
políticas afirmativas para todos os seus cursos de pós-graduação.
A diversidade pode ser entendida e utilizada de formas variadas. Berrey (2015, p. 26)
afirma que a diversidade “é o que os sociólogos culturais chamam de palavra-chave: um termo
influente e vinculativo que está aberto à interpretação local, mas tem algumas associações
amplamente reconhecidas”. A partir da análise da literatura e das decisões judiciais que versam
sobre o acesso de grupos desfavorecidos às universidades, foi possível identificar duas
concepções de diversidade: a cultural e a de perspectivas e experiências.
Comparada aos outros argumentos utilizados para a justificação das ações afirmativas,
a diversidade tem grande aceitação por conceber as ações afirmativas de uma perspectiva
utilitarista – voltada para o bem comum – e não de uma perspectiva de compensação de
injustiças passadas (SABBAGH, 2007, p. 17–18, 43). Ao invocar a promoção da diversidade,
a discussão sobre a concessão de tratamento diferenciado a indivíduos em razão de injustiças
passadas perde importância, não sendo necessário mensurar e comprovar os danos causados aos
beneficiários da ação afirmativa.
O argumento da diversidade pode então ser capaz de diminuir a hostilidade à ação
afirmativa de alguma forma, já que não mais (falsamente) pressupõe que aqueles que
estão em desvantagem estão realmente pagando por uma injustiça que eles cometeram
(uma suposição que não pode falhar em desencadear alegações de inocência), mas
defende a política como instrumento de promoção do bem comum. (…) Finalmente,
se nos movemos do paradigma da justiça corretiva para o paradigma da diversidade,
não é mais necessário abordar a dificuldade de medir a extensão do dano
anteriormente infligido aos beneficiários da ação afirmativa, e é, portanto, possível
evitar os problemas metodológicos que surgem na tentativa de identificar o momento
em que o status quo ante teria sido restaurado, momento em que a política, tendo
atingido seu objetivo, não seria mais justificada (SABBAGH, 2007, p. 43–44,
tradução nossa)153.

“The diversity argument might then be in a position to decrease hostility toward affirmative action somehow,
since it no longer (falsely) assumes that those disadvantaged by it are actually paying for an injustice that they
committed (an assumption that cannot fail to trigger claims of innocence) but instead defends the policy as an
instrument for promoting the common good. (…) Finally, if one moves from the corrective justice paradigm to
the diversity paradigm, it is no longer necessary to tackle the difficulty of measuring the extent of the harm
previously inflicted on the beneficiaries of affirmative action, and it is thus possible to dodge the methodological
153
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Vale destacar ainda que, diferentemente dos Estados Unidos, no Brasil não há fronteiras
culturais bem definidas entre os diversos grupos raciais, razão pela qual os tópicos subsequentes
descreverão as diferentes concepções de diversidade levando em consideração a realidade
brasileira e a intersecção com outras variáveis.
A justificação das ações afirmativas no ensino superior com base na necessidade de
obter um corpo estudantil mais diversificado é bastante utilizada, especialmente nos Estados
Unidos em decorrência das decisões da Suprema Corte154. No caso Regents of the University of
California v. Bakke155, julgado em 1978, a decisão final escrita pelo juiz Lewis Powell
reconheceu o objetivo de ter um corpo discente diverso como compatível com a Constituição,
autorizando, assim, que o fator raça pudesse ser considerado um elemento adicional no processo
de admissão de alunos para cursos de graduação e também de pós-graduação. Assim, no
entendimento da Suprema Corte dos EUA, a universidade deveria considerar as contribuições
de cada candidato para a diversidade do corpo discente de maneira individualizada.
Segundo Robert Post (1998, p. 15), a diversidade que Powell considerou
constitucionalmente convincente estava localizada nas diferenças infinitamente variáveis entre
os indivíduos, sendo a identidade racial ou étnica apenas uma delas. Elizabeth Anderson (2002,
p. 1217) apresenta uma crítica importante à argumentação desenvolvida por Powell para
justificar a constitucionalidade das ações afirmativas no caso Bakke, pois em sua visão a
separação da justiça social dos objetivos educacionais enfraquece a defesa das ações
afirmativas. Para Anderson (2002, p. 1221), o argumento de que a diversidade racial promoverá
a discussão de assuntos sociais, políticos e culturais e enriquecerá as perspectivas expressas no
ambiente acadêmico é de difícil aceitação e relevância cognitiva para investigações em
matemática, engenharia ou ciências “duras”. Portanto, a utilização do argumento da diversidade
dissociado da justiça social enfraquece a justificação das ações afirmativas em todas as áreas
de uma universidade.
A diversidade é um conceito ligado ao bem comum e representa valores educacionais
fundamentais para a missão básica das universidades (RUDENSTINE, 2001, p. 38); logo um
corpo discente racialmente misto oferece uma maior gama de perspectivas se comparado a um
corpo discente homogêneo em termos de raça, etnia e classe (SANDEL, 2009). A diversidade
problems that arise in trying to identify the moment when the status quo ante would have been restored, at which
time the policy, having reached its purpose, would not be justified anymore.”
154
Vide: BOWEN, 2000; HIMMA, 2010; HOCHSCHILD, 1998; ORFIELD; GARY; KURLAENDER, 2001;
POST, 1998; SABBAGH, 2007; SANDEL, 1982.
155
University of California Regents v. Bakke, 438 U.S. 265 (1978) 438 U.S. 26. Disponível em:
<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=CASE&court=US&vol=438&page=265>. Acesso em
17 de fevereiro de 2015.
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seria, então, um objetivo desenhado para alcançar as várias finalidades da educação superior,
incluindo aquelas relacionadas à melhoria dos resultados educacionais para todos os alunos
(PALMER, 2001, p. 50).
A discussão a respeito da diversidade no âmbito educacional se intensificou após a
decisão do caso Hopwood v. Texas pela Corte de Apelação do 5o Circuito em 1996. A Corte
alegou que não havia base para sustentar que estudantes de minorias trariam visões e
perspectivas diferentes para a universidade, pois dizer que pessoas de raças diferentes pensam
de forma diferente representaria a criação de estereótipos em relação a tais grupos (ORFIELD;
KURLAENDER, 2001, p. 13; SIEGEL, 1998, p. 43). Diante disso, estudos posteriores à
decisão de Hopwood buscaram questionar o argumento utilizado pela Corte e demonstrar a
relação entre a diversidade do corpo discente e a melhoria da educação universitária. De acordo
com Orfield e Kurlaender (2001), a decisão acerta ao sustentar que a raça não determina
automaticamente as perspectivas de um indivíduo e que há diferenças entre os indivíduos de
determinada raça, porém há resultados consistentes em estudos e dados estatísticos no sentido
de que a raça faz diferença e pode afetar as experiências de vida das pessoas (PALMER, 2001,
p. 54).
As decisões da Suprema Corte dos EUA tiveram reflexo no Brasil. Todavia, seu
principal argumento – o da diversidade – foi pouco utilizado para a justificação de políticas
afirmativas nas universidades, com algumas importantes exceções. No julgamento da ADPF n°
186/DF, ajuizada pelo partido político Democratas (DEM) para questionar a política de reserva
de vagas baseada em critérios étnico-raciais adotada pela Universidade de Brasília, o relator da
ação no Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, ressaltou a importância da
promoção da diversidade cultural com o objetivo de estabelecer um ambiente acadêmico plural
e diversificado156.
Ao invocar-se a promoção da diversidade, a necessidade de tratamento diferenciado em
razão de injustiças passadas perde importância (WARIKOO, 2016), não sendo necessário
mensurar e comprovar os danos causados aos beneficiários da ação afirmativa, o que dilui a
ideia de reparação (FERES JÚNIOR, 2006, p. 54). Ademais, Feres Júnior (2006) ressalta que a
Nos termos do voto do relator, ministro Ricardo Lewandowski (p. 46-47): “As experiências submetidas ao
crivo desta Suprema Corte têm como propósito a correção de desigualdades sociais, historicamente
determinadas, bem como a promoção da diversidade cultural na comunidade acadêmica e científica. [...] Isso
posto, considerando, em especial, que as políticas de ação afirmativa adotadas pela Universidade de Brasília (i)
têm como objetivo estabelecer um ambiente acadêmico plural e diversificado, superando distorções sociais
historicamente consolidadas, (ii) revelam proporcionalidade e a razoabilidade no concernente aos meios
empregados e aos fins perseguidos, (iii) são transitórias e preveem a revisão periódica de seus resultados, e (iv)
empregam métodos seletivos eficazes e compatíveis com o princípio da dignidade humana, julgo improcedente
esta ADPF.”
156
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diversidade trabalha, de certa forma, contra o argumento da justiça social, visto que a questão
da desigualdade e da discriminação no presente é diluída pela valorização da diferença em
termos de cultura e etnia, conceitos mais vagos e de difícil operacionalização. Vale ressaltar,
ainda, que o argumento da diversidade assume uma correlação entre raça e cultura bastante
essencialista, como se pretos e pardos possuíssem uma cultura específica e bastante
diferenciada daquela dos brancos brasileiros em geral (SILVA, 2006, p. 148; LAMONT et al.,
2016, p. 146-149).
4.4.3.1. Diversidade cultural

A compreensão da diversidade em seu aspecto cultural é utilizada por autores brasileiros
para a defesa das ações afirmativas na pós-graduação. Segundo Marrara e Gasiola (2011), as
ações afirmativas com recorte racial para pós-graduação são justificáveis porque a presença de
um corpo estudantil mais diversificado pode gerar debates mais profundos sobre os problemas
sociais brasileiros e trabalhos acadêmicos mais responsivos, o que seria benéfico para a
construção de centros de referência científica (MARRARA; GASIOLA, 2011, p. 23–25). Os
autores sustentam que escolhas científicas, tais como o tema, os fundamentos e o método,
dependem dos interesses do pesquisador e tal interesse está conectado às suas experiências
culturais e sociais.
A concepção de diversidade adotada pelos autores apresenta um viés essencialista ao
presumir que estudantes negros possuam experiências culturais específicas que influenciam a
escolha de seus temas e métodos e colaboram para a produção de pesquisas voltadas à resolução
dos problemas sociais brasileiros. A abordagem essencialista assume que todos os membros de
um determinado grupo compartilham dos mesmos interesses e valores, ignorando o fato de que
há diferenças dentro de cada grupo racial157 (YOUNG, 2000, p. 87–88).
Tal concepção presume uma correlação entre raça e cultura158 e parece pouco sensível
às características do Brasil, onde fronteiras culturais e a sensação de pertencimento a um grupo

157

Sansone ressalta que a definição da identidade negra varia em relação a outras identidades sociais importantes
decorrentes de classe, gênero, local de residência e grupo etário (SANSONE, 2004, p. 61). Telles (2012) também
observa que a classificação racial é influenciada por outras variáveis, tais como classe social, nível de
escolaridade, gênero, idade e região.
158
A correlação entre raça e cultura é comum nos Estados Unidos, país onde as barreiras culturais entre os
grupos raciais são mais rígidas (FERES JÚNIOR, 2007) e distinções raciais se aliam a diferenças culturais como
idioma, culinária, religião e vestimentas (TELLES, 2012, p. 82). Lamont e Silva (2009) sustentam que, nos
Estados Unidos, a ideia de diversidade é centrada na questão da diferença racial entendida como diferença
cultural, sendo difícil que outros aspectos da diversidade sejam abordados com profundidade. Warikoo (2016, p.
50) afirma que o “quadro da diversidade” considera a raça como uma identidade cultural que molda as visões de
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racial não são tão bem definidas quanto no caso estadunidense (LAMONT et al., 2017, p. 134–
135; SILVA, 2006, p. 148; TELLES, 2012, p. 85). Aqui, as classificações raciais são fluidas e
variam entre indivíduos (HOCHSCHILD; SHEN, 2014). Um indivíduo pode ser classificado
como membro de determinado grupo étnico-racial e não ter interesse na cultura popularmente
associada a tal grupo (HOLLINGER, 1998, p. 100; YOUNG, 2000).
Telles (2012) ressalta, por exemplo, que a negritude é entendida de forma diferente no
Brasil e nos Estados Unidos: enquanto neste último prevalece a visão essencialista segundo a
qual um indivíduo pertence a um grupo racial – e, portanto, cultural – específico, no Brasil, a
ideia de raça/cor costuma expressar características físicas, como cor da pele, tipo de cabelo,
forma de nariz e lábios. Estudos sobre identificação racial demonstram que, dentre as pessoas
que se identificam como pretas e pardas nos censos159, muitas não se identificam como negras
ou assumem uma identidade racial específica (SILVA; LEÃO, 2012, p. 122). A dificuldade de
caracterizar os negros brasileiros como uma comunidade cultural também é enfatizada por
Lamont et al. (2017, p. 141) e Bailey (2009, p. 83), cujos estudos apontam que poucos negros
(pretos e pardos) afirmam ter uma cultura compartilhada.
Vale lembrar, ainda, que a categoria “pardo” não abrange apenas pessoas de origem
africana, incluindo também as de origem indígena (TELLES, 2012, p. 67). Assim, o argumento
da diversidade cultural também pode ser utilizado para justificar medidas em prol de indígenas.
A presença de indígenas das mais variadas etnias nos cursos de pós-graduação permitiria que
os estudantes tivessem contato com culturas diferentes. Young (2000) observa que os indígenas
foram alvo de inúmeras tentativas de eliminação de suas identidades, razão pela qual os
movimentos indígenas reivindicam o reconhecimento de suas diferenças culturais.
Diferentemente do que ocorre no caso dos negros, é possível atribuir aos indígenas práticas
culturais específicas.
Diz-se que a diversidade cultural é valiosa, tanto no sentido quase estético que cria
um mundo mais interessante, quanto porque outras culturas contêm modelos
alternativos de organização social que podem ser úteis na adaptação a novas
circunstâncias. Este último ponto é muitas vezes feito com respeito aos povos

mundo e as práticas culturais dos indivíduos de maneira positiva, enfatizando a diversidade de perspectivas,
comportamentos e práticas culturais que resultam da pluralidade racial e étnica na sociedade.
159
Desde 1950 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aplica as categorias branco, pardo, preto e
amarelo aos censos populacionais, tendo a categoria indígena sido incluída apenas em 1991 (NOBLES, 2000).
Portanto, no Brasil são empregadas quatro categorias relativas à cor dos indivíduos e uma categoria relativa à
etnia. O movimento negro defende a utilização de um sistema binário de classificação racial (branco/negro) e
passou a utilizar o termo negro como uma categoria política com o objetivo de desestigmatizar a negritude e
formar uma identidade coletiva negra (TELLES, 2012, p. 70). Apesar do discurso do movimento, o uso popular
desse termo ainda é limitado e aplicado a pessoas de pele mais escura.
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indígenas, cujos estilos de vida tradicionais fornecem um modelo de relação
sustentável com o meio ambiente (KYMLICKA, 1995, p. 121, tradução nossa)160.

Todavia, durante muitos anos a categoria indígena não esteve presente nos censos
brasileiros, tendo sido incluída somente em 1991 (NOBLES, 2000). Além disso, no caso das
ações afirmativas nas universidades, é comum que processos seletivos exigem comprovação de
pertencimento a determinada tribo ou grupo étnico, de forma que os indígenas urbanos apenas
podem ser beneficiados caso se classifiquem como pardos.

4.4.3.2. Diversidade de experiências e perspectivas

Além da visão essencialista, também há autores que defendem um sentido mais
pragmático da diversidade e a entendem como a coexistência de diferentes perspectivas e
pontos de vista (BOWEN; BOK, 2000, p. 218-219; FERES JÚNIOR, 2007, p. 14). Conforme
argumentam William G. Bowen e Derek Bok (2000), inicialmente era essa a acepção do
conceito, mas ao longo do tempo ele foi ampliado e passou a incluir aspectos relativos a
diferenças geográficas, religiosas, de origem, condição socioeconômica, gênero, raça, e assim
por diante.
A diversidade é entendida como algo benéfico para a qualidade da experiência
universitária (ORFIELD; KURLAENDER, 2001) e para a eliminação de barreiras étnicoraciais, dado que possibilita a interação de estudantes de raças, etnias e culturas diferentes.
Orfield e Kurlaender (2001), ao analisar o caso dos EUA, observam que estudantes de diferentes
raças e etnias crescem em sociedades altamente segregadas e que isso tem um impacto em suas
visões a respeito do governo, do sistema legal, da discriminação, das causas e soluções para a
pobreza e de diversas outras questões. Na visão dos autores, a admissão de estudantes de raças
diferentes traz para as universidades indivíduos com experiências, perspectivas, conexões
comunitárias e ideologias diferentes, o que seria benéfico e enriquecedor para a educação
superior. Todavia, uma concepção pragmática da diversidade exigiria a adoção de critérios
diversos de seleção, não apenas a raça/etnia dos candidatos (MCGOWAN, 1998). Segundo
Hollinger (1998, p. 99), “a ação afirmativa perdeu um elemento de clareza que uma vez teve
quando se envolveu com o multiculturalismo”.

“Cultural diversity is said to be valuable, both in the quasi-aesthetic sense that it creates a more interesting
world, and because other cultures contain alternative models of social organization that may be useful in
adapting to new circumstances. This latter point is often made with respect to indigenous peoples, whose
traditional lifestyles provide a model of a sustainable relationship to the environment.”
160
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Young (2010) também sustenta que as relações sociais constituídas por gênero, raça,
classe e sexualidade devem ser entendidas como estruturais. Indivíduos em posições diferentes
da estrutura possuem experiências, histórias e entendimentos distintos a respeito das relações
sociais e suas consequências, podendo interpretar o significado de ações, eventos, regras e
estruturas de formas diferentes – é o que a autora denomina de perspectiva social. Convém
ressaltar que a perspectiva social consiste em um conjunto de tipos de experiência e premissas
iniciais, mas não representa conclusões. Assim, diferentemente da perspectiva essencialista,
Young entende que duas pessoas podem compartilhar uma mesma perspectiva social e ainda
assim ter posições e pontos de vista diferentes (YOUNG, 2000, p. 136–141).
Portanto, a diversidade intelectual é apresentada como tendo um valor instrumental na
esfera educacional, sendo a variedade de pontos de vista e a interação entre estudantes com
diferentes experiências e ideias161 um elemento chave para o processo de produção e difusão
do conhecimento. No caso da pós-graduação, Liliana Garces (2012) argumenta que, em várias
áreas de estudo desse nível educacional, a formação de um corpo discente diversificado é
essencial para a compreensão de certos objetos de pesquisa e para a preparação de indivíduos
para a prática profissional em ambientes multirraciais, especialmente em sociedades diversas e
com linhas étnico-raciais às vezes polarizadas (GARCES, 2012, p. 16–17).

4.5. Considerações finais

O capítulo buscou compreender como o acesso de grupos vulneráveis aos cursos de pósgraduação tornou-se importante para os programas, universidades e órgãos federais. Para tanto,
foram analisadas as definições do(s) problema(s) apresentadas por atores envolvidos na
elaboração das políticas e em documentos oficiais. A forma de representação do problema
mostrou-se essencial para que programas e universidades iniciassem debates sobre a questão e
aprovassem ações afirmativas.
Para a maioria dos programas, a ação afirmativa era vista como uma alternativa para
reduzir o problema da desigualdade de oportunidades de acesso ao nível de pós-graduação. Os
dados indicam que a pós-graduação brasileira ainda é predominantemente branca e que a
proporção de pretos e pardos entre os titulados mestres e doutores está aquém de sua
participação na população brasileira. Portanto, o principal argumento utilizado foi o da justiça
social, segundo o qual o objetivo primordial da ação afirmativa é ampliar a representatividade
161

As ideias seriam produto de experiências sociais de indivíduos localizados em estruturas e contextos
específicos (SABBAGH, 2007, p. 40).
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de grupos historicamente oprimidos em instituições em que sua participação é baixa, superando
assim a estratificação social por meio da educação. Ademais, as ações afirmativas permitem a
correção de um problema nas condições iniciais dos estudantes que competem por vagas na
pós-graduação, partindo da premissa de que determinados grupos possuem trajetórias e
condições que os colocam em desvantagem mesmo após a conclusão de cursos de graduação.
No caso do Grupo de Trabalho criado pela CAPES e pelo MEC, os participantes
destacaram o problema da desigualdade no acesso à pós-graduação e a baixa participação de
estudantes pertencentes a grupos vulneráveis. Todavia, a CAPES não considerou os dados
apresentados suficientes para comprovar a existência do problema e, consequentemente, para
aprovar a criação de políticas inclusivas. Isso comprova a hipótese de John Kingdon de que a
apresentação de dados e indicadores não é por si só suficiente para convencer os tomadores de
decisão de que um problema existe e algo deve ser feito a seu respeito.
Além disso, os participantes da pesquisa também apontaram como problemas a subrepresentação de estudantes de grupos sociais e a falta de diversidade do corpo estudantil e
docente. Uma grande proporção de programas e entrevistados destacou o argumento da
diversidade e mencionou a utilização de estudos internacionais sobre seus benefícios para a
qualidade da pesquisa e para a melhoria do ambiente educacional no processo de
convencimento dos tomadores de decisão. Apesar de o argumento da diversidade ter grande
aceitação por conceber as ações afirmativas de uma perspectiva utilitarista, seu uso reduz a
importância do tratamento diferenciado em razão de injustiças passadas e dilui a ideia de justiça
social e reparação.
Por fim, vale destacar que o argumento da reparação de passivos históricos foi pouco
mencionado pelos respondentes e nos documentos oficiais. A Portaria Normativa nº 13/2016 é
um dos documentos que aponta a justificativa da reparação ao afirmar que as ações afirmativas
em cursos de graduação não são suficientes para corrigir as desigualdades sociais decorrentes
de passivos históricos. A baixa adesão a esse argumento pode decorrer de problemas práticos,
notadamente em razão da dificuldade de identificar os beneficiários de políticas compensatórias
dos males decorrentes da escravidão.
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5. ALTERNATIVAS, DIFUSÃO E PROCESSO DECISÓRIO

5.1. A discussão de soluções e alternativas

O segundo fluxo do modelo de Kingdon (2014) busca explicar como propostas (policy
alternatives) são geradas, debatidas, redigidas e aceitas para consideração séria. Como
argumenta Schattschneider (1960, p. 66), trata-se de uma etapa fundamental: “a definição das
alternativas é o supremo instrumento de poder”. Com base no modelo da lata de lixo, Kingdon
considera que o fluxo inclui uma “sopa” de ideias”162 que competem para ganhar aceitação e
reconhecimento nos sistemas de políticas e um processo de seleção em que uma grande
quantidade de possíveis iniciativas é reduzida a uma pequena lista de propostas que virão a ser
seriamente consideradas (KINGDON, 2014, p. 116). O autor sustenta que a maior parte do
processo ocorre em comunidades de especialistas – burocratas, acadêmicos, pesquisadores,
funcionários do legislativo – e que as ideias são discutidas em diversos locais e formas, tais
como audiências, documentos e conversas. Algumas ideias sobrevivem e têm sua adoção
considerada enquanto outras são combinadas em novas propostas e outras desaparecem.
As ideias e propostas que atendem a diversos critérios de seleção possuem mais chances
de sobrevivência no processo. Um dos critérios é a viabilidade técnica, de modo que propostas
de implementação mais complexa têm menores chances de serem consideradas para adoção.
Outro critério engloba a aceitabilidade à luz dos valores detidos pelos membros da comunidade
política, que vão desde noções quanto ao papel do governo a concepções de eficiência e
equidade. Zahariadis (2007, p. 72) ressalta que, na concepção original do modelo de múltiplos
fluxos, as ideias podem ser recombinadas e chegar ao topo de forma incremental (KINGDON,
2014, p. 79), mas que isso não necessariamente acontece uma vez que as configurações
institucionais diferem entre países, afetando o modo e a rapidez com que elas se tornam
proeminentes. Kingdon (2014, p. 122–124) também ressalta o papel dos empreendedores de
políticas (policy entrepreneurs), pessoas que investem recursos para alavancar suas ideias,
buscando convencer o público em geral, comunidades de especialistas e tomadores de decisões
políticas.
Por fim, o terceiro fluxo se refere à dimensão política (politics stream) e independe dos
demais fluxos, funcionando de acordo com dinâmicas e regras próprias. O fluxo político
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No original, “primeval soup”.
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engloba três elementos que exercem influência sobre a agenda governamental: o clima nacional
(national mood), a rotatividade do governo e do legislativo e as pressões de grupos de interesse
(KINGDON, 2014, p. 153). Assim, diversos fatores influenciam a agenda, tais como oscilações
no clima nacional, resultados eleitorais, mudanças de administração, mudanças na distribuição
ideológica ou partidária do Congresso e campanhas de grupos de interesse.

Potenciais itens de agenda que são congruentes com o humor nacional atual, que
gozam de apoio de grupos de interesse ou não possuem oposição organizada e que se
encaixam nas orientações das coalizões legislativas vigentes ou da atual administração
são mais propensos a ganhar proeminência na agenda que itens que não atendam tais
condições (KINGDON, 2014, p. 20, tradução nossa)163.

O humor ou clima nacional diz respeito à ideia de que diversos indivíduos em um
determinado país tendem a compartilhar questões durante determinado período. As mudanças
no clima são identificadas por funcionários governamentais por meio de monitoramentos e
pesquisas de opinião pública. Esses dados são utilizados para promover ou desestimular itens a
depender de sua adequação ao humor vigente. O segundo elemento consiste em mudanças
dentro do governo, as quais afetam a escolha dos problemas que serão alvo de consideração
séria. Kingdon (2014, p. 154) aponta que o início de um novo governo – segundo o autor, o
momento mais propício para mudanças na agenda – ou variações na composição ideológica dos
membros do Congresso podem impulsionar a entrada de novos itens ou impedir que
determinadas questões ingressem ou permaneçam na agenda governamental. Por fim, o terceiro
elemento é composto pelo apoio ou oposição de grupos de interesse, o que pode indicar um
consenso ou dissenso na arena política mais ampla. Assim, se muitos grupos de interesse se
manifestam favoravelmente a uma determinada questão, é provável que funcionários
governamentais a incluam na agenda.
Ademais, Kingdon (2014) ressalta que, diferentemente da construção de consenso entre
especialistas que se dá por meio da persuasão, o consenso na arena política é construído por
meio de processos de barganha e movimentações voltadas para a proteção de interesses
particulares dos participantes. A mudança na agenda e a passagem de um problema da agenda
governamental para a agenda decisória ocorrem quando há uma convergência entre os três
fluxos – problemas, soluções e dinâmicas políticas (KINGDON, 2014; ZAHARIADIS, 2007).

“Potential agenda items that are congruent with the current national mood, that enjoy interest group support or
lack organized opposition, and that fit the orientations of the prevailing legislative coalitions or current
administration are more likely to rise to agenda prominence than items that do not meet such conditions.”
163
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Assim, quando um problema é reconhecido, há uma alternativa disponível e as
condições políticas são propícias para mudanças ocorre a convergência dos fluxos, permitindo
que questões ingressem na agenda decisória. Kingdon (2014, p. 164-165) denomina essas
situações de janelas de políticas (policy windows) e as conceitua como uma “oportunidade para
os defensores de propostas promoverem suas soluções, ou para chamar a atenção para seus
problemas especiais”. O autor menciona, por exemplo, que um acidente de avião traz atenção
a problemas de segurança aérea. As janelas de políticas abrem-se com pouca frequência e não
permanecem abertas por muito tempo e, apesar de raras, as principais mudanças nas políticas
públicas resultam da aparição dessas oportunidades (KINGDON, 2014, p. 166-169). Uma
política possui maiores chances de ser adotada quando os três fluxos – problemas, soluções e
dimensão política – são conectados. Assim, o modelo de Kingdon busca explicar a abertura de
“janelas” de oportunidade no sistema político para questões novas ou recorrentes.

5.1.1. Alternativas vislumbradas pelos programas e universidades

A partir das entrevistas foi possível verificar que, em grande parte dos programas e
universidades participantes, após o reconhecimento da necessidade de fazer algo a respeito da
baixa participação de indivíduos pertencentes a minorias nos programas de pós-graduação –
seja por um dos motivos elencados no capítulo anterior164 ou pelo entendimento da
obrigatoriedade da Portaria Normativa nº 13/2016 do MEC – o passo seguinte foi elaborar a
estrutura e a implementação da política após sua aprovação. Em vista disso, na maioria dos
casos, as discussões sobre as alternativas e o desenho das políticas envolveram a preocupação
em, de um lado, tornar os programas mais inclusivos e os processos de ingresso mais justos e,
de outro, garantir a qualidade e o mérito.

5.1.1.1 Manutenção do mérito

No caso de algumas universidades, a alternativa vislumbrada para garantir o mérito
acadêmico foi vedar a previsão de critérios de admissão diferentes para cada grupo de
candidatos nos editais dos programas, restringindo as ações afirmativas ao modelo de reserva
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O primeiro motivo seria a questão da justiça social e a necessidade de aumentar a representatividade de
minorias tradicionalmente oprimidas em instituições nas quais sua participação é baixa. Também há o argumento
da reparação, segundo o qual as ações afirmativas são uma forma de compensação por discriminações sofridas
por determinados grupos sociais no passado. Por fim, uma proporção relevante de programas indicou o
argumento da diversidade, que ressalta que um corpo estudantil mais diversificado é benéfico para a qualidade
da experiência universitária.
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de vagas. Isso ocorreu, por exemplo, no caso da UFMG, como fica claro no trecho da entrevista
a seguir:
Estava muito claro para todo mundo que a universidade não ia abrir mão do mérito de
quem fosse fazer a pós-graduação. Não importa sua cor, sua raça, o que importa é o
mérito. Essa foi uma questão pacífica. Estava muito claro para todo mundo que nós
temos toda a intenção de manter o padrão de excelência dos nossos programas de pósgraduação. Então não haveria nenhuma concessão.
Muita gente falou isso, que a pós-graduação é cobrada por isso e só se sustenta com
base em metas acadêmicas. [...] E nós fizemos o destaque: nós não abriremos mão do
mérito. Ou seja, não temos nenhuma questão na nossa política que permita que um
programa faça provas diferentes para candidatos de ampla concorrência e candidatos de
cotas. O que existe é uma reserva de vagas para negros no edital regular que a gente faz
e fizemos um edital à parte, com vagas suplementares, para candidatos indígenas e com
para candidatos com deficiência que preveem provas com condições especiais, mas se
o curso faz uma prova, pede projeto e analisa currículo, ele vai fazer isso para todos os
candidatos e vai ter que fazer os 60% da nota, se não ele não é aprovado no processo.
Essa foi a garantia de preservação do mérito acadêmico.

O estabelecimento de regras proibindo que os programas adotassem critérios de seleção
diferentes para determinados grupos demonstra que algumas instituições consideraram que a
mera criação de cotas ou vagas suplementares fosse suficiente para remover as barreiras
enfrentadas pelos beneficiários e ampliar o acesso à pós-graduação. Há, assim, a imitação do
modelo de reserva de vagas (cotas) utilizado com êxito na graduação em vez da ponderação
sobre possíveis soluções específicas para a pós-graduação e seu formato de seleção de
estudantes.
A modificação dos critérios de seleção em favor de determinados grupos é uma forma
de avaliar o mérito de maneira mais sensível às desigualdades existentes entre os grupos sociais,
permitindo que essa avaliação seja calibrada em conformidade com as circunstâncias e as
oportunidades das pessoas. No entanto, como a citação acima demonstra, a criação de critérios
de admissão diferenciados é considerada uma violação do princípio do mérito. Como visto no
Capítulo 4, essa visão desconsidera que, em uma sociedade altamente estratificada como a
brasileira, não há igualdade de oportunidades e alguns grupos possuem fortes vantagens na
corrida por vagas.
Ademais, como será visto no Capítulo 7, tais proibições impactam a autonomia dos
programas para definir critérios de seleção de candidatos e, consequentemente, reduzem o
espectro de mudanças que podem ser realizadas nos processos seletivos em prol de maior
inclusão.
Vale destacar, ainda, que na visão do Entrevistado UFMG (2018) e do Entrevistado
UFG (2018), a previsão de critérios diferentes para optantes pela ação afirmativa poderia
ensejar a propositura de ações judiciais contra a universidade, razão pela qual as procuradorias
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jurídicas emitiram opiniões contrárias a essa possibilidade. Assim, além da manutenção do
mérito, havia uma preocupação com o questionamento judicial dos processos seletivos.

5.1.1.2 Escolha dos beneficiários

A escolha dos grupos que seriam beneficiados pelas ações afirmativas também foi
objeto de discussão durante o desenho das políticas. Como apontado no Capítulo 2, os principais
beneficiários das ações afirmativas na pós-graduação são os estudantes pretos, pardos e
indígenas, seguidos de estudantes com deficiência, quilombolas, pessoas transexuais e travestis,
portadores de visto humanitário (refugiados) e pessoas de baixa renda. Nos programas e
universidades sorteados para as entrevistas, não havia benefícios para refugiados, membros de
movimentos sociais e membros de povos e comunidades tradicionais, visto que tais grupos são
alvo de um percentual baixíssimo de políticas.
Os dados coletados nas entrevistas indicam que todas as instituições selecionadas
pretendiam beneficiar pretos e pardos desde o ingresso da temática em suas agendas. No caso
de universidades que seguiram o previsto na Portaria Normativa n° 13/2016, a inclusão de
outros grupos além dos recomendados não foi vislumbrada. O Entrevistado UFMG (2018), por
exemplo, relatou que a portaria era muito específica e que não era possível ir além do que nela
estava disposto.
As discussões a respeito da escolha dos beneficiários pertencentes a outros grupos foram
mais intensas. É, por exemplo, o caso das pessoas com deficiência. Segundo alguns
entrevistados, as instituições vislumbraram sua inclusão dentre os beneficiários, mas optaram
por não o fazer em razão de dificuldades práticas, pois a inclusão desse grupo não se limita à
adaptação das provas e à consideração das dificuldades de comunicação e deslocamento dos
candidatos durante o processo seletivo. Sua efetiva recepção na universidade envolveria um
aumento de custos em razão da necessidade de criação de condições de acessibilidade em
edificações (banheiros adaptados, rampas, elevadores, etc.), aquisição de ferramentas
tecnológicas e de comunicação (como impressoras em braile) e contratação e treinamento de
pessoal, como profissionais treinados em Língua Brasileira de Sinais. Além disso, também
foram relatadas dificuldades com relação à acessibilidade de laboratórios e à realização de
trabalhos e pesquisas de campo. Vejamos:

E aí nós temos um desafio muito grande que é a questão da inclusão da pessoa com
deficiência. Tem laboratório que se uma pessoa cadeirante quiser fazer a pósgraduação ali, não entra na porta. Tenho um aluno com baixa visão que nós temos
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dificuldade de fazer a prova com uma letra que ele consiga enxergar
(ENTREVISTADO UFMG, 2018).
Mas quando você tem a pessoa com deficiência a coisa do custo fica muito séria. [...]
a gente chegou a discutir e eu lembro que foi muito por conta de recurso, porque toda
questão de deficiência envolve uma infraestrutura, uma contratação de pessoas, de
equipamentos. A gente tem um núcleo de apoio à pessoa com deficiência que funciona
muito bem, a pessoa que está à frente é muito envolvida, mas tem o problema do
recurso. Tem pouca gente trabalhando e com pouco recurso. Se entra alguém com
deficiência o núcleo até tenta ajudar, mas tem pouco recurso (ENTREVISTADO
UFG, 2018).

Outros programas optaram por incluir as pessoas com deficiência mesmo sem ter todas
as condições necessárias, de modo a iniciar um debate e induzir a universidade a criar as
condições para que os alunos nela permanecessem. Segundo o Entrevistado H1 (2018):

Nós não tínhamos todas as condições necessárias para o ingresso desses alunos
[pessoas com deficiência], mas ao mesmo tempo a aposta do programa naquele
momento foi que era necessário que nós começássemos a propor e a aderir à questão
das políticas afirmativas exatamente para forçar de alguma forma que a própria
universidade criasse as condições necessárias para que esses alunos ingressassem e se
mantivessem no programa. Porque se nós tivéssemos esperando ainda por todas as
condições, não é, de intérpretes, de condições materiais, de infraestrutura, disso e
daquilo, nós certamente estaríamos nos debatendo com isso e não teríamos aberto
ainda as políticas afirmativas.

Ademais, na maioria dos programas entrevistados, a escolha dos grupos de beneficiários
deu-se em razão da proximidade do programa e de docentes com esses grupos por conta de suas
linhas e projetos de pesquisa. Isso se aplica não apenas aos pretos e pardos, mas principalmente
aos indígenas, pessoas com deficiência e pessoas transexuais e travestis. O Entrevistado M1
(2018), por exemplo, ressaltou que sua atuação no curso de licenciatura intercultural e em uma
entidade de formação superior indígena permitiu que tivesse contato com o movimento indígena
da região Norte do país e notasse que havia demanda desse grupo por cursos de pós-graduação.
Assim, como o impacto regional daquela universidade é a questão indígena, os proponentes
optaram por focar nesse grupo com a preocupação de qualificar o quadro indígena.
Os dados também apontam que a questão indígena foi bastante ressaltada e demandada
por programas de Antropologia, tendo, inclusive, influenciado outras áreas. No programa do
Entrevistado H1 (2018), a escolha dos grupos a partir das linhas de pesquisa foi expressamente
relatada. Segundo o entrevistado, pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência, travestis
e transexuais foram escolhidos porque “eram os grupos com os quais tradicionalmente algumas
linhas de pesquisa e alguns professores já trabalhavam no âmbito do programa”. No caso das
pessoas com deficiência, o programa possui um Grupo de Estudos Surdos que formou diversos
pesquisadores da Universidade. A escolha das travestis e transexuais também está ligada ao
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fato de o programa ter uma linha de pesquisa em gênero muito forte e existente há quase 30
anos e à demanda de um doutorando desse núcleo que propôs a incorporação dessas pessoas
entre as beneficiárias. Segundo o entrevistado, a inclusão desses grupos na proposta se deu sem
que fosse necessário discutir sua legitimidade ou necessidade.
Além disso, o programa do Entrevistado H1 (2018) também pensou em reservar vagas
de acordo com a situação socioeconômica dos candidatos, mas, na visão da comissão, “só a
questão social ou só a questão econômica não garantiria que determinados segmentos
discriminados da população brasileira tivessem acesso” e que era necessário garantir
percentuais específicos para negros, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência,
independentemente de sua condição socioeconômica.

5.1.1.3 Modalidades

No que se refere à modalidade de ação afirmativa a ser adotada, os dados do survey
apontam que as principais alternativas vislumbradas foram a reserva de vagas (cotas) existentes
ou suplementares para um ou mais grupos de beneficiários e a realização de processos seletivos
separados para determinados grupos. Segundo um dos entrevistados da UFG (2018), durante as
discussões alguns programas sugeriram a criação de processos seletivos específicos,
especialmente para indígenas. Todavia, naquele momento, se chegou ao consenso de que não
era possível negociar essa alternativa sem que houvesse conflitos potenciais, o que poderia
inviabilizar todo o processo.
Uma das questões mais interessantes discutidas na UFG foi a forma de distribuição das
vagas pelos programas de pós-graduação e como seria feita a reserva em cada caso. De acordo
com o entrevistado (2018), a seleção por orientador foi um dos pontos de maior controvérsia:
alguns entendiam que o percentual de reserva deveria ser aplicado ao número de vagas
disponibilizado por orientador e que, caso houvesse menos de três vagas, não se aplicaria a cota.
Diante disso, os membros da comissão e demais envolvidos tiveram a ideia de criar um banco
de vagas adicionais, destinadas exclusivamente para cotistas, calculado a partir do somatório
de todas as vagas ofertadas pelos professores orientadores. Vejamos:

Art. 6º No caso de processos seletivos nos quais o candidato concorre à vaga de um
orientador específico, o edital deverá prever um número adicional de vagas para
cotistas.
§ 1º O número adicional de vagas para cotistas será calculado a partir do somatório
de vagas ofertadas pelos orientadores do Programa de Pós-Graduação, garantindo-se
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a proporção mínima de vinte por cento (20%) do total de vagas ofertadas, conforme
definido no Art. 4º, caput.
§ 2º Os candidatos cotistas ingressarão nas vagas adicionais, que serão alocadas para
qualquer um dos orientadores que tenham oferecido vagas individuais para a livre
concorrência, respeitando-se o disposto no § 2º do Art. 4º e seguindo as regras do
processo seletivo estabelecido em edital específico.
§ 3º O número total de estudantes destinados a um único orientador não poderá
ultrapassar o número máximo de orientandos definido em Regulamento Específico do
Programa e, caso isso ocorra no contexto do § 2º, a comissão de seleção ou
coordenação intermediará a redistribuição desses candidatos para outros orientadores
em potencial.

Assim, o modelo da UFG é considerado um dos mais completos, visto que leva em
consideração os vários tipos de ingresso na pós-graduação, quais sejam a concorrência por
vagas em áreas de concentração e/ou linhas de pesquisa ou por vagas de um orientador
específico.
Outra questão relatada pelos entrevistados foi a definição de um percentual de reserva
único e válido para todos os grupos ou a criação de percentuais específicos para cada grupo de
beneficiários. O Entrevistado H1 (2018) relatou que a ideia inicial era reservar 30% das vagas
de seu programa para os grupos (negros, quilombolas, indígenas, pessoas transexuais e
travestis) de uma forma geral, de modo que a proporção de aprovados de cada grupo poderia
variar. Segundo ele, foi realizado um estudo sobre a proporção que cada grupo deveria ocupar
dentro dos 30%, mas a comissão acabou optando pela definição geral.

Nós criamos naquele pequeno momento 30% das vagas reservadas, tendo esses
grupos: negros, negras, quilombolas, indígenas, pessoas trans e travestis e
quilombolas. No geral, ou seja, até fizemos, de certo modo, um estudo no sentido de
tentar de pensar qual seria a proporção dentro desses 30% que cada um deveria ocupar,
mas acabamos definindo que esses 30% seria no geral, para alunos de reserva de vagas
dentro dessas categorias que foram incorporadas.
E há uma discussão atual, [...] que seria tentar pensar essas questões mais no sentido
do censo demográfico, não é? Pensar as especificidades em termos de Brasil, a
proporção da população negra, de quilombolas, de pessoas com deficiência, e tentar
pensar mais ou menos, nesses 30%, quantos por cento de vagas caberiam para alunos
negros, alunos indígenas, mas isso é uma coisa que a comissão tem pensado agora,
não está definido. De modo geral, então, naquele momento da proposição ainda era
essa de que existia no programa um conjunto de alunos que não representava de forma
geral as desigualdades sociais no âmbito brasileiro, e que era preciso então que
naquele momento se criasse estratégias pra poder permitir que esses grupos que
frequentemente não ingressam em sistemas de pós-graduação pudessem ingressar no
âmbito do programa.

No caso do Programa de Antropologia Social do Museu Nacional da UFRJ (PPGASMN/URFRJ), uma proposta apresentada em 2007 considerava a criação de duas modalidades
de ação afirmativa, uma destinada aos estudantes indígenas e outra aos negros. Um aspecto
relevante da proposta diz respeito a mudanças no processo de seleção, pois, de acordo com o
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documento apresentado pelos estudantes, as barreiras de acesso impostas às populações negra
e indígena não seriam removidas apenas com a previsão de vagas adicionais ou com a reserva
de vagas, sendo necessário adotar políticas capazes de proporcionar uma inclusão efetiva.
Para o acesso de indígenas, propôs-se a realização de um processo seletivo com fases
diferentes do tradicional, para o qual seria disponibilizada, no mínimo, uma vaga. O número
total de vagas seria determinado pela coordenação do programa de acordo com a demanda de
cada seleção. A primeira etapa consistiria na análise de um dossiê contendo um ensaio sobre a
bibliografia obrigatória, um memorial com histórico de vida e intenções de estudos, um projeto
de pesquisa (aplicável apenas para os candidatos ao doutorado), diplomas, currículo e outros
documentos adicionais considerados relevantes pelos candidatos. Em seguida, os candidatos
aprovados na primeira etapa seriam submetidos a uma entrevista.
Já no caso dos negros, a proposta sugeria que o PPGAS-MN adotasse duas modalidades
de ação afirmativa. A primeira consistiria na oferta anual de um adicional de, no mínimo, 25%
do total de vagas do processo seletivo exclusivamente a candidatos negros (pretos e pardos) que
optassem pelo acesso via ação afirmativa. Além disso, de acordo com a proposta, as barreiras
ao acesso de negros no programa não seriam removidas apenas com a criação do adicional de
vagas, sendo necessário adotar também o que os proponentes denominaram de “aprovação
afirmativa”, por meio da qual os optantes mais bem colocados em cada uma das fases
eliminatórias da seleção, mas que não tivessem obtido nota igual ou superior a 7, teriam sua
nota alterada para 7. O número de optantes que poderiam receber a aprovação afirmativa
deveria ser, em cada uma das fases, igual ao número de vagas adicionais do mestrado e do
doutorado no ano da seleção. Ademais, candidatos optantes pela ação afirmativa que
obtivessem nota igual ou superior a 7 não deveriam ser considerados para fins da aprovação
afirmativa, de modo a beneficiar apenas os candidatos que não obtivessem a pontuação
suficiente.
Nota-se, portanto, que alunos e demais atores envolvidos na elaboração da proposta
original buscavam criar uma política que levasse em consideração as características dos grupos
beneficiários e as barreiras enfrentadas por eles no acesso à pós-graduação.

5.1.1.4 Realização de debates

De acordo com os dados do survey, 44,3% dos programas afirmaram que organizaram
debates ou discussões sobre a proposta antes de sua apreciação e aprovação pelos órgãos
competentes. Se analisarmos a distribuição dos programas segundo a realização de debates e a
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área do conhecimento, é possível notar que as áreas que menos fizeram discussões sobre o tema
foram as Engenharias (0%), Ciências da Saúde (25%), Ciências Biológicas e Multidisciplinar
(ambas com 28,6%). Isso demonstra que nas Engenharias a questão sequer chegou a ser
debatida, seja apenas entre docentes ou com a participação de estudantes e membros externos.
A área que apresenta a maior proporção de programas que realizam debates é a de
Ciências Agrárias – 71,4% dos programas responderam positivamente à questão – seguida das
áreas de Ciências Humanas e Linguística, Letras e Artes, ambas com 57,1%.
Gráfico 28 – Proporção de programas que realizaram debates segundo a área do
conhecimento (N=67)
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Nota: Elaboração a partir dos dados do survey.
Fonte: A autora, 2019.

Os tipos de debates mais recorrentes foram entre estudantes e professores (34,4%) e
apenas entre docentes do programa (34,3%). Além disso, alguns programas realizaram painéis
com especialistas na temática (12,3%) e alguns abriram os debates para o público da
universidade (8%). Por fim, nota-se uma baixa proporção de debates apenas entre estudantes
(5,4%) e painéis com ativistas (3,6%).
No cruzamento com a área do conhecimento, nota-se que as discussões apenas entre
professores estão distribuídas por todas as áreas, com exceção das Engenharias, em que nenhum
debate foi feito (Tabela 4). Os painéis com especialistas também foram realizados por
programas de diversas áreas, havendo maior ocorrência nas Ciências Humanas (33,3%). O dado
chama atenção: era esperado que debates com especialistas fossem realizados por programas
de áreas com menor contato com temas como inclusão, diversidade e relações sociais, mas as
Ciências Humanas configuram justamente a área que tem maior contato com a temática em
razão de suas linhas de pesquisa e projetos. O Entrevistado UFBA (2018), por exemplo,
ressaltou que foram realizados entre 3 e 4 debates maiores para discutir a ideia, dentre os quais
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audiências públicas em que foram convidados professores e pesquisadores de outras
universidades para que todos tivessem a oportunidade de ouvir informações e para que a política
fosse construída da “forma mais consensual possível”.
No que se refere a debates abertos ao público em geral, vale destacar os casos da UFG
e da UFBA. De acordo com os entrevistados da UFG (2018), em uma das etapas do processo
de elaboração, foi realizada uma audiência pública convocada por meio dos canais da
universidade, à qual compareceram integrantes do movimento negro, servidores da
universidade e outras pessoas que já possuíam algum envolvimento com a questão das ações
afirmativas e consideraram a proposta importante. Na UFBA, além dos debates no âmbito da
comissão responsável pela elaboração da política, também foram realizadas audiências públicas
abertas a qualquer pessoa interessada.
De forma geral, os dados apontam que, na maioria dos casos, as discussões ficaram
restritas a docentes e discentes do programa, sem que houvesse participação externa.
Gráfico 29 – Distribuição percentual dos tipos de debates realizados (N=43)
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34,4%

Debate entre os Professores do Programa

34,3%

Painel com especialistas ou pesquisadores

12,3%

Debates abertos ao público em geral
Debate entre estudantes
Painel com ativistas

Nota: Elaboração a partir dos dados do survey.
Fonte: A autora, 2019.

8,0%
5,4%
3,6%
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Tabela 4 – Distribuição do tipo de debate segundo área do conhecimento (N=46)
Painel
com
ativista
s

Debate
entre
estudantes
e
professore
s

16,7%

0%

18,8%

13,3%

0%

0%

0%

0%

6,3%

6,7%

0%

0%

16,7%

0%

0%

13,3%

0%

25,0%

0%

0%

6,3%

13,3%

0%

0%

33,3%

0%

31,3%

13,3%

33,3%

25,0%

16,7%

50,0%

18,8%

13,3%

33,3%

25,0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

16,7%

50,0%

12,5%

13,3%

33,3%

25,0%

0%

0%

6,3%

13,3%

0%

0%

Painel com
especialistas
ou
pesquisadore
s
Ciências Agrárias
Ciências Biológicas
Ciências da Saúde
Ciências Exatas e da
Terra
Ciências Humanas
Ciências Sociais
Aplicadas
Engenharias
Linguística, Letras e
Artes
Multidisciplinar

Debate
entre os
Debate
professore entre
s do
estudantes
programa

Debates
abertos ao
público
em geral

Fonte: A autora, 2019.
Nota: Elaboração a partir dos dados do survey.

Vale destacar, ainda, que alguns entrevistados relataram que os colegiados já eram
representativos, de modo que a organização de outros debates não se mostrava necessária. Na
UFMG, por exemplo, segundo o entrevistado (2018), a proposta foi elaborada por uma
comissão e submetida à apreciação de diversos órgãos colegiados compostos por representantes
de todos os programas, discentes e alguns servidores. Já o Entrevistado H1 (2018) ressaltou
que, em seu programa, a comissão criada para análise e propositura do projeto era formada por
docentes e discentes na mesma proporção, e contava com a participação de docentes ativistas,
o que permitiu que “esse grupo inicial se constituísse já como grupo que tinha determinadas
preocupações dentro de uma agenda”.
No caso do PPGAS-MN/UFRJ, a proposta original foi discutida em reuniões entre
discentes e docentes do programa no período de 2008 a 2011, em palestras com especialistas
no tema das ações afirmativas, com representantes de movimentos sociais e com estudantes
negros e indígenas de cursos de graduação e pós-graduação. O longo processo de discussão,
maturação e aprovação da proposta pode ser justificado pela participação de um grande número
de atores com papéis, opiniões e perspectivas diferentes. Segundo Theodoulou (1995, p. 88), a
elaboração de uma proposta aceitável a todos é mais difícil quanto maior o número de
participantes no processo de formulação de uma política.
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Em outros casos, a organização de debates e reuniões foi considerada importante para
que propostas fossem construídas com apoio substantivo da comunidade acadêmica, como é o
caso dos programas do Entrevistado SA1. Segundo ele, o programa considerou importante
realizar debates para que os prós e os contras da proposta fossem discutidos com calma e porque
havia um grupo de professores que queria se informar mais antes de tomar uma decisão.
Portanto, nesse caso, os debates foram utilizados com o objetivo de esclarecimento daqueles
que não tinham tanto contato com a temática e queriam entender não apenas por que as ações
afirmativas eram importantes, mas também os benefícios e desvantagens da política. Segundo
o entrevistado, a realização dos debates foi positiva (ENTREVISTADO SA1, 2018).
Também chama atenção o fato de que, dentre os programas que organizaram debates, a
maioria (60,5%) relatou ter feito algum ajuste na proposta original após as discussões. 56,6%
dos programas que responderam positivamente à questão afirmaram ter ajustado os critérios de
admissão do programa, enquanto 32,6% alteraram o tipo de ação afirmativa e 10,9% incluíram
outros grupos entre os beneficiários.
Gráfico 30 – Distribuição percentual dos tipos de modificações realizadas (N=14)
56,6%

32,6%

10,9%

Tipo de ação afirmativa

Outros grupos de beneficiários
foram incluídos

Ajustes aos critérios de admissão

Nota: Elaboração a partir dos dados do survey.
Fonte: A autora, 2019.

Por fim, no survey, foi solicitado que os programas que já estavam discutindo propostas
respondessem se a emissão da Portaria Normativa nº 13/2016 do MEC resultou em
modificações do projeto inicial. A maioria dos programas (69,6%) informou que não ter feito
modificações, enquanto 30,4% relataram ter modificado a proposta quanto ao tipo de ação
afirmativa e à inclusão de outros grupos de beneficiários.
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5.1.2. A definição de alternativas no Grupo de Trabalho
No modelo de múltiplos fluxos, Kingdon (2014) argumenta que a maior parte da
definição de alternativas ocorre em comunidades de especialistas, nas quais ideias e propostas
de políticas são selecionadas a partir de uma série de possibilidades resultando em uma pequena
lista de propostas que poderão passar à agenda decisória e ser efetivamente consideradas pelos
tomadores de decisão.
Para o acesso à pós-graduação, a principal solução vislumbrada pelos participantes do
Grupo de Trabalho foi o estabelecimento da reserva de vagas para estudantes pertencentes aos
grupos-alvo. De acordo com os entrevistados, não foram discutidas outras modalidades de ação
afirmativa, tais como a criação de vagas suplementares reservadas, a realização de processos
seletivos separados ou o oferecimento de cursos preparatórios semelhantes aos existentes no
programa de bolsas da Fundação Ford e da Fundação Carlos Chagas (ROSEMBERG, 2013).
Em uma das reuniões do Grupo de Trabalho, foi apresentado o modelo de ações
afirmativas adotado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 2015, o qual, na opinião
dos entrevistados, era mais completo por considerar os vários tipos de ingresso na pósgraduação (concorrência por vagas em áreas de concentração e linhas de pesquisa ou por vagas
de um orientador específico). O relatório final do GT recomenda a reserva de, “no prazo de três
anos consecutivos, 10%, 20% e 30%, respectivamente, das vagas dos programas de Mestrado,
Mestrado Profissional e Doutorado, em instituições do Sistema Federal do Ensino Superior”
(CAPES, 2016b).
No entanto, os representantes dos órgãos federais, especialmente a CAPES, se
manifestaram contrariamente à edição de normativos federais que tornassem obrigatória a
adoção de ações afirmativas no âmbito da pós-graduação. Na perspectiva da CAPES (2016c),
“a escolha dos alunos para ingressar na pós-graduação é feita pela universidade, e não pela
agência”, a qual não poderia ignorar autonomia dos programas para definir seus critérios de
seleção. Segundo o Entrevistado MEC 3 (2018), a iniciativa deveria partir das universidades e
dos programas de pós-graduação, a menos que houvesse uma lei específica, como ocorreu na
graduação165.
Logo, a imposição de cotas esbarrava na questão da autonomia universitária, em
especial dos programas de pós-graduação, a qual era vista por alguns participantes como uma
das causas de sub-representação de determinados grupos nesse nível educacional. Na reunião
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Entrevista com ex-ministro da Educação.
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realizada em 19 de abril de 2016, em que foi discutida a necessidade de edição de uma norma
com as recomendações do Grupo de Trabalho, o representante da Coordenação de Políticas de
Educação Escolar Indígena ponderou que a sub-representação das etnias indígenas dentro da
pós-graduação:

[...] tem se dado muito em função da autonomia das universidades, já que com isso
cada IES e cada PPG traçam suas próprias regras de admissão não contemplando a
especificidade de formação desses povos. Assim, a autonomia universitária tem se
configurado como uma limitação do acesso dos povos indígenas à pós-graduação
(CAPES, 2016c).

A autonomia universitária não foi o único argumento contrário apresentado por alguns
participantes do Grupo de Trabalho. A preocupação de setores da comunidade acadêmica com
o impacto que a criação de cotas poderia ter na qualidade dos programas de pós-graduação
também esteve presente nas discussões. Por isso, alguns participantes do GT apresentaram
estudos demonstrando que a diversidade étnico-racial gera melhores resultados acadêmicos,
visto que proporciona o surgimento de novas ideias, pontos de vista e problemas de pesquisa.
Além disso, foram mencionados resultados positivos das cotas na graduação – o que no modelo
de Kingdon (2014) podemos denominar de feedbacks positivos –, de modo a demonstrar que
as cotas não reduzem a qualidade das universidades e que cotistas possuem rendimento igual
ou superior ao de não cotistas.
Uma das principais propostas apresentadas pelos representantes de entidades da
sociedade civil organizada foi a inclusão de um critério adicional à avaliação quadrienal dos
programas realizada pela CAPES: a criação de ações afirmativas por um programa deveria ser
considerada positivamente em sua avaliação, de modo a criar um incentivo institucional para
sua adoção166. Todavia, essa proposta enfrentou alta resistência da CAPES, novamente sob o
argumento de que a agência não poderia violar a autonomia dos programas de pós-graduação.
Quanto à questão da permanência, as principais propostas discutidas pelo Grupo de
Trabalho foram a vinculação das bolsas à condição de beneficiário da ação afirmativa e o
aumento do valor das bolsas para estudantes com deficiência, indígenas e quilombolas. Os
defensores da primeira proposta sustentaram que estudantes negros concluem a graduação e
vão em busca de emprego em razão de sua condição socioeconômica, de modo que a exigência
de dedicação exclusiva, adotada pela maioria dos programas de pós-graduação, se revelava
proibitiva para esse grupo de alunos. Assim, era essencial assegurar que estudantes beneficiados
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Vide item 14 do relatório final do Grupo de Trabalho.
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por ações afirmativas tivessem bolsas de estudo garantidas e pudessem permanecer nos cursos.
O item 4 do relatório final do GT prevê que “todos os candidatos selecionados pelo item 1 terão
bolsas de estudo garantidas pela CAPES ou CNPq, durante o tempo já estabelecido para todo o
sistema, na proporção determinada pelas duas instituições” (CAPES, 2016b).
Além da garantia de bolsas aos beneficiários, o Grupo de Trabalho também discutiu e
aprovou a proposta de que estudantes com deficiência, indígenas e quilombolas deveriam
receber bolsas mais altas. Nos termos do item 5 do relatório:

Candidatos com deficiência, indígenas e quilombolas, em razão de suas
especificidades, poderão receber bolsa equivalente até cinco vezes o valor oficial da
modalidade concedida. A definição do fator multiplicador (de um a cinco) será
realizada, em conjunto, pelo programa de pós-graduação e a agência de fomento
envolvida (CAPES ou CNPq), após motivação formalizada pelo estudante (CAPES,
2016b).

Entretanto, ambas as propostas enfrentaram resistência por parte das agências de
fomento – CAPES e CNPq – as quais sustentavam que “a bolsa é fornecida pela CAPES à IES
e ao PPG, e não diretamente ao aluno” (CAPES, 2016c). Ou seja, novamente foi utilizado o
argumento da autonomia dos programas de pós-graduação para justificar a rejeição da proposta.
Na visão do Entrevistado SEPPIR (2018), houve uma “dificuldade de compreender o direito ao
acesso às bolsas por parte de determinados setores da nossa cúpula acadêmica”. Além disso, o
aumento do valor das bolsas para determinados beneficiários foi considerado inviável diante da
escassez de recursos e das reduções do orçamento das agências de fomento realizadas pelo
governo federal nos anos anteriores. Por fim, a alocação das bolsas também esbarrava no
argumento do mérito, visto que para alguns participantes as bolsas deveriam ser concedidas aos
alunos com melhor classificação no processo seletivo, independentemente de seu pertencimento
a determinado grupo social.
Muitas das alternativas vislumbradas pelo Grupo de Trabalho foram rejeitadas pelos
tomadores de decisão, sendo consideradas inviáveis tecnicamente (autonomia universitária) ou
contrárias a valores defendidos pela cúpula da comunidade acadêmica (concepção de
meritocracia). Na visão de alguns participantes, as soluções apresentadas no relatório do GT
dependiam de lei para que fossem implementadas:

A seguir, o secretário Paulo Nacif (SECADI-MEC) fez uso da palavra. O Secretário
iniciou afirmando que a autonomia universitária é ainda maior na pós-graduação que
na graduação. Por isso não é razoável politicamente se considerar as possibilidades de
que as sugestões lançadas pelo Grupo de Trabalho anteriormente sejam
implementadas sem a existência de uma lei que trate das cotas na pós-graduação. Para
a formulação de uma lei e para que ela possa seguir para o legislativo e enfrentar os
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debates lá travados em torno do tema é necessário mais e melhores subsídios (CAPES,
2016c).

É importante destacar que, apesar de funcionários e técnicos da CAPES terem
participado da elaboração do relatório final e assinado o documento, não parecia haver consenso
interno, visto que logo em seguida a coordenação optou por prorrogar o prazo de duração do
Grupo de Trabalho e argumentou que eram necessários subsídios mais consistentes para a
tomada de decisão. Ou seja, apesar de alguns funcionários da coordenação terem concordado
com propostas debatidas no GT e apresentado as alternativas para consideração dos tomadores
de decisão, estes não foram convencidos.
Porém, nem todas as propostas foram rejeitadas de pronto. Na reunião realizada em 19
de abril de 2016, houve consenso sobre alguns encaminhamentos, os quais não foram
considerados violadores da autonomia universitária e não dependiam da aprovação de novas
leis para terem efeito. Dentre eles, é possível destacar: (a) envio de pedido ao CNPq para que o
campo “não declarado” sobre etnia/raça/cor fosse retirado do formulário do currículo da
Plataforma Lattes, tornando obrigatória a declaração do pesquisador sobre sua identidade
étnico-racial; (b) envio de pedido ao CNPq para que fosse incluída uma declaração de
deficiência no formulário da Plataforma Lattes, nos moldes da declaração utilizada pelo INEP;
e (c) levantamento das políticas afirmativas para pós-graduação nas universidades, incluindo
medidas existentes em outros países, e avaliação do êxito dessas experiências. Todavia, dado o
encerramento do GT em maio de 2016, muitas dessas recomendações não foram encaminhadas.

5.2.

Difusão de modelos entre os programas de pós-graduação

A análise do processo de desenho da política envolve a concepção de alternativas e
soluções possíveis para o problema por parte dos programas de pós-graduação. Em se tratando
de uma temática pouco abordada pela literatura e que até pouco tempo era desconhecida, era de
se esperar que os programas buscassem modelos adotados por outras instituições de ensino
superior, brasileiras ou estrangeiras. Assim, é relevante verificar se as alternativas vislumbradas
eram completamente novas ou se aproveitaram partes de políticas já conhecidas.
O objetivo desta seção do capítulo é explicar como ocorreu a disseminação de desenhos
institucionais entre os programas de pós-graduação brasileiros. Para analisar a importância dos
modelos na construção das ações afirmativas pelas universidades e programas de pósgraduação, aproprio-me dos conceitos da literatura sobre difusão (ou transferência) de políticas
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públicas (OLIVEIRA; FARIA, 2017)167. Não pretendo examinar o grau de difusão dos modelos
(DOLOWITZ; MARSH, 1996; ROSE, 1991) e os resultados deles decorrentes, mas apenas
entender como as ideias circularam entre os programas, pois isso pode nos dar indícios sobre a
discussão de alternativas, o desenho da política e a predominância da modalidade de cota entre
os formatos adotados pelos programas.
Dolowitz e Marsh (1996, p. 344) apontam que, apesar das diferentes denominações, as
transferências de políticas, a emulação e o desenho de lições (lesson-drawing) compõem um
processo por meio do qual o conhecimento sobre políticas, arranjos administrativos e
instituições em um determinado local é utilizado no desenvolvimento de políticas em outros
locais. Assim, “a transferência de políticas refere-se ao processo pelo qual os atores tomam
emprestadas políticas desenvolvidas em um ambiente para desenvolver programas e políticas
dentro de outro” (DOLOWITZ; MARSH, 1996, p. 357). Além disso, como explica Mintrom, a
apresentação de informações sobre as inovações é fundamental no processo de convencimento
dos tomadores de decisão:

Para conseguir um grau de credibilidade com os políticos, os empreendedores
políticos devem fornecer informações convincentes sobre suas inovações
recomendadas, e devem encontrar maneiras de demonstrar que suas ideais são
verossímeis168 (MINTROM, 1997, p. 44, tradução nossa).

Outro conceito utilizado – a difusão de políticas públicas – é definido como o “processo
por meio do qual uma inovação é comunicada através de certos canais ao longo do tempo entre
os membros de um sistema social” (ROGERS, 1983, p. 5), sendo um tipo especial de
comunicação marcada pela troca de informações entre atores para reduzir a incerteza e a falta
de previsibilidade sobre a inovação (DOLOWITZ; MARSH, 1996, p. 347). Assim, as
organizações buscam exemplos e modelos de práticas em outras entidades quando novas
tecnologias organizacionais são pouco compreendidas, seus objetivos são ambíguos ou há
incerteza, podendo, inclusive, imitar integralmente tais práticas (DIMAGGIO; POWELL,
1991a, p. 69). Além disso, a difusão representa um tipo de mudança social, uma vez que é um
processo marcado pela alteração de sistemas por meio da adoção ou rejeição de novas políticas
e ideias (ROGERS, 1983, p. 6).
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No Brasil, os principais estudos sobre difusão de políticas públicas se concentram nas Transferências
Condicionadas de Renda (COÊLHO, 2012), no Programa Saúde da Família (COÊLHO; CAVALCANTE;
TURGEON, 2016), nas reformas sociais (FARIA, 2003; SUGIYAMA, 2013) e nos Organismos de Políticas para
Mulheres (COSTA, 2015). Para estudos sobre o estado da arte, vide: Oliveira e Faria, 2017.
168
“To achieve a degree of credibility with politicians, policy entrepreneurs must provide convincing
information about their recommended innovations, and they must find ways to demonstrate that their ideas are
credible.”
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Segundo Rogers (1983, p. 1), a difusão de inovações é um processo interessante, visto
que novas ideias, por mais que tenham vantagens óbvias, muitas vezes enfrentam dificuldades
em sua adoção. Em vista disso, o autor ressalta que em alguns casos verifica-se um grande lapso
temporal entre o momento em que as inovações se tornam disponíveis e sua ampla adoção.
Convém destacar que, para ser considerada uma inovação, basta que uma ideia, prática ou
objeto sejam percebidos como novos por um indivíduo ou por uma unidade de adoção, não
sendo necessário que exista um curto lapso de tempo desde seu primeiro uso (1983, p. 11).
Assim, o que importa é a percepção a respeito do caráter de novidade da ideia.
No caso das ações afirmativas na pós-graduação, fica clara a ocorrência de um grande
lapso temporal entre a primeira iniciativa (UNEB) e sua adoção por um número maior de
programas. O lapso temporal e a ausência de menções ao caso da UNEB como exemplo
demonstram que esta não foi a iniciativa que desencadeou o processo de difusão da política.
Nas entrevistas com programas que ainda não haviam adotado ações afirmativas, foi possível
notar que muitos nem sequer sabiam o que elas eram e desconheciam a existência da Portaria
Normativa MEC nº 13/2016, de modo que a questão era vista como uma novidade.
Assim, nas palavras de Rogers, a difusão é o processo pelo qual “(1) uma inovação (2)
é comunicada através de certos canais (3) ao longo do tempo (4) entre os membros de um
sistema social”. O tempo é um elemento importante, pois o processo de transferência de
inovações passa por diversos estágios:

O processo de decisão da inovação é o processo pelo qual um indivíduo (ou outra
unidade de tomada de decisão) passa do primeiro conhecimento de uma inovação para
a formação de uma atitude em direção à inovação, a uma decisão de adotar ou rejeitar,
à implementação da nova ideia e para confirmar esta decisão. Conceituamos cinco
etapas principais do processo: (1) conhecimento, (2) persuasão, (3) decisão, (4)
implementação e (5) confirmação. O conhecimento ocorre quando um indivíduo (ou
outra unidade de tomada de decisão) é exposto à existência da inovação e ganha
alguma compreensão de como ela funciona (ROGERS, 1983, p. 20).

Para fins da presente tese, importa-nos a primeira fase do processo – o conhecimento,
pois não pretendo examinar o grau de difusão dos modelos e resultados deles decorrentes, mas
apenas entender como os programas buscaram informações sobre políticas afirmativas adotadas
por outras instituições. Nessa fase, os atores buscam subsídios para diminuir a incerteza sobre
relações de causa e efeito que afetam a capacidade da inovação para solucionar determinado
problema (DIMAGGIO; POWELL, 1991a). Assim, o objetivo dessa fase é compreender o que
é a inovação, por que ela funciona e quais os seus impactos em outros governos e/ou instituições
(ROGERS, 1983, p. 21; SHIPAN; VOLDEN, 2008, p. 841).
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O estágio de conhecimento também é definido por Rose (1991, p. 3) como um processo
de desenho de lições (lesson-drawing), o qual começa com a pesquisa sobre programas em
vigor em outros lugares e termina com a avaliação do que aconteceria caso esse programa fosse
adotado pela unidade. Segundo a autora, ao serem confrontados com um problema, os
formuladores de política podem aprender com a maneira como outras instituições respondem
ao problema e tirar lições que os ajudem a desenhar suas políticas. Além disso, também é
comum que as organizações usem modelos de organizações similares que eles entendam como
sendo mais legítimas ou bem-sucedidas em seu campo (DIMAGGIO; POWELL, 1991a, p. 70).
No caso do programa do Entrevistado H1, a importância da compreensão sobre o que outros
programas estavam fazendo foi fundamental para a elaboração da proposta:

Então a comissão entrou em contato com outros programas, olhou os editais, do
âmbito do país, quais os cursos de pós-graduação já tinham políticas afirmativas e
como eram realizadas. Então o nosso edital de alguma forma é resultado de uma
composição, digamos, daquelas práticas que a comissão e o grupo de professores e
alunos aqui do programa consideraram mais interessantes (ENTREVISTADO H1,
2018).

Um aspecto importante destacado por Rose (1991, p. 4) é que “os programas são
julgados em relação ao desempenho passado e em antecipação de suas consequências futuras”,
pois, segundo ela, sempre estamos tirando lições de experiências anteriores. Em suas palavras:

Uma lição é aqui definida como uma conclusão orientada por ação sobre um programa
ou programas em operação em outro lugar; o cenário pode ser outra cidade, outro
estado, outra nação ou o próprio passado de uma organização. Como os formuladores
de políticas são orientados para a ação, uma lição se concentra em programas
específicos que os governos adotam ou podem adotar. Uma lição é mais do que uma
avaliação de um programa em seu próprio contexto; também implica um julgamento
sobre fazer o mesmo em outro lugar. Uma lição é, portanto, uma moral política
extraída da análise das ações de outros governos (1991, p. 7).

A avaliação das experiências em curso foi destacada pelo Entrevistado UFPel (2018). O
principal modelo de resolução foi o da UFG – a única resolução existente no momento das
discussões. O entrevistado relatou a busca por contatos na UFG e no programa de Antropologia
da UFPel para obtenção de mais informações a respeito dos impactos dessas políticas, o que
resultou em modificações na proposta inicial da universidade. Em suas palavras:

Nós chamamos uma ex-coordenadora do programa de Antropologia que trouxe
algumas questões, como dificuldades que eles tiveram, porque havia muito acesso de
indígenas. Então, isso nos trouxe várias reflexões importantes. Nós acabamos
modificando a resolução que vinha da Federal de Goiás para entender as questões
colocadas por ela.
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De acordo com Rogers (1983, p. 17), um dos elementos centrais da difusão são os canais
de comunicação, isto é, os meios pelos quais as informações chegam de uma unidade à outra.
O autor afirma que estudos sobre difusão apontam que a maioria dos indivíduos não avaliam as
inovações com base em estudos científicos de suas consequências, o que sugere que a principal
característica do processo de difusão seja a imitação ou modelagem pelos adotantes de ideias
aplicadas por seus parceiros da rede (ROGERS, 1983, p. 18). Em vista disso, Rogers sustenta
que a transferência de ideias ocorre mais frequentemente entre indivíduos que são semelhantes
e compartilham certos atributos, o que ele chama de homofilia. Segundo o argumento do autor,
indivíduos possuem uma tendência a interagir com pessoas parecidas com eles169.
No mesmo sentido, Rose (1991) sustenta que os formuladores de políticas possuem
pouco tempo ou capacidade para buscar referências em todos os lugares, razão pela qual
começam a procurá-las em locais mais próximos. Assim, de acordo com o modelo de difusão
regional, um estado de determinada região é mais propenso a adotar uma política caso outros
estados próximos o façam (BERRY; BERRY, 1990, 2007). Além disso, em muitos casos, os
indivíduos olham para a própria organização ou país e analisam experiências e problemas
passados para verificar se alguma resposta institucional se mostrou eficaz anteriormente, bem
como se há exemplos do que não repetir (DOLOWITZ; MARSH, 1996, p. 351; ROSE, 1991,
p. 30; SKOCPOL; WEIR, 1985). Na UFFS, por exemplo, a experiência da própria instituição
com as ações afirmativas para indígenas e estudantes de escolas públicas em cursos de
graduação foi mencionada como o principal modelo utilizado. Nas palavras do entrevistado da
instituição:

Então, o que nós conseguimos produzir é muito em virtude, especialmente, da nossa
própria experiência com ações afirmativas na graduação. [...]
Nós partimos [...] da nossa experiência com política indígena e com as nossas
experiências de cotas via escola pública (ENTREVISTADO UFFS, 2018).

Ademais, a literatura ressalta que, ao pesquisar ideias, os formuladores costumam
recorrer a redes informais, como comunidades epistêmicas, em busca de conhecimento
especializado que seja relevante para a política (ROSE, 1991, p. 15). Como veremos adiante,
as entrevistas destacaram a troca de informações em fóruns de coordenadores de pós-graduação

169

A neurociência denomina essa tendência de viés de afinidade. Sobre isso, ver: Banaji; Mahzarin; Greenwald,
2016, King; Jones, 2016, Nosek et al. 2007, Powell, 2003, Steele, 2010, Wolf, 2012.
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e reitores de universidades, bem como em eventos realizados por associações de área,
congressos científicos e outras redes de pesquisadores.
Rogers (1983, p. 25) sustenta, ainda, que a difusão da inovação é afetada pela estrutura
e pelas normas do chamado sistema social – definido como o conjunto de unidades interrelacionadas que estão envolvidas para resolver um problema comum, podendo consistir em
indivíduos, organizações ou subsistemas –, que podem facilitar ou impedir o processo. No caso
em análise, o sistema social é representado pelo Sistema Nacional de Pós-Graduação stricto
sensu, especialmente nas universidades públicas.
Inovações podem ser adotadas ou rejeitadas por um membro ou por todo o sistema
social, especialmente em razão de decisões coletivas – escolhas feitas por consenso entre os
membros de um sistema (ROGERS, 1983, p. 29) – ou de decisões de autoridade – aquelas
tomadas por um número relativamente pequeno de membros do sistema em razão de poder,
status ou conhecimento técnico (ROGERS, 1983, p. 30). Há, ainda, as decisões opcionais,
escolhas feitas por uma unidade independentemente da decisão das demais, podendo ser
influenciada pelas normas do sistema ou por suas redes. Segundo Rogers, as decisões coletivas
e de autoridade são mais comuns em organizações formais, mas as decisões opcionais
geralmente ocorrem de forma mais rápida do que as coletivas. De forma semelhante, Dolowitz
e Marsh (2000) sustentam que, muitas vezes, as transferências podem envolver elementos
coercitivos ou voluntários.
No caso das ações afirmativas na pós-graduação, a busca por modelos e lições de outros
programas deu-se em decorrência de decisões coletivas voluntárias (programas que decidiram
discutir a questão por iniciativa própria) e decisões de autoridade (programas que tiveram que
adotar políticas em razão de resoluções dos conselhos universitários e da interpretação da
Portaria Normativa MEC nº 13/2016 como obrigatória). Vale destacar, ainda, que a
transferência de políticas também depende da disponibilidade de recursos políticos,
burocráticos e econômicos para implementação de ideias encontradas. Segundo Dolowitz e
Marsh (1996, p. 354), há casos em que até mesmo programas desejáveis não serão transferidos
se a implementação estiver além das capacidades da unidade adotante. No caso em análise, a
disponibilidade de recursos foi mencionada por programas e universidades quanto à
possibilidade de criação de ações afirmativas para pessoas com deficiência. Na UFG, por
exemplo, por mais que os atores desejassem criar ações em favor daquele grupo, sua efetivação
demandaria recursos adicionais para aspectos de infraestrutura, aquisição de softwares e
contratação de pessoal, o que tornava a medida inviável naquele momento.
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O crescimento das comunicações facilita a troca de ideias e informações, sujeitando os
programas de pós-graduação e as universidades a pressões e fazendo com que olhem para outras
instituições em busca de ideias, políticas e programas (COÊLHO; CAVALCANTE;
TURGEON, 2016; DOLOWITZ; MARSH, 2000). No survey, solicitei aos respondentes que
indicassem se, durante o desenho da medida, haviam sido utilizadas políticas de outros
programas como modelos, bem como o nome dos programas e universidades cujos editais e
resoluções foram levados em conta. 47,9% dos respondentes declararam ter feito uso de
modelos para criar seus programas de ação afirmativa. Além disso, também foi indagado aos
participantes sobre a utilização de modelos. Os dados a respeito dos modelos utilizados foram
separados com base em um marco temporal – antes e depois da edição da Portaria Normativa
MEC n° 13/2016, de modo a ser possível analisar o efeito indutor da normativa.

5.2.1. Padrões de difusão antes da edição da Portaria Normativa MEC nº 13/2016

A rede dos programas de pós-graduação que utilizaram editais e resoluções de outras
instituições como modelo foi construída a partir de uma tabela contendo todos os
relacionamentos indicados no survey e nas entrevistas (BASTOS; LOIOLA; REGIS, 2015). A
representação da rede (Figura 2) mostra todos os programas citados como exemplos por
programas e/ou universidades que começaram a discutir a criação das ações afirmativas antes
da edição da Portaria Normativa n° 13/2016. A rede representa os atores (programas ou
universidades) que trocaram informações sobre ações afirmativas na pós-graduação de forma
não hierárquica. A quantidade de interações auxilia na identificação dos atores que tiveram
maior influência no processo de difusão das ações afirmativas.
Os dados indicam que, antes da edição da portaria, a troca de informações entre os
programas se dava de forma dispersa em pequenos núcleos concentrados em áreas de
conhecimento (especialmente Antropologia), universidades específicas ou regiões do país. A
rede possui 25 nós e 18 arrestas organizados em 7 comunidades, o que aponta que as trocas
eram bem localizadas em programas de 12 universidades do país. Nota-se, ainda, uma
predominância de universidades federais (10) em relação às estaduais (2).
Como destaco em outras partes da tese170, a Figura 2 a seguir aponta a difusão de
modelos entre os programas de Antropologia e deles para programas de outras áreas. Por
exemplo, a Figura 2 mostra que as experiências dos programas de Antropologia da UnB e do
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Vide Capítulo 3, item 3.5.2.
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MN-UFRJ – ambos com nota 7 na avaliação da CAPES – foram utilizadas no desenho da
política adotada pelo programa de Antropologia da UFPR. Já o programa de História da UFSC
utilizou as lições dos programas de Antropologia da UFSC e da UFRGS, todos da mesma região
do país. A Antropologia da UFG também serviu como exemplo para a política de Letras e
Linguística da mesma universidade. Fica claro, portanto, que essa primeira fase foi marcada
por uma predominância de modelos de cursos de Antropologia reconhecidos por sua excelência,
que influenciaram não apenas a própria subárea, mas também outros cursos na área de Ciências
Humanas e Linguística, Letras e Artes.
A difusão de modelos entre programas da mesma subárea, como é o caso da
Antropologia, pode ser influenciada por dois fatores importantes. Primeiramente o fato de os
programas precursores serem reconhecidos por seus pares e pela comunidade acadêmica em
geral como de excelência (ambos têm nota 7), o que pode demonstrar para programas com
avaliações mais baixas que é possível criar políticas de ação afirmativa sem reduzir a qualidade
e a excelência. Os participantes do grupo que elaborou a proposta do programa de Antropologia
da USP relataram em um artigo que, para a preparação da proposição, foi feita uma pesquisa
sobre os cursos da área que já adotavam esse tipo de política, as características dos editais, bem
como a nota dos programas na avaliação quadrienal da CAPES (DE FIORI et al., 2017).

Embora nosso levantamento não tenha sido completamente exaustivo, sabemos que
hoje existem 9 PPGAS com políticas de cotas já implementadas em seus editais para
o ingresso de estudantes autodeclaradas/os pretas/os, pardas/os e indígenas, sendo que
5 deles também possuem cotas para pessoas com deficiência. Destes, 3 possuem nota
7 na avaliação trienal de 2013 da CAPES (MN/UFRJ, UnB e UFRGS) e um com nota
6 (Unicamp) (DE FIORI et al., 2017, p. 60).
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Figura 2 – Grafo da rede de modelos de políticas entre programas de pós-graduação e
universidades antes da edição da Portaria Normativa MEC nº 13/2016

Nota: Elaboração a partir dos dados do survey e das entrevistas.
Fonte: A autora, 2019.

É possível supor que os exemplos de outros programas da mesma área e com notas altas
(6 e 7) na avaliação da CAPES tenham sido utilizados no processo de convencimento sobre a
importância da proposta e tenham tido papel relevante para reduzir as preocupações com a
queda da qualidade. Isso confirmaria os argumentos de DiMaggio e Powell (1991a, p. 70) a
respeito da utilização de modelos de organizações tidas como mais bem-sucedidas em seu
campo e da busca por modelos como uma resposta à incerteza por meio da imitação de práticas
já estabelecidas dentro de seu campo (DIMAGGIO; POWELL, 1991a, p. 69). A organização
modelo pode não saber do uso de seu caso como exemplo ou não desejar ser copiada; ela apenas
serve como uma fonte conveniente de práticas que outra organização pode usar.
DiMaggio e Powell (1991a, p. 71) sustentam que as redes profissionais que perpassam
as organizações contribuem para que novos modelos sejam rapidamente difundidos.
Confirmando a hipótese, os dados coletados mostram que as trocas em redes de pesquisadores
– como grupos de pesquisa que agrupam diversas instituições, associações e eventos científicos,
como congressos, conferências e encontros de determinada subárea – também parecem ter tido
uma influência relevante. O Entrevistado M1, por exemplo, mencionou que teve contato com a
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questão das ações afirmativas na pós-graduação durante encontros de um projeto organizado
pela Fundação Carlos Chagas, no qual coordenadores de outros programas relataram a
existência desse tipo de medida. Outros entrevistados também mencionaram a importância de
reuniões de fóruns de reitores e coordenadores na difusão da prática entre as universidades e os
programas de pós-graduação.
A literatura brasileira sobre redes de pesquisadores aponta a existência de subgrupos
coesos e a maior frequência de relacionamentos dentro de uma unidade federativa ou entre
unidades vizinhas (BRAGA; GOMES; RUEDIGER, 2008; GUIMARÃES et al., 2009,
MACHADO-DA-SILVA; ROSSONI, 2007). Ou seja, a proximidade geográfica gera impactos
em termos de proximidade institucional. A rede da Figura 2 confirma esse achado, como, por
exemplo, nos nós da Unicamp (Economia), UFRN e UFPI, UFMG (Ciência da Informação e
Educação) e UFSC e UFRGS (Antropologia e História).
A única comunidade que tem características mais heterogêneas em termos de área do
conhecimento e unidade federativa é aquela que tem a UFG como centro. A política da UFG
foi utilizada no desenho de universidades de outros estados (UFBA e UFMG) e do programa
de pós-graduação de Educação da UFSCar. Ademais, como mencionado acima, o caso da UFG
foi utilizado como modelo nas discussões realizadas no âmbito do Grupo de Trabalho do MEC
e da CAPES, pois, na visão dos participantes, este era o mais completo e considerava diferentes
formas de distribuição de vagas existentes nos processos de admissão à pós-graduação.

5.2.2. Padrões de difusão após a edição da Portaria MEC nº 13/2016

A representação da rede (Figura 3) mostra todos os programas citados como exemplos
por programas e/ou universidades que começaram a discutir a criação das ações afirmativas
após da edição da Portaria Normativa MEC n° 13/2016. Os dados do grafo abaixo indicam que
o número de comunidades saiu de 7 para 22, com 65 nós e 48 arrestas. O caso da UFG difundiuse mais entre os programas e universidades, tendo sido utilizado como modelo para 6
instituições. Em seguida, aparecem os programas de Antropologia Social da UnB e do
MN/UFRJ, buscados como exemplo por 3 instituições na construção de suas políticas.
A rede também aponta a investigação de exemplos e lições de entes próximos
(DOLOWITZ; MARSH, 1996; ROGERS, 1983; ROSE, 1991), visto que a busca e o
compartilhamento de modelos se deu entre programas da mesma área ou subárea do
conhecimento e também entre programas de uma mesma universidade. O Entrevistado S1, por
exemplo, relatou que os responsáveis pela elaboração da proposta no seu curso buscaram
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entender como as ações afirmativas estavam sendo implementadas por outros programas da
área de Saúde, como a Fiocruz, o Instituto de Medicina Social (IMS) da UERJ e o Instituto de
Estudos de Saúde Coletiva (IESC) da UFRJ, pois todos têm composições semelhantes. No
entanto, o programa optou por estabelecer percentuais de reserva próprios.
A busca por informações sobre cursos na mesma área também ocorreu no caso do
programa de Letras da UFT, o qual utilizou como exemplos as experiências de programas de
Linguística de universidades de outros estados do país (UFSC e UnB). Nesse caso, portanto, o
fator mais relevante não foi a proximidade geográfica.
Quanto a programas que buscaram informações e exemplos em suas universidades,
podemos citar o caso do programa de Economia e Desenvolvimento Econômico da Unicamp,
que discutiu as ideias com o programa de Educação (ambos aprovaram uma política no mesmo
ano) e com professores do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas para que eles pudessem
explicar um pouco de sua experiência.
Conclui-se, portanto, que em se tratando de uma política nova e pouco conhecida pelos
programas de pós-graduação e pelas universidades, a busca por experiências bem-sucedidas,
lições e dificuldades enfrentadas por programas que já adotavam ações afirmativas foi
fundamental no processo de discussão das alternativas e definição do desenho das políticas.
Além disso, notamos a ocorrência de spillovers e de feedbacks (KINGDON, 2014, p. 190), já
que a implementação de ações afirmativas com êxito na graduação e em alguns cursos de pósgraduação parece ter facilitado sua adoção por outros programas e universidades
(ZAHARIADIS, 2007, p. 72). Além disso, a comparação das redes antes e depois da edição da
Portaria Normativa MEC nº 13/2016 reforça a hipótese de que esse instrumento normativo,
apesar de não vinculante, teve um impacto indutor importante e resultou na difusão dessas
políticas em diversas áreas do conhecimento e regiões do país.
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Figura 3 – Grafo da rede de modelos de políticas entre programas de pós-graduação e universidades após edição da Portaria
Normativa MEC nº 13/201
Nota: Elaborado
pela

autora

a

partir dos dados
do survey e das
entrevistas.
Fonte: A autora,
2019DATA
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5.3.

Processo decisório dos programas e universidades

Nas universidades públicas, foi possível identificar que as discussões sobre a criação de
ações afirmativas nos programas de pós-graduação ocorreram em quatro níveis principais,
tendo os formatos sido muito variados em cada universidade.

Comissão
Específica

Fórum de
Coordenadores
ou Câmara de
Pós-Graduação

Comissão Específica

Comissão
Específica

Conselho
Universitário

Colegiado do Programa

Colegiado do
Programa

Órgãos
Superiores e
Conselho
Universitário

O primeiro nível diz respeito às discussões no âmbito de comissões criadas
especificamente para debater a questão, o que foi feito pela maioria dos programas e
universidades entrevistados. Em alguns casos, as comissões eram compostas apenas por
docentes, enquanto em outras a composição era mista, englobando docentes, discentes e
servidores da universidade.
No caso da UFMG, por exemplo, foi criada uma comissão que tinha o prazo de 90 dias
para discutir a questão. Segundo a entrevistada, os integrantes da comissão organizaram uma
pasta em uma plataforma online para compartilhar modelos de editais, artigos e outras
informações a respeito dessas políticas. Foram realizadas diversas reuniões, nas quais os
membros apresentavam seus pareceres a respeito do tema. Ao final, a comissão apresentou uma
proposta de resolução à Pró-Reitoria de Pós-Graduação que, a partir de então, ficou responsável
por discutir a proposta com a Câmara de Pós-Graduação.
Na UFG também foi criada uma comissão formada por professores de diferentes campi,
já que a universidade está presente em quatro cidades diferentes. A comissão realizou diversos
debates para tentar construir uma proposta e contou com o apoio de professores que ou
pesquisavam o tema das ações afirmativas nas universidades ou faziam parte de grupos de
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pesquisa com atuação ligada a um dos grupos-alvo. Além disso, a comissão também contou
com a orientação jurídica da Procuradoria da Universidade, pois, segundo um dos entrevistados,
havia receio de criar algo “que funcionasse contra nós mesmos e contra a universidade”.
Já no programa de Antropologia Social da USP, a proposta foi debatida pela Comissão
Permanente de Ações Afirmativas (CPAA) do PPGAS/USP criada em novembro de 2013 e
composta por discentes, docentes e funcionários.
O segundo nível refere-se a debates e audiências públicas organizados por programas e
universidades para ouvir a opinião de especialistas na temática, movimentos sociais e docentes.
Alguns programas relataram que as propostas de resolução e/ou editais foram apresentadas aos
discentes para que eles pudessem propor sugestões e/ou alterações.
Na UFPel, por exemplo, o entrevistado relatou que, na véspera da análise da proposta
pelo Conselho Universitário foi realizado um debate com a presença de Frei David, da
Educafro:

Embora as ações afirmativas sejam também para indígenas, quilombolas e pessoas
com deficiência, a nossa interlocução maior – pelo volume de alunos e por Pelotas ser
uma cidade que tem influência muito forte da cultura negra em virtude das
charqueadas e do processo de escravatura – tivemos uma conversa muito boa com ele
[Frei David] e com o movimento negro (ENTREVISTADO UFPEL, 2018).

O terceiro nível engloba a discussão no âmbito do colegiado do programa de pósgraduação, órgão que, em muitas universidades, detém a competência e a palavra final a
respeito de questões como a definição de regras e critérios para seleção de estudantes.
O Entrevistado H1 (2018) ressaltou que, em seu programa, apesar do colegiado contar
com 62 docentes, no momento da discussão para aprovação da proposta apenas 15 professores
estavam presentes e a aprovaram por unanimidade.
No caso do PPGAS-MN/UFRJ, em 2012 o coletivo de alunos apresentou uma nova
proposta, que manteve o projeto original para acesso de indígenas, mas modificou a política
para candidatos negros. A proposta de oferta adicional anual de 25% do total de vagas foi
mantida, mas o coletivo sugeriu que candidatos optantes pelo acesso afirmativo que porventura
obtivessem classificação suficiente para ingresso pelas vagas regulares não fossem computados
nas vagas adicionais. Propôs-se também que aos candidatos autodeclarados negros optantes
pela aprovação afirmativa fosse aplicada a nota de corte 5 em todas as fases do processo
seletivo, e não a nota de corte 7, aplicável aos candidatos regulares. Ademais, recomendou-se
que fosse mantido o anonimato dos candidatos durante a correção das provas escritas, de modo
que a banca avaliadora não pudesse diferenciar optantes e não optantes.
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A ação afirmativa foi aprovada pelo colegiado do PPGAS-MN em reunião de
coordenação realizada em 8 de novembro de 2012 observando regras previstas na Resolução nº
6/2012171. O programa passou a adotar duas linhas de ação afirmativa a partir da seleção para
mestrado e doutorado realizada em 2013, com início do curso em 2014: uma para candidatos
indígenas e outra para candidatos negros. A política de acesso afirmativo teria duração de seis
anos, com início na seleção realizada em 2013 e término previsto para a seleção de 2018. A
política para os candidatos indígenas seguiu a proposta apresentada pelos discentes em 2012
consistindo na realização de um processo seletivo com fases diferentes do processo tradicional.
A quantidade de vagas adicionais reservadas seria estipulada conforme a demanda, respeitado
o mínimo de uma vaga para o mestrado e uma vaga para o doutorado em cada processo seletivo.
Já no caso dos candidatos negros, a Resolução nº 6/2012 determinou que o PPGAS-MN
ofereceria, anualmente, um adicional de no mínimo 20% do total de vagas oferecidas a cada
ano, e não 25%, como proposto pelos alunos. Os candidatos autodeclarados negros que
optassem pela ação afirmativa passariam por todas as fases do processo seletivo, mas teriam
nota de corte 5 em todas as etapas. Ao término do processo seletivo, as vagas regulares seriam
inicialmente distribuídas conforme a classificação dos candidatos, de modo a verificar se algum
optante possuía média final suficiente para ingresso via vagas regulares. Nesse caso, o
candidato – apesar de optante – não seria computado para as vagas adicionais, que seriam
distribuídas por ordem de classificação posteriormente.

171

Disponível em: <http://www.ppgasmnufrj.com/uploads/2/7/2/8/27281669/resolucao_6_2012_acao_afirmativa__1_.pdf>. Acesso em 21 de julho de
2016.
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Quadro 7 – Comparação das propostas e política implementada
Candidatos Indígenas

Proposta
2007

Proposta
2012

Processo seletivo
separado e vagas
adicionais

Processo seletivo
diferenciado e
vagas adicionais

Oferta de, no
mínimo, uma vaga
adicional para
cada curso
(mestrado e
doutorado)
Oferta de, no
mínimo, uma vaga
adicional para
cada curso
(mestrado e
doutorado)

Candidatos Negros

Prazo de
Duração

25% de
vagas
adicionais

Aprovação dos mais
bem classificados que
não alcançarem a
nota de corte (7) em
cada etapa

5 anos

25% de
vagas
adicionais

Redução da nota de
corte dos optantes de
7 para 5

6 anos

Redução da nota de
corte dos optantes de
7 para 5

6 anos

Oferta de, no
mínimo, uma vaga
Processo seletivo
20% de
Resolução
adicional para
diferenciado e
vagas
6/2012
cada curso
vagas adicionais
adicionais
(mestrado e
doutorado)
Nota: Elaboração a partir das propostas e da Resolução nº 6/2012.
Fonte: A autora, 2019.

Por fim, o quarto nível se refere à discussão nas instâncias decisórias máximas das
universidades, especialmente câmaras de pós-graduação e conselhos universitários. A
configuração das instâncias superiores das universidades públicas varia bastante, razão pela
qual não é possível apresentar um modelo único, havendo vários trajetos possíveis.
Na UFPel, a minuta da resolução foi apreciada primeiramente pela Câmara de PósGraduação, a qual reúne todos os coordenadores dos programas stricto sensu da universidade e
é a instância colegiada que precede os conselhos superiores. Na Câmara, os coordenadores
tiveram alguns dias para debater a minuta em seus respectivos programas e apresentar sugestões
e considerações sobre a proposta. Após o recebimento dos comentários, a proposta foi
submetida ao Conselho Universitário (CONSU). Durante a reunião do CONSU, foram
realizadas apresentações a respeito da proposta e aspectos técnicos da minuta. Em seguida, Frei
David fez uma fala aos conselheiros sobre a importância desse tipo de política. Não apenas a
proposta foi aprovada pelo CONSU, como na mesma data foi determinada a criação de uma
comissão para discutir e apresentar uma proposta de resolução sobre políticas de permanência
em favor dos ingressantes pelas ações afirmativas na pós-graduação.
Na UFFS, conforme relatou o entrevistado (2018), a proposta foi preparada pela PróReitoria de Pesquisa e Pós-Graduação para, em seguida, ser submetida à apreciação do Fórum
de Coordenadores de Pós-Graduação. No Fórum, a minuta da resolução foi construída em
conjunto com os coordenadores, dado que teria um impacto direto no cotidiano dos cursos. A
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minuta foi também avaliada pela Procuradoria Jurídica e, após a aprovação, a peça foi
encaminhada ao Conselho Universitário via Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação para análise
final e aprovação.
Um aspecto destacado pela Entrevistada UFMG foi a institucionalização do debate e da
política. Segundo seu relato, desde que a universidade decidiu aprovar uma resolução sobre
ações afirmativas em razão da Portaria Normativa MEC nº 13/2016, em nenhum momento
coordenadores ou membros do colegiado se manifestaram contra a adesão à política, por mais
que não estivessem certos acerca das vantagens para a universidade. Em suas palavras:

[...] Logo depois da aprovação do CEPE [Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão], eu
chamei uma reunião de coordenadores porque nós tínhamos várias questões legais na
universidade para apresentar. Então, na reunião eu apresentei cada ponto novo – no
caso da política de ação afirmativa, toda ela era nova, nós não tínhamos precedentes –
e os fui discutindo.. Eu já havia recebido mensagens de professores muito preocupados.
Mas depois da aprovação, eu não recebi nenhuma mensagem que dissesse: “o meu curso
considera não aderir”. Isso não aconteceu, até porque eu acho que a pós-graduação é
bastante institucional. Então, se é uma questão da UFMG, vamos fazer e ver o que
acontece. As pessoas podem intimamente – o coordenador ou o membro do colegiado
– não acreditar que aquilo vai ser bom para a universidade, mas institucionalmente elas
vão fazer e ver o que acontece a partir daí.

Também chama atenção o fato de que nenhum programa ou universidade relatou
problemas na aprovação das políticas. Na UFG, por exemplo, o entrevistado descreveu a
discussão sobre as alções afirmativas como “muito tranquila”. De acordo com os dados obtidos
por meio do survey, 65,6% dos programas que possuem ação afirmativa relataram que durante
as discussões colegiadas não foram apresentados argumentos contrários a esse tipo de medida.
Os que enfrentaram argumentos contrários à política (34,4%) relatam que as
justificativas mais frequentes dos opositores foram a meritocracia (29,5%), a dispensabilidade
das medidas, já que a universidade já possui ações afirmativas nos cursos de graduação e o risco
de que a medida afetasse a qualidade do programa (18,7%). Também foram relatadas
preocupações com a redução da nota do programa na avaliação da CAPES (13%). Houve
manifestações contra a criação de ações afirmativas em universidades que aprovaram políticas
para todos os programas por meio de resoluções que acusavam as instituições de violarem a
autonomia dos programas para definir seus critérios de admissão (14,6%). Esses argumentos
serão discutidos com maior profundidade no Capítulo 6. Em 73,2% dos casos, os argumentos
contrários foram apresentados por docentes, seguidos de estudantes (20,4%) e funcionários
(6,4%).
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Gráfico 31 – Proporção de argumentos contrários apresentados nas discussões para
aprovação da política (N=49)
Meritocracia

29,5%

A universidade já tem ação afirmativa para cursos de
graduação e as medidas para pós-graduação não são
necessárias.

24,1%

A política pode afetar a qualidade do programa.
A autonomia do programa para definir seus critérios
de admissão
A política pode afetar a nota do programa na
avaliação da CAPES.

18,7%

14,6%

13,0%

Nota: Elaboração a partir dos dados do survey.
Fonte: A autora, 2019.

Gráfico 32 – Proporção de grupos que apresentaram argumentos contra a aprovação da
política (N=49)
Docentes do programa

73,2%

Estudantes
Funcionários

20,4%
6,4%

Nota: Elaboração a partir dos dados do survey.
Fonte: A autora, 2019.

A ausência de problemas parece ter relação com as estratégias de convencimento
adotadas pelos empreendedores, especialmente no que se refere à forma de representação do
problema e a apresentação de dados e informações a respeito dos benefícios que a política
poderia trazer, bem como de resultados das políticas implementadas nos cursos de graduação.
O Entrevistado UFPel (2018) ressaltou que os comentários contrários foram rebatidos “com a
analogia do impacto da ação afirmativa na graduação, que acabou diminuindo evasão,
aumentando a qualidade das notas dos cursos”. Isso demonstra que os feedbacks positivos
apontados por Kingdon (2014) foram utilizados pelos empreendedores e auxiliaram no
convencimento dos tomadores de decisão.
Segundo o Entrevistado UFG 2 (2018), os resultados positivos da graduação e a atuação
do pró-reitor foram essenciais para a aprovação das políticas na pós-graduação:
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Entrevistadora: Então, você acha que essa experiência passada e o fato de os
resultados serem positivos na graduação contribuíram para que a questão fosse
aprovada na pós-graduação?
Entrevistado: Ah, seguramente. E, mais, a gente tem um traço muito específico nessa
história que é o perfil do nosso pró-reitor de pós-graduação. Porque, assim, se fosse
um pró-reitor de pós-graduação que não fosse um pesquisador reconhecido no campo,
com financiamentos de pesquisa de alta monta, com um monte de pós-doutorandos e
etc., talvez houvesse uma resistência nessa direção que você está sinalizando. Mas o
pró-reitor desarmou muito isso, sabe?

O uso de dados e estudos a respeito dos efeitos das ações afirmativas na graduação
também foi ressaltado pelo Entrevistado M1 (2018):

Como eu te disse, o pessoal da saúde, do programa recursos naturais, não queria nem
saber de ter índio aqui por receio de baixar os índices. E a partir dessa participação
que tivemos com a Fundação Carlos Chagas, a gente foi acompanhando as próprias
pessoas no sentido de que as ações afirmativas nas universidades não baixaram a
produção dos programas. Havia dados quantitativos [mostrando] que não houve uma
queda das universidades por conta das ações afirmativas, que era um grande
argumento. [...] A Carlos Chagas mostrou vários trabalhos revelando que não foi
assim. Nós fazemos um seminário internacional grande a cada dois anos, estamos
preparando o desse ano. No último chamamos uma pessoa da Carlos Chagas que veio
dar uma palestra exatamente sobre isso, para mostrar que as ações afirmativas, tanto
na graduação quanto na pós-graduação, não têm trazido perdas para universidade. Ao
contrário, está trazendo riqueza, alunos que se esforçam, está trazendo problemáticas
novas. Então, nós temos feitos esse trabalho de convencer e explicar para os colegas
e, aos poucos, minando resistência.

É importante salientar que, apesar de em muitas universidades os programas possuírem
plena liberdade para definirem os critérios de admissão de novos estudantes, em algumas delas
as decisões dos colegiados devem ser aprovadas por órgãos superiores, como congregações de
institutos, câmaras de pós-graduação e conselhos universitários. É o que acontece, por exemplo,
na UFMG e na UFG, que apenas começaram a debater a criação de ações afirmativas após a
submissão de editais de programas de Antropologia que previam esse tipo de política. Nesses
casos, a demanda dos programas específicos resultou na aprovação de resoluções com regras
para todos os programas das universidades.
Entretanto, em outros casos o processo de criação de ações afirmativas foi suspenso por
conta de decisões de órgãos superiores, como ocorreu no Programa de Pós-Graduação em
Antropologia Social da USP e no Programa de Pós-Graduação em Geografia da UNESP.
No caso da Geografia da UNESP, a política foi aprovada pelo colegiado do programa,
mas ao ser submetida aos órgãos colegiados centrais da universidade recebeu um parecer
negativo da assessoria jurídica, a qual, segundo o entrevistado, sustentou que “um programa
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em particular não poderia sozinho implantá-la sem uma normatização da universidade no
regimento geral da pós-graduação”.
No programa de Antropologia Social da USP, a proposta começou a ser discutida em
2013 a partir da iniciativa de estudantes. As discussões envolveram o exame do complexo
sistema de normas que regulam a pós-graduação na USP: o Regimento de Pós-Graduação, as
regras da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) e as normas de
funcionamento do PPGAS. Verificou-se, assim, que a proposta deveria ser aprovada
primeiramente pelas instâncias locais – Comissão Coordenadora do Programa (CCP) e
Conselho de Pós-Graduação (CPG) – para em seguida ser analisada pela Pró-Reitoria de PósGraduação, onde seria submetida à apreciação jurídica da Câmara de Normas e Recursos (CnR).
Segundo informações disponibilizadas pelos participantes do processo (DE FIORI et al., 2017),
a proposta foi apresentada à CCP ainda em 2013, a qual propôs alguns ajustes e maior
aprofundamento da inclusão de pessoas com deficiência. A proposta foi novamente analisada
pela CCP em 2014 e aprovada por unanimidade. A peça foi, então, encaminhada à instância
seguinte, o CPG, que reúne coordenadores de todos os programas de pós-graduação da FFLCH.
Nesse momento, os participantes ficaram sabendo que teriam que obter pareceres de todas as
CCPs da FFLCH, razão pela qual a proposta teve que ser analisada pelos 26 programas de pósgraduação. Ao final de 2014, a proposta foi aprovada por unanimidade pelo CPG, mas a
presidência do órgão informou que o documento carecia de aprovação pela Congregação da
FFLCH, órgão colegiado composto por docentes, representantes de funcionários e discentes de
todos os departamentos e cursos. Em 2015, a proposta foi aprovada por unanimidade pela
Congregação da FFLCH e encaminhada para a CnR com pareceres jurídicos externos do
Ministério Público do Estado de São Paulo, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e da
Organização das Nações Unidas. Todavia, a CnR decidiu que a proposta deveria ser avaliada
pela Reitoria da USP:
Sem apresentar qualquer objeção jurídica ao seu teor, a Câmara de Normas e Recursos
(CnR) encaminhou no dia 25 de maio de 2015 um pedido para o gabinete da Reitoria
solicitando-lhe “resposta institucional”. Este encaminhamento contraria os
procedimentos regimentais previstos, segundo os quais compete à CnR deliberar sobre
“os regulamentos e normas dos Programas e suas eventuais alterações” (artigo 19; § I
do Regimento de Pós-Graduação da USP), em conformidade com as diretrizes de
autonomia e gestão atribuídas aos Programas de Pós-Graduação da Universidade
previstas no Artigo 37 do referido Regimento. O pedido de reformulação das Normas
e Regras de ingresso no PPGAS transcorreu nas instâncias para avaliação e votação
da USP por 24 meses, permanecendo sete deles sob a guarda da Reitoria. Contudo, o
processo foi arquivado arbitrariamente em 21 de dezembro de 2015: “até nova
provocação” (DE FIORI et al., 2017, p. 66–67).

215

Esses casos demonstram que por vezes as ações afirmativas enfrentam barreiras dentro
da própria burocracia das universidades públicas, visto que nem todos os programas possuem
total de liberdade para criá-las. Além disso, os dois casos também reforçam a hipótese de
Kingdon a respeito da importância da interpretação nos processos de formulação de políticas
públicas, visto que as normas das universidades podem ser interpretadas de formas diferentes
pelos tomadores de decisão.

5.4.

Processo decisório e edição da Portaria Normativa MEC nº 13/2016

Kingdon (2014) aponta uma distinção entre a agenda governamental (ou institucional)
e a agenda decisória. Segundo o autor, a primeira é composta pela lista de assuntos a que as
pessoas em torno do governo estão prestando atenção de forma séria em determinado momento.
Dentro da agenda governamental, há um conjunto menor de itens que estão sendo efetivamente
decididos e que compõe a agenda decisória. Ou seja, esta é formada de propostas levadas à
análise legislativa ou submetidas à decisão do presidente ou da autoridade máxima de um órgão
ou departamento. Kingdon ressalta que estar na agenda de decisão não assegura promulgação
ou decisão burocrática sobre a proposta, mas representa um status mais ativo que sua simples
presença na agenda governamental.
Mudanças na agenda e o ingresso de uma questão na agenda decisória ocorrem em
ocasiões que Kingdon (2014, p. 165) denomina de janelas de políticas (policy windows) que se
caracterizam por uma convergência de fluxos: quando há o reconhecimento de um problema,
uma alternativa disponível e condições políticas propícias para mudança. O autor sustenta que
uma janela se abre por causa de mudanças no fluxo político, como, por exemplo, alterações na
distribuição ideológica do Congresso, na administração ou no clima nacional. A mudança de
administração seria a janela mais óbvia do sistema de políticas, visto que um novo presidente
dá a grupos desfavorecidos anteriormente a oportunidade de empurrar posições e propostas que
não puderam ser apresentadas na administração anterior (KINGDON, 2014, p. 167).
Quando da criação do Grupo de Trabalho em 2015, o objetivo da CAPES e do MEC era
entender o cenário da pós-graduação brasileira do ponto de vista da participação dos diversos
grupos e discutir alternativas que viabilizassem uma maior inserção desses grupos e, ao mesmo
tempo, respeitassem a autonomia universitária, especialmente dos programas de pós-graduação.
Inicialmente, os órgãos federais não vislumbravam a edição de qualquer normativo que tornasse
obrigatória ou vinculativa a criação de ações afirmativas, visto que entendiam ser necessário
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respeitar a autonomia que os programas de pós-graduação têm de definir seus critérios de
seleção de estudantes.
A edição de uma portaria apenas foi vislumbrada durante uma reunião realizada em abril
de 2016, posterior à elaboração do relatório final do GT e da prorrogação das atividades do
grupo por mais 180 dias pela CAPES. Na visão da agência, os dados de 2010 sobre a
participação dos diversos grupos demográficos na pós-graduação não eram suficientes para
orientar uma decisão a ser tomada em 2016, razão pela qual se fazia necessária a produção de
dados mais atualizados e abrangentes. Ademais, assim como havia ocorrido em atividades
anteriores do Grupo de Trabalho, a CAPES ressaltava que sua atuação era restrita e esbarrava
na autonomia dos programas para a escolha de seus alunos e dos beneficiados por bolsas de
estudos. Nos termos da ajuda-memória dessa reunião:

[...] o Presidente destacou a forma de atuação da CAPES indicando que a escolha dos
alunos para ingressar na pós-graduação é feita pela universidade, e não pela agência,
a bolsa é fornecida pela CAPES à IES e ao PPG, e não diretamente ao aluno, por isso,
sua atuação é restrita e não direta. A menor unidade sobre a qual a agência atua é o
programa de pós-graduação, que tem autonomia sobre seus processos de seleção
(CAPES, 2016c).

A questão da autonomia universitária também foi ressaltada pela SECADI-MEC. Seu
representante afirmou que a autonomia universitária na pós-graduação é ainda maior que na
graduação, ressaltando a necessidade da existência de uma lei que trate de cotas na pósgraduação cuja elaboração e apresentação ao Legislativo dependia de mais subsídios.
Tais colocações, especialmente a necessidade de uma lei tal como na graduação,
resultaram na proposição, pela Educafro, de uma nova alternativa: a edição de uma portaria,
dada a urgência decorrente da possibilidade de transição para um governo de viés não
progressista. No entanto, a CAPES se manifestou contrariamente à proposta, sob o argumento
de que se tratava de um normativo frágil e facilmente revogável. A preocupação com um
possível retrocesso em razão da mudança no governo é mencionada não apenas na ata da
reunião, mas também nas entrevistas realizadas. Na perspectiva da CAPES, porém, a eventual
alteração não impactaria os trabalhos do grupo, visto que os servidores estariam comprometidos
com suas atividades independentemente do cenário político e de quem estivesse na presidência
da agência.
Após a reunião, a Educafro e a ANPG passaram a pressionar o então ministro da
Educação, Aloízio Mercadante, para que fosse editada uma portaria, a qual deveria levar em
consideração as propostas apresentadas pelo Grupo de Trabalho em seu relatório final. Os dados
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coletados demonstram que a negociação da portaria não foi realizada no âmbito do GT, tendo
envolvido apenas algumas entidades (Educafro e ANPG) e sido mediada por representantes do
MEC. A negociação foi realizada em um período curto de tempo, dada a iminência do
impeachment da então presidente Dilma Rousseff.
De acordo com as informações fornecidas pelos entrevistados, novamente a participação
do funcionário comissionado foi fundamental, já que este elaborou a primeira minuta da
portaria, após ser pressionado pela Educafro, e auxiliou durante o processo de negociação. As
informações coletadas indicam que a primeira minuta de portaria submetida ao ministro da
Educação foi enviada à CAPES para apreciação,. A agência solicitou que fosse retirado um
trecho referente à obrigatoriedade de reserva de bolsas de estudos para estudantes de
determinados grupos para que fosse respeitada a autonomia universitária. Apenas após o ajuste
da minuta, o ministro da Educação concordou em assinar o documento.
Assim, em 11 de maio de 2016, o MEC emitiu a Portaria Normativa n° 13, a qual
estabeleceu que as Instituições Federais de Ensino Superior deveriam apresentar propostas
sobre a inclusão de pretos, pardos, indígenas e estudantes com deficiência em seus programas
de pós-graduação no prazo de 90 dias.
De acordo com Entrevistado Educafro (2017), após o impeachment, o novo ministro da
Educação, José Mendonça Bezerra Filho, quis revogar a portaria, mas foi convencido a não o
fazer por membros da Educafro, que ameaçaram organizar uma manifestação na porta do prédio
do MEC. Kingdon (2014, p. 154) aponta que o início de um novo governo pode empurrar novos
itens ou impedir que certos assuntos entrem ou permaneçam na agenda do governo. Porém,
diferentemente do que sustenta o autor, no caso em análise foi a iminência da mudança de
governo que abriu a janela e promoveu a convergência dos fluxos, uma vez que a entrada de
um novo presidente não era vista como uma oportunidade para os defensores das ações
afirmativas na pós-graduação. Pelo contrário, eles entendiam que a entrada do novo presidente
poderia representar um retrocesso nos direitos de grupos vulneráveis alcançados durante os
governos do presidente Lula e da presidente Dilma Roussef.
A convergência dos fluxos deu-se no momento em que os movimentos sociais
perceberam que a iminência da mudança de governo colocava em risco todo o trabalho do grupo
e tornava as condições políticas propícias para a aprovação de afogadilho da alternativa
disponível naquele momento – a edição de uma portaria – para lidar com o problema
reconhecido como relevante – a sub-representação e o acesso de grupos na pós-graduação.
Ademais, convém ter em vista que os defensores da proposta eram grupos de maior alinhamento
ideológico com os governos do Partido dos Trabalhadores (PT) que, portanto, consideravam o
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impeachment uma quebra do regime democrático e entendiam que, a partir dele, teriam menos
acesso aos formuladores de políticas e tomadores de decisão no novo governo.
A análise acima demonstra que, em determinados casos, a mudança de governo pode
representar a abertura de uma janela, não em razão do surgimento de novas oportunidades com
o novo governo, mas em decorrência do risco de os defensores perderem acesso aos
formuladores de políticas ou de que as propostas não sejam consideradas pelo novo governo.

5.5. Considerações finais

O capítulo analisou o processo de discussão das alternativas e de desenho das políticas
pelos programas e universidades. Na maioria dos casos, as discussões buscaram conciliar a
preocupação em tornar os programas mais inclusivos e a garantia da qualidade e do mérito.
Na maioria dos programas, a escolha dos beneficiários se deu em razão da proximidade
com determinados grupos sociais em razão de suas linhas e projetos de pesquisa. Os dados
indicam que todas as instituições selecionadas para entrevistas pretendiam beneficiar pretos e
pardos desde o ingresso da temática na agenda. A inclusão de outros grupos foi alvo de debates
mais intensos, em razão da necessidade de recursos adicionais e mudanças estruturais nas
universidades. No caso das pessoas com deficiência, por exemplo, os respondentes destacaram
a necessidade de condições de acessibilidade, ferramentas tecnológicas e pessoal especializado.
Todavia, apesar do aumento de custos e dificuldades práticas, alguns programas optaram por
incluir pessoas com deficiência com o objetivo de induzir o início do debate pela universidade.
As principais modalidades cogitadas foram a reserva de vagas (cotas) existentes ou
suplementares para um ou mais grupos de beneficiários e a realização de processos seletivos
separados para determinados grupos. A solução preferida pelos participantes do Grupo de
Trabalho CAPES/MEC foi o estabelecimento da reserva de vagas para estudantes pertencentes
aos grupos-alvo, medida que consta dentre as recomendações do relatório final produzido pelo
grupo. Todavia, os representantes dos órgãos federais, notadamente a CAPES, foram contrários
à edição de normativos que tornassem obrigatória a adoção de ações afirmativas no âmbito da
pós-graduação por entender que isso violava a autonomia dos programas. Chama atenção o fato
de que as principais propostas apresentadas pelo Grupo de Trabalho enfrentaram resistência por
parte dos órgãos federais sob o argumento de que as medidas violavam a autonomia dos
programas de pós-graduação.
Em se tratando de políticas que até pouco tempo eram por eles desconhecidas, era de se
esperar que os programas de pós-graduação buscassem modelos adotados por outras
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instituições, brasileiras ou estrangeiras, de ensino superior. A avaliação de experiências de
outras instituições e o impacto das ações afirmativas em cursos de pós-graduação foram
destacados por diversos entrevistados e se mostraram essenciais para que as medidas fossem
aplicadas, revelando um processo de disseminação de desenhos institucionais. O caso da UFG
aparece como o principal exemplo para programas e universidades.
Os dados coletados no survey e nas entrevistas demonstram que, antes da edição da
Portaria Normativa MEC nº 13/2016, a troca de informações entre os programas se dava de
forma dispersa em determinadas áreas de conhecimento (especialmente Antropologia),
universidades específicas ou regiões do país. Os exemplos de programas da mesma área e com
notas altas (6 e 7) na avaliação da CAPES foram utilizados no processo de convencimento a
respeito da importância da proposta, bem como para reduzir as preocupações com a queda da
qualidade, o que reforça o argumento de que atores buscam modelos de organizações de seu
próprio campo tidas como bem-sucedidas para reduzir a incerteza a respeito de determinada
inovação. As trocas entre os programas e universidades são influenciadas por fatores como a
proximidade geográfica e a área do conhecimento.
Após a edição da Portaria Normativa n° 13/2016 o número de programas citados como
modelos aumenta consideravelmente. A comparação das redes antes e depois da edição da
Portaria Normativa 13/2016 reforçam a hipótese de que, apesar de não vinculante, a norma
exerceu um papel indutor da difusão dessas políticas.
Conclui-se, portanto, que dada o caráter de novidade das ações afirmativas na pósgraduação, a busca por experiências bem-sucedidas, lições e dificuldades de outras instituições
foi fundamental no processo de discussão das alternativas e definição do desenho das políticas
afirmativas. O processo de difusão também foi marcado pela ocorrência de spillovers e de
feedbacks (KINGDON, 2014, p. 190), pois a implementação de ações afirmativas com êxito na
graduação e em alguns cursos de pós-graduação parece ter facilitado a adoção dessas políticas
por outros programas e universidades (ZAHARIADIS, 2007, p. 72).
Por fim, no que se refere à edição da Portaria Normativa MEC nº 13/2016, vale destacar
que quando da criação do Grupo de Trabalho em 2015, os órgãos federais não vislumbravam a
edição de qualquer norma que tornasse obrigatória a criação de ações afirmativas, pois
entendiam ser necessário respeitar a autonomia dos programas de pós-graduação. A edição de
uma portaria apenas foi sugerida em abril de 2016 em razão da possibilidade de mudança de
governo e ingresso de um governo de viés não progressista. A negociação da portaria ocorreu
em um período curto de tempo e fora do Grupo de Trabalho, tendo envolvido apenas algumas
entidades (Educafro e ANPG) e representantes do MEC. No caso em análise a iminência do
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impeachment da presidente Dilma Rousseff abriu uma janela, pois a entrada de um novo
presidente não era vista como uma oportunidade para os defensores das ações afirmativas na
pós-graduação e havia o risco dos empreendedores não terem acesso aos novos formuladores
de políticas ou das propostas serem rejeitadas pelo novo governo.
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6. PROGRAMAS QUE NÃO APROVARAM POLÍTICAS: NEGAÇÃO DA AGENDA
E JUSTIFICATIVAS

6.1.

Introdução
A compreensão do ingresso das ações afirmativas na agenda dos programas de pós-

graduação das universidades públicas brasileiras envolve não apenas a verificação dos
processos ocorridos nas instituições que aprovaram esse tipo de política, mas também a análise
do(s) porquê(s) de sua não criação por outras instituições.
Em vista disso, o presente capítulo se debruça sobre os argumentos apresentados por
programas de pós-graduação para a não criação de ações afirmativas em seus processos de
seleção. Parte-se da hipótese de que as justificativas dadas pelos programas de pós-graduação
são semelhantes àquelas apresentadas no processo de criação das políticas para cursos de
graduação, mas que o argumento da meritocracia é ainda mais forte na pós-graduação em razão
das especificidades e do prestígio social desse nível de conhecimento.
Para analisar os motivos pelos quais os programas não criaram ações afirmativas, o
questionário do survey foi enviado aos coordenadores de programas que ainda não haviam
aprovado políticas em seus processos seletivos. Tendo em vista que as informações coletadas
no survey não eram suficientes para compreender a causa da não criação dessas políticas, a
estratégia adotada foi realizar entrevistas semiestruturadas com membros de equipes de
coordenação, de gestões atuais ou passadas, de programas de pós-graduação das nove áreas do
conhecimento (Quadro 8 a seguir).
Os programas foram escolhidos por meio do método de amostragem aleatória aplicado
sobre a lista de programas de cada área. Em seguida, foram enviadas solicitações por e-mail aos
membros da coordenação. Os e-mails foram reenviados para cada programa três vezes e, em
caso de ausência de resposta às três tentativas, foi realizado um novo sorteio para as áreas
faltantes.
As entrevistas foram codificadas e foi possível identificar os principais argumentos
utilizados pelos programas para justificar a não criação de ações afirmativas.
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Quadro 8 – Lista e codificação das entrevistas com membros de programas que não
possuem ações afirmativas
Código Entrevistado Área do Conhecimento
Região
Nota
da
CAPES
Entrevistado AG2
Ciências Agrárias
Sul
5
Entrevistado Bio2
Ciências Biológicas
Sudeste
5
Entrevistado S2
Ciências da Saúde
Centro-Oeste 4
Entrevistado CET2
Ciências Exatas e da Terra
Sudeste
7
Entrevistado H2
Ciências Humanas
Sudeste
7
Entrevistado SA2
Ciências Sociais Aplicadas
Nordeste
5
Entrevistado ENG
Engenharias
Sul
6
Entrevistado LLA2
Linguística, Letras e Artes
Sul
7
Entrevistado M2
Multidisciplinar
Norte
6
Fonte: A autora, 2019.

A primeira parte do capítulo apresenta uma breve revisão da literatura sobre negação da
agenda. Em seguida são apresentados os principais argumentos apontados pelos entrevistados.
6.2.

Negação da agenda

Para analisar o porquê de alguns programas de pós-graduação brasileiros não terem
criado ações afirmativas, também se faz necessário discutir a questão da negação da agenda,
uma dimensão pouco analisada dos estudos de formação da agenda. Capella (2016) ressalta que
muitas questões são intencionalmente mantidas fora de apreciação e discussão pelo governo
por meio de um processo que envolve a utilização de diversas estratégias e ferramentas.
Segundo a autora:

O poder de manter uma questão fora da agenda pode se manifestar em mecanismos
que negam o problema (“não há crise!”). Mecanismos adicionais podem incluir
desacreditar a questão em si (“não há elementos que comprovem uma crise; são
apenas rumores!”) ou diretamente o grupo relacionado à questão (“grupos que
espalham rumores sobre a crise têm más intenções e usam a questão para aplicar a
pressão política”).

Bachrach e Baratz denominam essas situações de processo de “não decisão”, uma
prática na qual “os defensores do status quo ... limitam o escopo da tomada de decisão real a
questões ‘seguras’” (BACHRACH; BARATZ, 1962, p. 952) por meio da manipulação de
valores dominantes da comunidade, questões políticas, instituições e procedimentos
(BACHRACH; BARATZ, 1963, p. 632). Na visão dos autores, é necessário considerar que
uma série de fatores complexos afeta a tomada de decisões, dentre os quais os antecedentes
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sociais, culturais, econômicos e políticos dos participantes e os valores do corpo decisório. Nas
palavras dos autores:

O outro lado da moeda é a não tomada de decisão. Quando os valores dominantes, as
regras aceitas do jogo, as relações de poder existentes entre grupos e os instrumentos
de força, isoladamente ou combinados, efetivamente impedem certas queixas de se
desenvolverem em questões plenas que exigem decisões, pode-se dizer que uma
situação de tomada de decisão existe. Esse fenômeno é claramente distinguível dos
aspectos negativos da tomada de decisão (decidir não agir ou decidir não decidir), já
que a mera existência da “mobilização do preconceito”, para usar a frase de
Schattschneider, é suficiente para impedir que uma questão latente se torne uma
questão de decisão (BACHRACH; BARATZ, 1963, p. 641).

Todavia, Roger W. Cobb e Marc H. Ross (1997), autores do principal estudo sobre os
processos de negação da agenda, sustentam que a definição de “não decisões”, apesar de útil, é
vaga e não permite delinear o processo de construção cultural e política dos problemas como
algo central aos processos de formulação de políticas.
De acordo com os autores, não é suficiente entender apenas como indivíduos e grupos
com novas questões tentam chegar até tomadores de decisão, mas também como outros grupos
atuam para evitar que determinados itens ingressem na agenda. Cobb e Ross (1997) mostram
como oponentes políticos formulam contradefinições para reduzir o apelo de novas questões,
bem como ressaltam o papel desempenhado pelos sistemas de valores culturais no
condicionamento dos tipos de definição que poderiam estimular o entusiasmo sobre questões
dentro de um sistema político (ROCHEFORT, 2016, p. 47).
Para Cobb e Ross (1997), a diferenciação de Kingdon entre agenda governamental e
agenda decisória é insuficiente para explicar esse tipo de conflito, uma vez que nem todas as
questões da agenda governamental são encaminhadas para a agenda decisória. Assim, o
primeiro conflito em torno da agenda envolveria a consideração ou não de uma questão pelos
tomadores de decisão.
O segundo conflito se relaciona à interpretação das questões e a definição dos problemas
que serão objeto de ação governamental, processo este que envolve aspectos simbólicos
(COBB; ROSS, 1997, p. 14) como a discussão de imagens tal como proposto por Kingdon e
Baumgartner e Jones.
Em ambos os conflitos, Cobb e Ross (1997) apontam que proponentes buscam chamar
atenção para novas questões e obter acesso à agenda, enquanto oponentes usam forças culturais
e simbólicas para impedir sua consideração e seu ingresso na agenda. Isto é, em todo processo
há uma disputa entre aqueles que desejam que determinado problema avance na agenda e seja
reconhecido como uma preocupação política legítima e aqueles que desejam barrar seu avanço.
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Schattschneider (1960) argumenta que os oponentes costumam ter uma vantagem, já que na
política a “mobilização do viés” (mobilization of bias) favorece o status quo. Nas palavras de
Cobb e Ross:

Uma dimensão fundamental para o processo é como os problemas são enquadrados
para atrair um público maior. Se os grupos iniciantes não conseguirem expandir o
interesse em suas queixas para mais pessoas ou grupos-chave, o acesso à agenda
política é improvável. Os grupos podem ser malsucedidos em alcançar uma agenda
quando outros grupos que acreditam que terão um impacto negativo buscam
ativamente um conjunto de estratégias para evitar que as novas questões atinjam a
atenção dos tomadores de decisão.
[...]
Os problemas políticos não estão apenas associados a condições objetivas; em vez
disso, a definição da questão está associada a pressupostos culturais sobre ameaças,
risco e capacidade dos seres humanos de controlar seus ambientes físicos e sociais
(COBB; ROSS, 1997, p. 5, tradução nossa)172.

Os autores sustentam que estudos sobre agenda precisam analisar as disputas entre
proponentes e opositores, uma vez que conflitos de agenda envolvem interpretações colidentes
de problemas políticos e, em geral, estão relacionados a visões de mundo concorrentes. Isto é,
a nova questão apresentada pelos proponentes muitas vezes representa um ponto de vista com
os quais outros grupos não concordam.
Em vista disso, os estudos de negação de agenda devem se dedicar à compreensão da
perspectiva dos atores que se opõe à política, pois, enquanto proponentes trabalham para
demonstrar que uma questão é compatível com diversos valores, oponentes a enquadram como
ameaça a visões de mundo amplamente defendidas, a seu valor central ou a sua identidade.
Segundo os autores, um dos principais problemas para proponentes é a dificuldade em agrupar
um problema em termos culturais que atraiam grande número de pessoas. Então, nesse nível,
fatores culturais e simbólicos são centrais, já que “as definições políticas e culturais de
problemas limitam a consideração de novas questões” e “a cultura reflete o conjunto de crenças
que enquadra os problemas e define o que é permissível ao lidar com eles” (COBB; ROSS,
1997, p. 16).
Cobb e Ross (1997) indicam diversos atores no grupo de oponentes, destacando aqueles
que se encontram dentro do próprio governo – burocratas, indivíduos com cargos

“A key dimension to the process is how issues are framed to appeal to a larger audience. If initiating groups
are unable to expand interest in their grievances to more people or key groups, access to the political agenda is
unlikely. Groups can be unsuccessful in reaching an agenda when other groups that believe that they will be
adversely impacted actively pursue a set of strategies to prevent the new issues from attaining decision-maker
attention. […] Political problems are not just associated with objective conditions; rather, issue definition is
associated with cultural assumptions about threats, risk, and humans’ ability to control their physical and social
environments.”
172
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comissionados, políticos e membros do Legislativo e do Judiciário – e que possuem maior
capacidade de levar um assunto à agenda governamental. Os funcionários públicos podem
tentar evitar determinada questão por razões várias, dentre as quais discordâncias ideológicas,
o entendimento de que a instituição não está apta a lidar com a novidade e sua complexidade
ou o cálculo de que o contexto político e social faz com que seja desvantajoso assumir a questão
(ROCHEFORT, 2016, p. 48).
Dentre as estratégias adotadas por esse grupo, Cobb e Ross (1997, p. 34–38) enfatizam
o “apaziguamento simbólico” (symbolic placation), que consiste em admitir a existência de um
problema, mas ao mesmo tempo tentar frustrar ou bloquear qualquer consideração séria da
solução proposta citando razões como o custo da medida. Segundo os autores, isso ocorre
porque alguns líderes reconhecem ser importante dar a impressão de que estão enfrentando um
problema considerado significativo pelas pessoas. Dessa forma, as autoridades costumam
utilizar mecanismos como a criação de um comitê para analisar determinada proposta, a
apresentação de um projeto piloto para lidar com um problema em uma pequena área, a inclusão
de membros do grupo proponente no processo de tomada de decisão, a apresentação de ações
já tomadas para resolver o problema, entre outras, todas com o objetivo de mostrar preocupação
com a questão, mas sempre sugerindo que ela não pode ser considerada naquele momento por
uma série de motivos. Em outras palavras, as autoridades expressam simpatia e preocupação
em relação à existência de um problema, mas não fazem esforços significativos para remediálo.
O exemplo mais comum de apaziguamento simbólico apresentado pelos autores é a
criação de comitês, visto que eles difundem o conflito e podem enfraquecer a urgência da
questão apresentada pelos proponentes. Em geral, tais táticas são efetivas quando proponentes
não possuem tantos recursos (COBB; ROSS, 1997, p. 35) ou são fracamente organizados, como
grupos de estudantes ou pessoas de baixa renda (BACHRACH; BARATZ, 1970, p. 45).
No caso das ações afirmativas para a pós-graduação, diversos entrevistados
mencionaram a criação de comitês para estudar o problema e apresentar propostas de soluções.
Todavia, um caso específico chama atenção e pode ser considerado um exemplo de
apaziguamento simbólico: o grupo de trabalho criado pelo MEC e a CAPES. Como mencionado
no capítulo 5, o grupo de trabalho apresentou um relatório no qual diversas alternativas foram
propostas à CAPES, dentre as quais a criação de cotas pelos programas de pós-graduação. No
entanto, o relatório foi completamente ignorado pelos tomadores de decisão da agência, sob os
argumentos de que a questão ainda não estava madura o suficiente e que eram necessários dados
mais recentes sobre a participação dos diversos grupos na pós-graduação, e que a autonomia
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universitária impedia a CAPES de obrigar os programas a criar ações afirmativas. Assim, notase que apesar de a CAPES e o MEC terem demonstrado preocupação com a questão e atendido
às demandas do movimento estudantil e do movimento negro, no final nenhuma das propostas
apresentadas foi considerada seriamente pela agência, tendo apenas resultado na edição da
Portaria Normativa MEC nº 13/2016 – um documento de natureza não vinculante.
Outra estratégia de apaziguamento simbólico consiste em focar em uma pequena parte
do problema para demonstrar seu comprometimento com a questão, de forma a reduzir as
preocupações dos proponentes e as chances de que a questão como um todo seja considerada
pelos tomadores de decisão. Ao tratar apenas uma parte superficial do problema, as ações
acabam não fazendo diferença.
Por fim, é comum que autoridades sustentem que proponentes têm uma preocupação
válida e legítima, mas utilizem restrições como ausência de recursos financeiros, de pessoal
capacitado ou de tempo para que o remédio proposto seja considerado e implementado (COBB;
ROSS, 1997, p. 38). No caso das ações afirmativas, esse tipo de argumento é comum na
discussão de políticas em prol de pessoas com deficiência: segundo alguns entrevistados, a
inclusão desse grupo demanda recursos adicionais para adequação das condições de
acessibilidade de edifícios e laboratórios, aquisição de equipamentos e contratação de pessoal
especializado.
Outro grupo de opositores à mudança de agenda são os atores afetados negativamente
pela alteração do status quo. Isto é, em situações em que a mudança de agenda representa
benefícios a um grupo e perdas a outro, é comum que ocorram conflitos. Então, se determinadas
pessoas sentirem que seu modo de vida ou um valor central por elas defendido está ameaçado,
elas tomarão as medidas necessárias para manter sua posição e evitar que os proponentes
obtenham sucesso em qualquer estágio do ciclo da política.
Fator relevante apontado pelos autores é o custo para que os atores atinjam seu objetivo
de restringir o acesso à agenda, visto que, em geral, os opositores buscarão as alternativas com
o menor custo possível em termos financeiros, pessoais e temporais e apenas partirão para
estratégias de maior custo se suas primeiras tentativas forem insuficientes. Dentre as táticas de
baixo custo estão situações em que os opositores ignoram que um problema exista ou admitem
sua existência e, em seguida, usam de artifícios para bloqueá-lo, negando que determinada
condição represente um problema e argumentando que se trata de uma questão privada ou
isolada. Os atores da oposição também podem tentar demonstrar que a questão é exagerada ou
mal-entendida, atribuindo suas causas a forças da natureza e localizando a solução fora do
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alcance do governo. Questionar a legitimidade do grupo proponente também é uma
possibilidade.
Vale destacar também a estratégia de questionar as premissas sobre as quais os
proponentes constroem o problema, tal como a crítica a suficiência e exatidão de indicadores,
e o questionamento das relações causais para gerar suspeita sobre a forma de representação do
problema. Kingdon (2014) ressalta que a mera apresentação de indicadores pode não ser
suficiente para transformar uma condição em problema, sendo essencial sua representação
(Stone, 1989) para convencer os tomadores de decisão a respeito de sua existência. No mesmo
sentido, Cobb e Ross (1997) demonstram que indicadores podem eliminar ou reduzir a atenção
dos tomadores de decisão se forem caracterizados como frágeis ou incompletos.
Ademais, há opositores que utilizam estratégias para desqualificar a questão por meio
da ênfase de aspectos negativos na opinião pública, destacando impactos negativos, custos e
outras variáveis que poderiam piorar a situação ou gerar novos problemas. Assim, essas
estratégias envolvem a criação de imagens políticas (BAUMGARTNER, 2009a) que dão um
tom negativo para a questão e reduzem a mobilização e o apoio público.
Por fim, Cobb e Ross (1997) apontam táticas de alto custo e, por conseguinte, menos
frequentes, especialmente aquelas que envolvem ameaças políticas, legais ou econômicas
contra grupos e atores proponentes.

6.3.

Principais motivações para não criação de ações afirmativas na pós-graduação

Para entender os motivos pelos quais os programas de pós-graduação não criaram ações
afirmativas, o survey continha uma pergunta com três cenários possíveis: (a) há discussões em
andamento sobre uma proposta, (b) não há qualquer debate sobre a temática e (c) uma proposta
foi apresentada, discutida e rejeitada.
Os dados apontam que 30,7% dos programas estavam discutindo uma proposta,
enquanto em 3,9% ocorreu a rejeição de uma proposta. 65,4% dos respondentes afirmaram que
o programa ainda não havia pensado sobre a questão.
Tendo em vista que os dados coletados no survey não eram suficientes para compreender
a causa da não criação dessas políticas, a estratégia adotada foi realizar entrevistas
semiestruturadas com membros das equipes de coordenação, de gestões atuais ou passadas, de
programas de pós-graduação das nove áreas do conhecimento (Quadro 8).
Vale destacar que, em alguns programas sorteados para as entrevistas semiestruturadas,
os membros da coordenação informaram que sequer sabiam o que eram ações afirmativas e que
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desconheciam a existência da Portaria Normativa MEC n° 13/2016, visto que esta não havia
sido mencionada em reuniões das pró-reitorias de pós-graduação das universidades. Essa
informação chama atenção, visto que, de acordo com as informações disponibilizadas pela
CAPES, a portaria havia sido encaminhada ao conhecimento de todas as universidades federais
e seus programas de pós-graduação.
Além disso, alguns dos entrevistados informaram que o programa estava discutindo a
possibilidade de criação de ações afirmativas. O Entrevistado LLA2 (2019) informou que, em
seu programa, a questão estava sendo discutida desde 2016 por iniciativa da coordenação, mas
que todas as tentativas haviam sido barradas pelos docentes. Já o programa do Entrevistado M2
também estava discutindo a instituição dessas políticas, mas houve dificuldades em razão da
conjuntura política. Também há o caso do programa do Entrevistado H2 (2018), cujo colegiado
aprovou uma política afirmativa, mas esta foi barrada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e
pela Procuradoria da Universidade sob o argumento de que um programa não pode aprovar esse
tipo de política sem que haja uma resolução do Conselho Universitário.
Em todas as outras entrevistas, os programas não realizaram discussões a respeito da
criação de ações afirmativas em seus órgãos colegiados, razão pela qual as entrevistas buscaram
entender o porquê da ausência de debates sobre a questão.

6.4. Justificativas para a não criação de ações afirmativas

6.4.1. Meritocracia

Cobb e Ross (1997) destacam que muitas vezes os conflitos de agenda envolvem
interpretações colidentes sobre valores e símbolos culturais e políticos, de modo que oponentes
buscam enfatizar que a nova questão representa uma ameaça a um valor amplamente defendido
pela sociedade. No caso das ações afirmativas para pós-graduação, os dados do survey apontam
que o principal argumento apresentado contrariamente à criação de ações afirmativas na pósgraduação é a meritocracia.
Em todas as entrevistas, os professores dos programas com e sem ação afirmativa
ressaltaram a questão da meritocracia, seja como argumento mencionado ao longo das
discussões para aprovação das políticas, seja como uma das justificativas apresentadas pelos
programas que não as criaram. No caso dos programas ou universidades que aprovaram essas
políticas, destaca-se:
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Então, muito da preocupação era o mérito; uma relativa preocupação era com a
qualidade dos programas (ENTREVISTADO UFG, 2018).
Houve um consenso no programa que no processo seletivo tem que pesar o mérito
acadêmico também; há que prevalecer (ENTREVISTADO LLA1, 2018).
Muita gente falou isso, que a pós-graduação é cobrada por isso e ela só se sustenta
com base em metas acadêmicas. [...]. E nós fizemos o destaque: nós não abriremos
mão do mérito (ENTREVISTADO UFMG, 2018).

Já nos casos dos programas que ainda não possuem esse tipo de política, a cultura
meritocrática da pós-graduação foi destacada como um impeditivo à sua criação:
Nós recebemos dois e-mails, duas mensagens eletrônicas com restrições à
implantação da política de ações afirmativas, ambas se baseando num desejo de que
o processo seletivo fosse exclusivamente pelo mérito. Ambas as críticas também se
sustentavam muito com o argumento de que as ações afirmativas caberiam à
graduação, mas nunca à pós-graduação (ENTREVISTADO H2, 2018).

De acordo com o Entrevistado ENG (2019), a questão da meritocracia é extremamente
evidente em seu programa, visto que o processo seletivo é bastante rigoroso e multidimensional,
envolvendo a análise de cartas de recomendação, currículo, histórico e índice de desempenho
acadêmico da graduação, nota do ENADE da instituição em que o candidato se formou,
conhecimento de idiomas estrangeiros, o que o candidato fez após o término da graduação e
por que ele quer fazer mestrado. Em vista disso, o Entrevistado ENG afirmou que seria muito
difícil a criação de ações afirmativas, pois estas, a depender de sua forma de funcionamento,
poderiam ser vistas como uma violação da meritocracia.
Desde a criação das primeiras políticas de ação afirmativa no ensino superior, críticas
em razão de um suposto abrandamento do critério de mérito são feitas. O argumento é comum
tanto nas discussões das políticas para ingresso em cursos de graduação como no recente debate
sobre as medidas criadas por programas de pós-graduação. Uma das principais críticas feitas às
políticas de cotas nas universidades é de que elas permitiriam a entrada de alunos sem o
necessário nível educacional no sistema, o que ocasionaria uma queda na qualidade do ensino
superior (CAMPOS, 2015).
Tal argumento tem como base a ideia de que o merecimento, ou mérito, dos candidatos
é aferido por seu desempenho nos exames de seleção (ALON; TIENDA, 2007; GUINIER,
2015). Assim, um candidato merecedor de determinada vaga em curso de graduação de uma
universidade brasileira é aquele que alcança notas suficientes no vestibular e/ou no Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM). Uma pesquisa realizada pelo Datafolha em 2006 destaca
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que, para a maioria dos brasileiros, “as vagas nas universidades devem ser ocupadas pelos
melhores estudantes, independentemente de cor, raça ou condição social”173.
Apesar de estudos e pesquisas demonstrarem que nos cursos de graduação a diferença
de rendimento entre cotistas e não cotistas é baixa e, em alguns cursos inexistente174,
(VALENTE; BERRY, 2017; VELLOSO, 2009; VILELA; MENEZES-FILHO; TACHIBANA,
2016), frequentemente encontramos notícias ou relatos de que cotistas são considerados por
seus pares e pela sociedade como intelectualmente inferiores ou não capacitados para ocupar
as vagas. Tais críticas não são exclusivas das políticas voltadas para a graduação, sendo ainda
mais fortes nas discussões a respeito das políticas para ingresso em cursos de pós-graduação.
Nos últimos anos surgiram críticas às políticas afirmativas para ingresso em cursos de
pós-graduação. Em 7 de setembro de 2013, o jornal O Estado de São Paulo publicou um
editorial criticando tais políticas sob o argumento de que a reserva de vagas em cursos de pósgraduação relativizaria o princípio da competência (mérito) e resultaria na perda de eficiência
da pós-graduação. Na visão do jornal, as cotas permitiriam o ingresso de pessoas não
qualificadas em razão de um abrandamento ou relativização do critério do mérito. Vejamos:

Como o sistema de pós-graduação stricto sensu foi adotado nas universidades com o
objetivo de qualificar o corpo docente do ensino superior e expandir a pesquisa
científica, para assegurar a inovação tecnológica no País, o acesso ao mestrado e
doutorado está obrigatoriamente baseado no princípio da competência.
Em outras palavras, se a ênfase no mérito for abrandada ou relativizada em nome da
“justiça social”, a pós-graduação perderá eficiência. Os mecanismos de avaliação dos
mestrados e doutorados implantados nos últimos 16 anos perderão sentido. A
qualidade da pesquisa científica estará em risco. E as consequências serão sofridas por
toda a sociedade – inclusive pelos segmentos mais desfavorecidos. Como o País
poderá adotar novas tecnologias, modernizar o parque produtivo e conquistar mais
espaço no mercado internacional – medidas fundamentais para gerar novos postos de
trabalho, incorporar as novas gerações na economia formal e assegurar inclusão social
– sem as pesquisas científicas e os programas de qualificação acadêmica de uma pósgraduação baseados no princípio da competência? Depois da adoção das cotas nos
mestrados e doutorados, quais seriam os próximos passos? Assegurar cotas de
emprego em laboratórios e salas de aula para pós-graduados sem a devida qualificação
(grifos nossos)?

O trecho acima aponta a construção de uma imagem negativa sobre as ações afirmativas
segundo a qual seus beneficiários são indivíduos não qualificados e não merecedores das vagas
que ocupam em cursos de pós-graduação, o que poderia supostamente causar uma redução da
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Pesquisa mostra que brasileiro está desinformado em relação a cotas raciais. Disponível em:
<https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/pesquisa-mostra-que-brasileiro-esta-desinformado-em-relacaocotas-raciais-4573536>. Acesso em 12 de novembro de 2016.
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As Cotas nas Universidades Públicas Diminuem a Qualidade dos Alunos Selecionados? Simulações com
Dados do ENEM. Disponível em: <https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2016/06/Cotas-universidadespublicas-diminuem-qualidade-alunos-selecionados-ENEM.pdf>. Acesso em 30 de dezembro de 2016.
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qualidade da pesquisa científica do país. Reforça-se, assim, o princípio da meritocracia,
segundo o qual o candidato mais qualificado deve ser sempre selecionado (SABBAGH, 2011,
p. 472).
Durante o Antigo Regime (Ancien Régime), prevalecia a noção de honra, a qual era
utilizada pela nobreza para se distinguir dos demais estratos da sociedade e demandar
privilégios dos quais julgava ser merecedora. Com a passagem para a modernidade e o início
dos sistemas constitucionais liberais, a noção de honra foi substituída pela ideia de mérito175,
que parte do pressuposto de que os indivíduos são premiados por seus esforços e habilidades e
não em razão de sua condição social ao nascer.
Logo, mérito e qualidade são conceitos socialmente construídos e estão intrinsicamente
ligados às visões que temos de uma boa sociedade e dos critérios que utilizamos para avaliar
sucessos e fracassos (POSSELT, 2016, p. 8). Em geral, a meritocracia é vista como um sistema
de valor por meio do qual recompensas são distribuídas com base em qualidades pessoais,
talentos e esforços individuais e realizações, determinando, assim, o posicionamento dos
indivíduos na hierarquia social (ALON; TIENDA, 2007, p. 489; WARIKOO, 2016, p. 22).
Apesar de as sociedades liberais se basearem no princípio da igualdade, este apenas é
garantido no plano formal (legal), não havendo igualdade substantiva entre os indivíduos, os
quais desfrutam de oportunidades muito desiguais ao longo de suas vidas. No entanto, os
sistemas meritocráticos são caracterizados pela competição e pela igualdade de oportunidades,
de modo que “em um sistema verdadeiramente meritocrático, a igualdade de oportunidades
gera alto grau de mobilidade social, porque o talento, sem restrições de origem social, sobe ao
topo” (ALON; TIENDA, 2007, p. 489)176. Ocorre, porém, que não é possível falar em igualdade
de oportunidades em uma sociedade altamente estratificada, tal como a brasileira. Logo, o
mérito que é medido sem que exista igualdade de oportunidades entre os indivíduos não é um
mérito real e acaba por reproduzir disfarçadamente as desigualdades de oportunidades.

O termo meritocracia foi cunhado pelo sociólogo britânico Michael Young em sua sátira “The Rise of
Meritocracy” (1958). Segundo Young, a ideia de mérito representava a junção de inteligência (ou aptidão) e
esforço, de modo que esses fatores fariam com que os melhores alcançassem o topo. Na ideia – ainda hipotética
– de Young, haveria uma obsessão com quantificação, resultados de testes e qualificações, já que aqueles que
alcançaram as posições mais altas na hierarquia do status o teriam feito por meio de talento e esforço. Guinier
(2015, p. xii) sustenta que Young tinha por objetivo alertar a sociedade do que poderia acontecer caso a
atribuição de status continuasse a colocar as qualificações educacionais formais sobre outras considerações.
Autores ressaltam que a definição de mérito mudou significativamente nos últimos séculos, de modo que a ideia
hipotética e satírica de Young acabou se tornando realidade e as sociedades passaram a valorizar excessivamente
os resultados de testes e a quantificação das qualificações (ALON; TIENDA, 2007; KARABEL, 2005;
STERNBERG, 2008).
176
Posição semelhante é apresentada por Warikoo (2016, p. 199), segundo a qual “a meritocracia pura significa
que todos têm as mesmas oportunidades na vida”.
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Em vista disso, o mérito como um sistema de recompensas deveria ser julgado de
maneira mais sensível às desigualdades (SEN, 2000, p. 14; WARIKOO, 2016, p. 90), de modo
que a avaliação do mérito seja calibrada de acordo com as circunstâncias de vida dos candidatos,
analisando as realizações no contexto das oportunidades que cada pessoa teve ao longo da vida.
Portanto, não nos parece razoável falar em meritocracia pura como valor em uma
sociedade altamente marcada por desigualdades socioeconômicas entre os grupos raciais e na
qual pessoas partem de patamares extremamente distintos na competição por vagas em
universidades públicas e espaços de prestígio na estrutura social.
Também é possível

pensar a meritocracia enquanto prática institucional,

intrinsecamente relacionada à forma como a pós-graduação é estruturada no Brasil,
especialmente no que se refere aos seus processos de seleção de estudantes. Por exemplo, alguns
programas de pós-graduação possuem procedimentos de admissão nos quais o mérito do
candidato é medido por meio da quantidade de publicações em revistas científicas, anais de
congressos ou livros, bem como tempo de atuação na docência, títulos de graduação e mestrado,
entre outros, sendo atribuídos pontos para cada “conquista” do candidato. Nesse caso, o mérito
á avaliado de forma quantitativa, o que pode beneficiar estudantes com melhores condições
socioeconômicas ou que tenham tido mais oportunidades acadêmicas ao longo de cursos de
graduação.
Ademais, a meritocracia é um conceito com múltiplos sentidos, podendo ser avaliada
em termos de esforço despendido para obter conquistas pessoais, profissionais e educacionais,
ou em termos de talento nato para determinadas atividades ou funções. Ambos os sentidos são,
ao meu ver, compatíveis com as ações afirmativas. No caso da meritocracia enquanto esforço,
ela levaria em consideração o ponto de partida dos estudantes e o quanto eles se esforçaram
para concluir um curso superior ou até mesmo um mestrado, de modo que a ação afirmativa
estaria contribuindo para a escolha de estudantes com mais mérito em comparação a estudantes
da ampla concorrência. Já no caso da meritocracia enquanto busca por talentos natos, estes são
distribuídos de forma aleatória pelo país, de forma que a ação afirmativa contribuiria para
encontrar pessoas inteligentes em grupos usualmente excluídos do ensino superior e cujo
potencial não é aproveitado.
A meritocracia não é incompatível com os ideais de justiça social e diversidade
mencionados no Capítulo 4; pelo contrário, tais ideais nos permitem olhar a meritocracia não
enquanto valor puro e impossível em uma sociedade desigual como a brasileira, mas sim como
um valor que deve ser avaliado de maneira mais sensível às desigualdades, ao esforço dos
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candidatos e à busca por talentos de todas as identidades, condições socioeconômicas e regiões
do país.
No caso específico da pós-graduação, os dados obtidos demonstram uma compreensão
geral de que o candidato merecedor de determinada vaga é aquele que obtém as maiores
pontuações nos exames admissionais. Assim, ainda se nota uma certa resistência social à
criação dessas políticas, visto que a pós-graduação é considerada espaço de excelência, no qual
apenas os mais qualificados e com as maiores notas nas avaliações deveriam ingressar. Desse
modo, a criação de ações afirmativas faria com pessoas que se dedicaram mais tenham uma
desvantagem e sejam preteridas em favor de pessoas que se dedicaram menos. A ideia de que
a ação afirmativa retira oportunidades de pessoas não pertencentes a grupos vulneráveis é
recorrente no debate sobre essas políticas (GARCIA et al., 1981, p. 428).
Esse argumento ignora o fato de que candidatos pertencentes a determinados grupos
tiveram que se esforçar muito mais do que pessoas com alta condição socioeconômica, por
exemplo, para poder concluir seus estudos e, muitas vezes, conciliar um trabalho e a realização
de pesquisas e iniciações científicas. Ou seja, o argumento de que a ação afirmativa irá preterir
candidatos que se dedicaram depende do que é entendido como esforço: a trajetória do
candidato ao longo de sua vida educacional ou a quantidade de pontos e conquistas que ele
obteve. Parece-nos que a pós-graduação brasileira privilegia essa última visão.
Ademais, a admissão em cursos de pós-graduação não é integralmente objetiva e
impessoal, sendo considerada por alguns como um sistema de preferências em razão
procedimentos como a realização de entrevistas e a seleção de candidatos exclusivamente pelos
orientadores (CARVALHO, 2003; VASCONCELOS MEDEIROS; MELLO NETO;
MENDES CATANI, 2017).
Em estudo sobre as seleções em programas de pós-graduação dos EUA, Posselt (2016,
p. 8–9) destaca que a forma como o mérito é definido pelo corpo docente é complexa e
dinâmica, de modo que o que é considerado como um candidato de qualidade varia de acordo
com o comitê, o departamento, a disciplina e a universidade, envolvendo uma série de
inferências sobre os candidatos. Portanto, é fundamental pensar em quem está definindo o que
é desejável nos candidatos, como isso é definido e quais são as consequências dessas escolhas.
Outra crítica feita às ações afirmativas relaciona-se à suposta queda de qualidade no
ensino superior em razão da entrada de alunos sem o necessário nível educacional. Segundo o
Entrevistado LLA2 (2019), quando foram iniciadas as discussões sobre a criação de ações
afirmativas em seu programa, diversos docentes apontaram que os cotistas não iriam
acompanham o curso.
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Eu tenho até vergonha de falar, mas o tipo de argumento apresentado: “ai, não vão
conseguir acompanhar o curso de pós, já basta ter na graduação”, sabe?
[...]
E tem aquela desconfiança – que é racista, obviamente – de que qualquer outro grupo
étnico que entra na pós-graduação possa puxar pra baixo.

Verifica-se, assim, a construção de uma imagem negativa dos beneficiários das ações
afirmativas como indivíduos não qualificados e não merecedores das vagas que ocupam em
cursos de pós-graduação. Há a visão de que os beneficiários das ações afirmativas são
selecionados por quem eles são e não por causa do que podem fazer, o que alimenta ideias de
incompetência e inferioridade a respeito desses indivíduos (HEILMAN; BLOCK; LUCAS,
1992, p. 537).
Essa desvalorização social resulta em uma perda da autoestima dos indivíduos, os quais
passam a se considerarem seres cujos traços e habilidades não são estimados e internalizam a
ideia de que não pertencem a certos espaços sociais (HONNETH, 1995, p. 135). Em um estudo
a respeito de como recrutadores reagem à informação de que candidatos são beneficiários de
uma política afirmativa, Heilman, Block e Lucas (1992, p. 543–544) apontam que beneficiários
são penalizados e sobrecarregados com um estigma de incompetência, o que pode causar
percepções distorcidas de seu comportamento e desempenho no trabalho que, se internalizadas,
“podem realmente criar profecias autorrealizáveis que apresentam o comportamento que os
outros esperam”.
Garcia, Erskine, Hawn e Casmay (1981) realizaram experimentos para verificar como
candidatos a cursos de pós-graduação pertencentes a minorias são avaliados quando há menção
à existência de uma política de ação afirmativa e quando não há. No experimento, cada
participante recebeu informações sobre um candidato a um curso de pós-graduação. Havia tanto
candidatos pertencentes a grupos minoritários quanto não pertencentes. Ainda, havia
universidades comprometidas com programas de ação afirmativa em prol de minorias e outras
não comprometidas (GARCIA et al., 1981, p. 429). Depois de ler todas as informações sobre a
universidade e o candidato, cada participante foi questionado sobre suas impressões sobre o
candidato em uma série de características que foram especificamente selecionadas para medir
suas qualificações (GARCIA et al., 1981, p. 433–434). O estudo aponta que candidatos
pertencentes a minorias receberam avaliações mais desfavoráveis quanto à sua capacidade
acadêmica quando havia menção à política de ação afirmativa na documentação da universidade
(GARCIA et al., 1981, p. 435–436).
Conforme ressalta Charles Taylor (1994, p. 66–71), grupos dominantes tendem a manter
sua hegemonia por meio da criação da ideia de inferioridade de outros grupos, de modo a manter
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uma ideia implícita de que a excelência precisa ter formas familiares a “nós”. Em sentido
semelhante, Maher e Tetreault (2007) sustentam que a excelência é tanto uma marca de
qualidade como uma marca de privilégio, visto que as elites que controlam as normas da
academia usam seu poder para manter novos grupos fora desse ambiente por meio de sutis
barreiras à entrada.
No entanto, o argumento apresentado pelos críticos das ações afirmativas desconsidera
que o sucesso acadêmico de um indivíduo seja altamente dependente de sua raça e status
socioeconômico, não sendo uma simples questão de esforço, inteligência ou determinação
(STERNBERG, 2008, p. 490; WARIKOO, 2016, p. 200). Ademais, os argumentos contrários
desconsideram que privilégios sejam transmitidos de forma hereditária e que as conquistas da
elite (branca) não são dependentes exclusivamente de seu mérito individual (GUINIER, 2015).
Esses argumentos contrários podem decorrer da falta de conhecimento sobre as
desigualdades raciais e sociais do país ou do não reconhecimento de que há disparidades no
processo de admissão e do quanto elas podem gerar resultados desiguais em prol de
determinados grupos. Ademais, estudos apontam que há correlação entre o nível educacional
das pessoas e o endosso de princípio meritocráticos (BOWLES; GINTIS, 2002; KLUEGEL;
SMITH, 1983; KUNOVICH; SLOMCZYNSKI, 2007). Assim, as pessoas com maior nível de
estudo endossam a meritocracia e também apresentam posições desfavoráveis em relação às
ações afirmativas (ABERSON, 2007) e julgamentos mais críticos das competências dos
beneficiários dessas políticas, especialmente aquelas consideradas mais rígidas, como as cotas
(FANIKO et al., 2012).
Em estudo sobre as atitudes de pessoas altamente educadas e menos informadas sobre a
criação de ações afirmativas em favor de mulheres na Albânia, Faniko et al. (2012) apontam
que o mérito foi endossado mais fortemente pelos participantes com maior nível de instrução,
os quais eram menos favoráveis às políticas afirmativas consideradas rígidas e apresentavam
julgamentos mais críticos às competências dos beneficiários dessas medidas. Segundo os
autores, há diferença de percepção a depender da modalidade de ação afirmativa, de modo que
políticas mais brandas costumam ser vistas como meritocráticas e são menos questionadas. Isso
se deve ao fato de o sucesso ser comumente relacionado a realizações individuais, de modo que
decisões de seleção que levam em consideração o pertencimento a determinados grupos são
consideradas como violadoras do mérito individual e em desfavor dos mais instruídos.
Além disso, essa correlação também pode estar relacionada à ligação entre educação e
status, uma vez que na maioria das sociedades – como a brasileira – a educação é utilizada como
proxy de status social. Segundo Posselt (2016, p. 5–6), “a seletividade anda de mãos dadas com
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prestígio”, de modo que a crescente demanda por uma população diversificada tem levado
alguns dentro da academia a aumentar os critérios de seletividade nas admissões de doutorandos
com o objetivo de “preservar sua pureza como um distintivo de honra que significa indivíduos
com aptidões especiais para promover a teoria”.
Estudos de psicologia social também demonstram que há uma relação entre as crenças
sobre desigualdade racial de uma pessoa e suas visões sobre meritocracia. Knowles e Lowery
(2012) sustentam que brancos que expressam crenças mais fortes sobre meritocracia são mais
tendentes a negar a existência de desigualdade racial, de forma a manter um senso de si mesmo
como merecedores das posições que ocupam:

Os brancos que endossam a meritocracia procuram ver a si mesmos como possuidores
de mérito pessoal (ou seja, talento e diligência), e negam a existência de desigualdades
raciais – especificamente, o privilégio branco não conquistado – que desafiam essa
visão desejada de si mesmos (KNOWLES et al., 2012, p. 2).

Warikoo (2016, p. 47) também aponta que crenças sobre desigualdades raciais de
pessoas brancas são influenciadas por seu grau de exposição à diversidade racial. Esse
argumento pode nos ajudar a compreender a diferença existente entre as visões sobre
meritocracia em programas de diferentes áreas do conhecimento.
Nas entrevistas, os argumentos contra a criação de ações afirmativas que invocam a
meritocracia mais intensamente e ignoram a desigualdade racial incorporada nas instituições
foram apresentados por docentes de áreas mais técnicas como Engenharias e Ciências Agrárias.
Segundo informações do Entrevistado AG2 (2018), as cotas deveriam ter como critério apenas
a renda e não a identidade étnico-racial dos candidatos:
A nossa opinião é de que, se fosse o caso, se reservasse cota na universidade pública
para algum setor mais carente que seja classificado com a questão de renda, entendeu?
Alunos que sempre vieram de escolas públicas, aí sim, mas independente de ser preto,
branco ou amarelo; porque realmente é carente, no sentido de classificar isso pela
renda, não pela cor em si.

Em geral, além do argumento da meritocracia, os entrevistados dessas áreas ressaltaram
que as desigualdades no país são sociais e não raciais, razão pela qual não seria adequado
considerar a raça dos candidatos. Nota-se, assim, que alguns entrevistados ainda creem no mito
da democracia racial, bem como possuem uma visão cética da diversidade, propondo que esta
vá além da raça e considere a classe social dos candidatos (HERRING; HENDERSON, 2012,
p. 634). Como apontado por Ribeiro e Schlegel (2015), o aumento do número de pretos e pardos
acessando à universidade se deu de forma desigual, havendo maior participação desse grupo
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em áreas como Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas em comparação às áreas duras.
Portanto, tais posicionamentos podem estar relacionados à menor exposição de docentes dessas
áreas a estudantes de diferentes perfis étnico-raciais.
Assim, o ingresso de grupos historicamente excluídos no ensino superior (graduação e
pós-graduação) depende do reconhecimento de que estudantes pertencentes a determinados
grupos sociais partem de um patamar inferior de oportunidades acadêmicas e sociais e que essa
desigualdade está incorporada em nossas instituições de diversas formas, inclusive, nos
processos seletivos.
Os processos de admissão podem ser uma oportunidade para que os docentes reflitam
criticamente sobre sua própria prática profissional e sobre o papel da pós-graduação na redução
das desigualdades. É claro que a desigualdade no Brasil não será resolvida apenas com a
modificação dos processos seletivos dos programas de pós-graduação, já que isso atinge uma
parcela pequena da população. Todavia, a pós-graduação importa muito em razão de seu papel
e valor simbólico e prestígio na sociedade e porque ela oferece chances de mobilidade social.

6.4.2. As ações afirmativas na graduação reduziram as desigualdades de acesso

Cobb e Ross (1997) também apontam que uma estratégia utilizada pelos oponentes de
políticas é o não reconhecimento de determinado problema ou a negação de sua existência.
No caso das ações afirmativas para a pós-graduação, os dados do survey apontam que
outra justificativa contra a criação dessas políticas foi que elas não seriam necessárias porque a
universidade já possui ações afirmativas nos cursos de graduação (24,1%). Esse argumento
também foi destacado em algumas entrevistas.
Na visão de alguns entrevistados, o estudante pertencente a um dos grupos de
beneficiários que passou por um curso de graduação em uma universidade pública teve uma
formação de qualidade e pode competir em igualdade de condições com os demais candidatos.
Isto é, as desvantagens são igualadas na graduação, de modo que ao final deste nível todos os
estudantes têm as mesmas condições, não sendo necessário criar ações afirmativas para o
ingresso na pós-graduação.
Segundo o Entrevistado AG2 (2018), nos cursos de graduação todos os estudantes têm
as mesmas oportunidades educacionais, independentemente do contexto racial ou
socioeconômico.
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Entrevistadora: Você acha que depois que as pessoas ingressam na universidade
pública todos têm as mesmas oportunidades acadêmicas independentemente da raça
e da origem socioeconômica?
Entrevistado: Eu acredito que sim. Inclusive, a gente tem até na graduação os
programas de iniciação científica, só para dar um pequeno exemplo, e outras ações de
extensão que priorizam as pessoas de baixa renda, de ações afirmativas.

Todavia, nota-se que essas percepções são baseadas em experiências específicas de
universidades e não em estudos e pesquisas que comprovem que a graduação é capaz de igualar
as oportunidades educacionais de todos os discentes. Além disso, esse entendimento ignora o
fato de que muitos estudantes de baixa renda trabalham ao longo dos cursos de graduação, não
podendo se dedicar a atividades de pesquisa e extensão com a mesma intensidade de estudantes
de renda superior. No Brasil, os valores das bolsas de iniciação científica são baixos, o que pode
ser um impeditivo para aqueles que precisam complementar a renda de suas famílias.
Segundo Barbosa e Silva (2017, p. 8) (2017, p. 8), a IV Pesquisa de Perfil dos
Graduandos das IFES realizada pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos
Comunitários e Estudantis (FONAPRACE/ANDIFES) em 2016 aponta que a necessidade de
trabalhar é uma dificuldade enfrentada pelos alunos de graduação:

Outra dificuldade recorrente é a necessidade de trabalhar. Do universo pesquisado,
35,39% dos (as) discentes trabalham, com presença superior de discentes do sexo
masculino e regionalmente mais expressivos no Sul do país. Em cruzamento com o
número de horas dedicadas ao estudo, conclui-se que trabalhadores (as) dedicam um
número menor de horas e normalmente possuem jornadas de trabalho diárias
superiores a 20 horas. Isto significa que o trabalho ocupa uma parte significativa das
horas semanais, concorrendo com o estudo e, obviamente comprometendo a formação
discente.

Além disso, chama atenção o fato de que, nas entrevistas, as percepções sobre a
capacidade igualadora de oportunidades da graduação foram apresentadas apenas por
professores de programas da área de Engenharias e Ciências Agrárias.
O Entrevistado ENG, apesar de sustentar que não há dados sobre a suficiência das
medidas para ingresso na graduação em termos de equalização de oportunidades, argumentou
que o fato de a pessoa cursar uma graduação já reduz o gap social e econômico:

Porque assim, o fato de uma pessoa que venha de uma situação de vulnerabilidade
social – ou raça ou condição social – já ter feito uma graduação, nesse momento o gap
social e econômico já diminuiu pelo fato de ela ter feito uma graduação, entende?
[...]
Então na graduação, só o fato de o cara ter feito a graduação já diminuiu o gap que
tinha antes; ele já é uma pessoa, no Brasil, que tem uma ascensão social pelo fato de
ele ter feito uma graduação. Ou seja, o salto de antes da graduação para terminar uma
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graduação eu acho que é muito maior do que da graduação para terminar o mestrado
(ENTREVISTADO ENG, 2019).

Um discurso semelhante foi apresentado pelo Entrevistado CET2 (2019), segundo o
qual, diferentemente do que ocorre na seleção da graduação em que os candidatos chegam de
lugares distintos, na seleção dos cursos de pós-graduação o candidato já teve uma formação e
passou por um curso de graduação em boas universidades. Nas palavras do entrevistado:

Eu acho que a gente tem que ser cuidadoso ao comparar quando você faz uma seleção
para um curso de graduação de quando você faz pra uma pós. Isso altera. Na
graduação você vai pegar um cara que estudou na [periferia], é negro, é não sei o que,
comparar com o cara que estudou no [colégio privado de elite] ou não sei o que...
Agora, a gente aqui, a gente pode pegar na nossa pós alunos que estudaram na
[universidade federal], na [universidade estadual], na [universidade federal]... Já
passaram por cursos... Então se espera que eles tenham conseguido receber... Então
tratar eles de formas muito diferentes se eles passaram pela mesma formação é um
pouco diferente de eu pegar um cara que chegou na faculdade vindo de lugares que
de fato são diferentes, né? A pós é diferente. A entrada na pós é para aluno graduado
e majoritariamente graduado nessas nossas boas universidades públicas, né? [...] A
pós-graduação todo mundo já está vindo aqui da universidade.

No caso de programas de outras áreas, alguns entrevistados destacaram não ser possível
afirmar com precisão se a graduação é capaz de igualar as oportunidades, sendo necessário
realizar estudos aprofundados para averiguar os dados. Todavia, a impressão que eles têm –
baseada nos cursos de graduação da sua área em suas universidades – é que as oportunidades
são iguais. Segundo o Entrevistado M2 (2018), muitos alunos beneficiários das ações
afirmativas na graduação participam de programas de iniciação científica (PIBIC).
Outros apontaram que a graduação ainda não é suficiente para que as oportunidades
educacionais de estudantes pertencentes a grupos vulneráveis sejam equalizadas e que a cota
para ingresso por si só não é suficiente. Após o ingresso, é necessário criar medidas para garantir
a permanência dos estudantes (como moradia e subsistência), bem como pensar sobre as
oportunidades acadêmicas disponíveis aos alunos cotistas.
O Entrevistado M2 ressaltou que muitos alunos cotistas na graduação dependem das
bolsas de permanência para se manter na cidade e continuar seus estudos. Porém, é muito
comum a ocorrência de atrasos no pagamento dessas bolsas, o que gera dificuldades para esses
grupos.

Quando eles entram aqui, em boa parte do país, tem a bolsa permanência para esses
segmentos, porque muitos vêm das aldeias, dos quilombos, e precisam de uma bolsa
para se manter na cidade. Que não é uma bolsa grande, mas já é absolutamente
fundamental. Muitas vezes essas bolsas atrasam três, quatro meses para serem
depositadas, entendeu? Isso traz uma dificuldade muito grande para que o aluno
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frequente a aula e esteja aqui. Então claro que não, só a existência da cota, o mesmo
para o processo especial, só isso não resolve o problema, mas se a gente pensa isso
coadunado – por isso que não é política, são políticas – com outros processos, aí sim
eu acho que a gente pode começar a falar de construção de uma base. Só garantir o
ingresso obviamente que não, não resolve o problema (ENTREVISTADO M2, 2018).

De acordo com o Entrevistado LLA2 (2019), as ações afirmativas para ingresso na
graduação estão promovendo uma mudança lenta ao incluir mais pessoas. Todavia, após o
ingresso na universidade pública e gratuita alguns grupos continuam enfrentando dificuldades.
Dessa forma, a equalização das oportunidades depende não apenas do ingresso, mas de uma
série de fatores:

Eu acho que depende muito também do ambiente universitário. Tudo vai depender do
professor, vai depender do conteúdo, vai depender de como essa pessoa é acolhida.
Porque não adianta a gente ver que a pessoa está na universidade e não pensar que
talvez ela precise de um atendimento diferencial, né? Ou mais inclusivo, entende?
Então assim, essa minha colega que trabalha com literatura indígena, ela sempre fala
isso: “não adianta o índio chegar aqui e você tratar ele do mesmo jeito que você trata
um aluno de escola particular, né?” Então, as pessoas às vezes não têm nem condições
de escrita como a gente tem, pois tiveram uma outra formação, não tem a sua origem
linguística respeitada, ninguém conhece a língua e tal.

O Entrevistado CET2 (2019), apesar de afirmar que a pós-graduação tem um processo
seletivo diferenciado por já receber candidatos graduados, concorda que a graduação por si só
não é suficiente para equalizar as oportunidades:

Mas a parte econômica: a universidade tenta dar condições, dar recurso aos alunos
que têm menos e tal, mas a situação de um aluno que vem de uma família mais rica
não é igual, não vai ficar igual à daquele que vem de uma situação de muito menos
recurso porque a universidade dá uma ajudinha aqui, uma ajuda ali ou bandejão e tal.
Acho que é diferente, né?

Em um estudo sobre a distribuição de oportunidades acadêmicas 177 ofertadas aos
discentes da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) a partir de uma perspectiva racial,
Leonardo Barbosa e Silva (2017) indica que todas as atividades disponíveis “recrutam discentes
por meio de processo seletivo ou edital, valendo-se de critérios meritocráticos”, não havendo
“impedimentos evidentes nos documentos de chamada para recrutamento que excluam a priori
negros e negras das seleções”. Todavia, a análise dos dados aponta que “uma vez dentro das
IFES, negros e negras não acessam com equidade oportunidades acadêmicas fundamentais para
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As oportunidades acadêmicas incluem atividades de ensino (como PIBID e monitorias), atividades de
pesquisa (bolsas de iniciação científica como PIBIC), atividades de extensão (como PIBEX e PEIC),
participação em empresas júnior, estágios, programas de educação tutorial (PET) e intercâmbio acadêmico
nacional e internacional.
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uma formação universitária com qualidade”, visto que costumam acessar aquelas de menor
status e reconhecimento. Nas palavras do autor:

Em média, quem se declarara branco ou branca ocupa 56,18% das vagas em atividades
acadêmicas da UFU, correspondendo a um patamar de quase 11 pontos percentuais
acima da distribuição da população branca na população de Minas Gerais, que se
encontra em 45,40%. Deve-se dar relevo também ao fato de que a atividade em que
brancos e brancas possuem participação com maior desvio é a atividade de pesquisa,
na qual ocupam 65,8% das vagas e se distanciam em mais de vinte pontos percentuais
do parâmetro utilizado.
[...]
Não se pode deixar de reconhecer que as atividades de ensino, pesquisa e extensão
possuem reconhecimento e status diferentes no interior das IFES. Não obstante vários
esforços sejam feitos para dar igualdade ao tripé que sustenta a prática universitária,
o universo da pesquisa é especialmente destacado. Assim sendo, discentes
autodeclarados brancos (as) são desproporcionalmente mais representativos,
sobretudo na atividade acadêmica de maior status no ensino superior.
[...]
[...] é preciso que se reforce que: 1) negros e negras encontram-se sub-representados
(as) em quase todas as atividades acadêmicas que a UFU disponibiliza aos (às)
discentes; 2) a sub-representação é, em média, superior a 30%, chegando a casos de
50%; 3) a sub-representação ocorre preferencialmente nas atividades de pesquisa, cuja
importância e status as distinguem positivamente das demais atividades (SILVA,
2017).

Portanto, os estudos e os avaliações recentes sobre a implementação das políticas para
graduação assinalam a existência de limites e demonstram que estudantes cotistas também
enfrentam barreiras no acesso a oportunidades acadêmicas, tais como acesso a estágios,
iniciação científica, bolsas de extensão, participação em empresas júnior, monitorias,
programas de educação tutorial e intercâmbio acadêmico nacional e internacional.

6.3.3. Excelência acadêmica e avaliação dos PPGs

Os dados e informações coletados até o momento demonstram que outro aspecto do
debate sobre a criação de ações afirmativas para ingresso em cursos de pós-graduação é a
preocupação com a excelência acadêmica dos programas e a eventual redução da nota da
CAPES.
Em estudo realizado a respeito das bancas de seleção de bolsas de pesquisa, Michèle
Lamont (2009) aponta que a criação de ações afirmativas raciais e de gênero é questionada por
muitos em razão de um suposto sacrifício da excelência acadêmica. Todavia, apesar de ser
frequentemente evocada, não há um consenso a respeito do que significa a excelência
acadêmica e de como ela é alcançada, visto que muitos são os atores e os critérios utilizados
para avaliá-la. Ao analisar os critérios adotados para a seleção de projetos por agências de
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fomento, Lamont (2009) observa que a excelência é avaliada em termos de originalidade,
significância intelectual ou social, metodologia, viabilidade, entre outros critérios cujo peso na
avaliação varia de acordo com a disciplina ou área de estudo. Na visão da autora, a diversidade
suporta a existência de vários tipos de excelência (LAMONT, 2009, p. 10) e pode funcionar
como um critério adicional e não alternativo de avaliação (LAMONT, 2009, p. 202). Além
disso, Lamont observa que os avaliadores costumam preferir uma definição ampla de
diversidade e que não privilegie apenas raça e gênero, mas que tenha por objetivo proporcionar
uma experiência acadêmica mais rica para todos (LAMONT, 2009, p. 212–213).
No caso das políticas implementadas pelo IFCH-Unicamp e pelo PPGAS-USP, foram
apresentadas objeções relacionadas a uma possível redução da qualidade e excelência dos
programas como consequência da criação das cotas (DE FIORI et al., 2017; SILVA, 2016, p.
170). Embora não seja possível dizer com certeza que a mera criação de cotas ou vagas
suplementares resultaria em uma redução da excelência, há preocupações com impactos na
qualidade dos programas e, consequentemente, na avaliação da CAPES, devido a suposta
necessidade de ampliação dos prazos de defesa das teses e dissertações, decréscimo no
aproveitamento dos estudantes e no impacto de suas publicações, entre outros (DE FIORI et
al., 2017, p. 57).
Os dados coletados demonstram que a preocupação com a excelência e a qualidade é
muito mais forte na pós-graduação do que foi no debate da graduação. Essa maior preocupação
parece estar relacionada não apenas à questão do prestígio e status social da pós-graduação,
mas principalmente com o fato da avaliação da CAPES ser utilizada diretamente na alocação
de recursos e bolsas entre os programas de pós-graduação.
O Entrevistado LLA2 (2019) apontou que, pelo fato de seu programa ser nota 7, há uma
grande preocupação em manter a excelência e isso é usado como argumento para que não sejam
feitas mudanças como a criação de ações afirmativas.
Em sentido semelhante, o Entrevistado SA1 (2019) sustentou que essa preocupação é
mais forte na pós-graduação em razão da lógica de incentivo à pesquisa e publicação de artigos
em revistas internacionais, o que faz com que os professores prefiram aceitar alunos que já
tenham as condições necessárias para produzir artigos de excelência.

Eu acho mais forte porque tem um pouco dessa questão da pós-graduação, são os
professores que trabalham mais ou menos com pesquisa, e o nosso sistema de
incentivo à pesquisa da CAPES, por conta de uma série de questões, vai incorporando
um pouco essa questão da excelência acadêmica medida apenas pela produção de
artigos internacionais e por aí vai. Então, essa preocupação está mais presente nos
professores que estão na pós-graduação. Então, tem aquela coisa, eu preciso de um
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aluno que acompanhe uma leitura mais aprofundada do tema. Será que ele vai chegar
com uma base necessária para, enfim, produzir artigos de excelência e por aí vai? Esse
tipo de argumento na pós-graduação, eu acredito, talvez seja mais forte. Possa ter uma
resistência maior dos professores da pós-graduação.

Ao ser indagado se a criação de ações afirmativas poderia impactar a excelência
acadêmica e a qualidade do programa, o Entrevistado ENG (2019) afirmou que algumas áreas
de concentração do programa têm poucos estudantes de mestrado ou doutorado (4 ou 5), de
forma que o ingresso de um aluno via ação afirmativa poderia ter um peso muito grande. Ou
seja, enquanto nos cursos de graduação a amostra de alunos é muito grande, na pós-graduação
a base de alunos é bem menor, o que pode tornar o impacto maior.

Vou tentar explicar isso. Quando você está falando da graduação: a graduação de um
curso de engenharia tem tipicamente 55 alunos entrando por semestre. Então, ela tem
um universo muito grande. Se a gente implantar uma política de pós [...] A gente tem
áreas aqui, tipicamente áreas menores, em que entram 4 ou 5 alunos por edital [...]. Aí
você vai falar de ação afirmativa, [...]um desses [alunos] aí é um peso muito grande
numa área pequena aqui da concentração da engenharia, entende?
[...]
Então isso que você está falando de um ou dois, você pode pegar um cara que é ponto
fora da curva que seja excepcional, que ele vai vencer todas as dificuldades da vida e
vai fazer uma trajetória profissional ou acadêmica [...]espetacular. [...]. Então você
pega esses caras, esses caras vão ser ponto fora da curva positivamente. E aí você
pode ter um cara que pode ser ponto fora da curva negativamente, entende?
[...]
Então é muito difícil você avaliar o impacto de uma política pública para ampliar
quando a sua base de amostra vai ser muito pequena. A base de amostra na pósgraduação vai ser muito pequena.

Como nos lembra Warikoo (2016, p. 30), os estudantes que já possuem habilidades
desenvolvidas e conhecimentos sobre o conteúdo das disciplinas tornam o trabalho dos
docentes mais fácil. A questão do ingresso de alunos com diferentes perfis e os desafios
enfrentados pelos docentes também foi ressaltada pelo Entrevistado S1(2019):
[...] eu posso dizer que em 10 anos de universidade o perfil do nosso “alunado”
mudou. Mudou de uma forma importante, desafiadora para os professores que
estavam acostumados com uma determinada classe social e agora estão se dando conta
de que existem outras classes sociais na sociedade. Não estão sabendo muito bem o
que fazer com isso, estão tendo que aprender. E eu acho muito bom que estejamos
tendo que aprender.

Dessa forma, num programa de pós-graduação, obviamente é muito mais fácil receber
alunos que já estão “prontos” e têm condições de acompanhar todas as atividades sem grandes
dificuldades do que receber alunos que necessitarão de um acompanhamento mais constante e
intenso por parte dos docentes. Além disso, é importante lembrar que os programas de pós-
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graduação recebem um número de alunos bem mais baixo se comparado com a graduação, de
forma que existe a possibilidade de acompanhar de perto os alunos e identificar quaisquer
eventuais deficiências acadêmicas que possam acontecer. A pós-graduação tem como missão e
papel social a formação de novos pesquisadores, razão pela qual é necessário que os programas
se preocupem com o aumento das oportunidades e os docentes se esforcem e se dediquem ao
acompanhamento de seus alunos.

6.3.4. Processo seletivo já permite o ingresso de pessoas diversas

Alguns programas relataram que o formato do processo de seleção de estudantes já
permite o ingresso de candidatos com perfil diversificado, razão pela qual não haveria
necessidade de reservar vagas ou criar vagas adicionais.
Segundo o Entrevistado Bio2 (2018), o edital do processo seletivo de seu programa não
prevê número fixo de vagas de antemão, visto que a demanda varia bastante, o que não permite
a criação de uma cota. Dessa forma, em cada processo seletivo a comissão faz uma avaliação
dos alunos que se inscreveram e verifica quais têm condições de ingressar. Um dos aspectos
valorizados na seleção é a realização de estágios de iniciação científica durante a graduação.
Diante da constatação de que a maioria dos alunos era de São Paulo, há alguns anos o programa
criou um projeto realizado no mês de janeiro que recebe 60 estudantes de todas as regiões do
país. Durante esse projeto, os estudantes têm contato com laboratórios, pesquisas e orientadores,
o que acaba auxiliando no processo seletivo para o mestrado. Já no doutorado, o processo é de
fluxo contínuo e tem por objetivo impedir que um aluno que concluiu o mestrado recentemente
tenha que aguardar meses até o processo seletivo. Na visão do Entrevistado Bio2 (2018), essa
foi uma forma de possibilitar o ingresso de pessoas de diferentes regiões do país. É possível
argumentar que, nesse caso, foi criada uma modalidade mais branda de ação afirmativa, na qual
estudantes têm a possibilidade de se aprimorar antes de pleitear uma vaga na pós-graduação.
O Entrevistado AG2 (2018) também ressaltou que o processo de seu programa permite
o ingresso de pessoas de diferentes perfis em razão da disponibilidade de bolsas. Segundo o
entrevistado, há muitos alunos das regiões Norte e Nordeste que dependem das bolsas para se
manter. Além disso, na visão do entrevistado, também contribui para a diversidade o fato de o
processo seletivo apenas exigir currículo e histórico escolar dos candidatos, não havendo etapas
como entrevistas e outros requisitos mais rigorosos.
Na área de Engenharia, ao ser questionado sobre a capacidade do processo seletivo de
admitir pessoas de diferentes contextos socioeconômicos e raciais, o Entrevistado ENG (2019)
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destacou que o programa recebe pessoas das mais variadas classes sociais. Todavia, nada foi
dito a respeito da questão étnico-racial.

6.3.5. Programas de perfil técnico

Também foi destacado por alguns programas que a questão do acesso de determinados
grupos não faria sentido do ponto de vista da diversidade em cursos de caráter mais técnico. Na
opinião do Entrevistado AG2 (2018), a diversidade é pensada no sentido de como as
experiências da pessoa podem contribuir e trazer soluções para o contexto agrícola, mas não há
uma separação por grupos.

A diversidade no contexto de ambiente de pesquisa sempre traz benefícios, o que nós
buscamos. Eu só não consigo entender na questão de grupos, entendeu? De ideias.
Porque, assim, nosso curso é bem técnico. [...]. Então, aqui nós somos bem técnicos,
o curso é bem técnico, então é difícil pra gente imaginar essa questão da diversidade
pra vocês; pra nós tem outro contexto. Agora assim, se tu pensar pessoas de áreas
diferentes para trazer ideias para a nossa área de ciências agrárias, sem dúvida. Agora
diversidade de grupos eu tenho uma dificuldade de imaginar e eu não vejo isso como
um fator limitante, a gente não enxerga esse sentido, a gente enxerga na questão mais
técnica mesmo, que experiências que ele tem que trazem para o nosso contexto
agrícola que a gente pode estudar e trazer soluções, nesse sentido. Não se ele é de um
grupo assim, ou grupo assado, enfim, é mais ou menos a experiência que ele tem
dentro da nossa expertise de estudo, sabe?

Na área de Engenharias, ao ser questionado se a admissão de pessoas pertencentes a
grupos vulneráveis traria algum benefício ao programa, o Entrevistado ENG (2019) afirmou
que o benefício será para a sociedade caso os alunos tenham um bom desempenho, mas que
nessa área “o fato de a pessoa ser preta, parda, não importa”. Na visão do entrevistado, a questão
é técnica, não importando de onde o candidato vem, mas sim o que ele poderá fazer pelo país
ou pelo grupo de pesquisa.

Então o nosso grupo aqui, sinceramente falando, nossos professores, nosso
laboratório, não vai fazer diferença nenhuma, pode vir o cara de qualquer raça, a gente
não seleciona por isso aí e eu não sei até que ponto que ele sendo de uma raça, da raça
negra ou asiática, vai ter diferença positiva. A questão é muito técnica: o cara sendo
bom, sobre e deu pra bola, entendeu? (ENTREVISTADO ENG, 2019)

O Entrevistado CET2 (2019) também afirmou não saber se “a ação afirmativa, no caso
do nosso programa de pós, teria um impacto grande em termos de ingresso de alunos com perfis
diferentes”. No entanto, o entrevistado afirmou que a política poderia trazer o benefício de atrair
pessoas menos favorecidas financeiramente e mais motivadas e dedicadas, pois em sua
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experiência, os alunos de famílias mais favorecidas nem sempre são extremamente dedicados.
Novamente, há um reconhecimento da questão socioeconômica, mas não da atração de pessoas
com diferentes identidades étnico-raciais.
Nota-se, portanto, que a justificação das ações afirmativas no ensino superior com base
na necessidade de obter um corpo estudantil mais diversificado é bastante frágil e de difícil
aceitação em área mais técnicas como nas ciências “duras”, visto que os docentes dessas áreas
não conseguem identificar os benefícios que esse tipo de política traria para o programa.
Além disso, em algumas entrevistas também foi destacado o fato de alguns programas
de áreas “duras” não receberem grande quantidade de candidatos em seus processos seletivos.
O Entrevistado CET2 (2019) afirmou que o programa tem uma grande dificuldade de atrair
alunos com boa qualificação para o curso de pós-graduação, uma vez que são muitos cursos e
não há tantas pessoas querendo fazer pós na área, de modo que às vezes sobram bolsas de
mestrado. Em vista disso, o Entrevistado CET2 considera que talvez a criação de cotas fosse
inócua: “essa situação de cota me parece uma coisa importante quando você está lidando com
uma situação em que há uma competição”, isto é, quando há um número considerável de
pessoas competindo pelas vagas do programa. Inclusive, segundo o entrevistado, ele nunca
ouviu falar de um aluno indígena que tenha se candidatado a uma pós-graduação na área do
programa.

6.3.6. Conjuntura política

Por fim, a conjuntura política atual do país também foi apontada como uma justificativa
para a não criação das ações afirmativas. Em um dos programas que ainda não as possui, mas
cujo colegiado já discutiu a questão, o entrevistado ressaltou que a ideia de criar essas políticas
foi postergada em razão da mudança de governo.
Dada a visibilidade do programa em sua região e o recente aumento de sua nota na
avaliação da CAPES, os docentes teriam receio de que a aprovação das políticas dificultasse
alguns relacionamentos com órgãos do governo federal resultando em retaliações indiretas e
sutis que pudessem dificultar o andamento das atividades do programa, tais como corte de
recursos.
Kingdon (2014, p. 154) aponta que o início de um novo governo pode empurrar novos
itens ou impedir que certos assuntos entrem ou permaneçam na agenda do governo. No presente
caso, a iminência da mudança governamental e a posse de um novo presidente pode constituir
fator impeditivo para que as ações afirmativas permaneçam na agenda de alguns programas de
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pós-graduação e universidades públicas. Isso porque o atual presidente, Jair Bolsonaro, é
explicitamente contrário à criação de ações afirmativas com recorte étnico-racial e já se
manifestou em prol da abolição dessas políticas178.

6.3.7. Outros argumentos

Além dos argumentos apontados acima, alguns programas de pós-graduação
apresentaram justificativas mais específicas.
De acordo com o Entrevistado LLA2 (2019), desde 2016 o colegiado de seu programa
discute a criação de ações afirmativas, tendo sido apresentados diversos argumentos contrários,
especialmente por parte de docentes. Dentre eles, destaca-se a necessidade de aguardar os
outros cursos da universidade implementarem cotas, verificar se as políticas estão funcionando
e só então pegar o que deu certo e aplicar no programa. Em vista disso, o colegiado optou por
criar uma comissão responsável pela pesquisa de editais de outros programas de pós-graduação,
com o objetivo de compreender como a questão tem sido tratada e, a partir dessas experiências,
formular uma proposta de política própria.
Como mencionado no capítulo anterior, na fase de conhecimento do processo de difusão
de políticas públicas, os atores buscam obter informações para reduzir a incerteza sobre
funcionamento, efeitos e impactos na inovação em outros governos e/ou instituições (ROGERS,
1983, p. 21; SHIPAN; VOLDEN, 2008, p. 841). Todavia, no caso do programa do Entrevistado
LLA2, tendo em vista que todas as tentativas de criação de ações afirmativas foram barradas, o
argumento da necessidade de informações sobre a eficácia das políticas e a criação da comissão
parecem uma estratégia de apaziguamento simbólico (COBB; ROSS, 1997, p. 35).
Além disso, a questão da falta de bolsas de estudos também foi mencionada pelo
Entrevistado LLA2 (2019), segundo o qual, apesar de tratar-se de um programa de excelência,
há déficit de bolsas. O fato de o programa não conseguir garantir uma quantidade razoável de
bolsas para seus estudantes dificulta a criação de ações afirmativas, pois não é possível garantir
condições de permanência aos beneficiários.
Também foi apresentado o argumento de que, antes de discutir a criação de ações
afirmativas na pós-graduação, a melhor estratégia a ser adotada seria realizar “um estudo
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Cotas: Bolsonaro conduzirá revisão da ação afirmativa que, para ele, 'reforça o preconceito'. Disponível em:
<https://www.huffpostbrasil.com/2018/11/19/cotas-bolsonaro-conduzira-revisao-da-acao-afirmativa-que-paraele-reforca-o-preconceito_a_23594081/?ncid=other_twitter_cooo9wqtham&utm_>. Acesso em 20 de novembro
de 2018.

248

profundo do impacto das ações afirmativas no Brasil na graduação” (ENTREVISTADO ENG,
2019). De acordo com ele:

Eu tenho certeza que na academia tem gente fazendo grandes pesquisas, mas a
academia tem que se comunicar com a sociedade, para ver como pensam os tomadores
de decisão na universidade – que é uma parte da sociedade bastante fechada, na minha
opinião – para que se veja o verdadeiro valor e impacto das ações afirmativas,
entende? Porque senão você ainda tem muita resistência na academia.
[...]
Na minha opinião, o estratégico – não correto, mas estratégico novamente – seria que
a sociedade brasileira tivesse mais conhecimento sobre o impacto histórico, sobre o
impacto das ações afirmativas na graduação, exemplos mundiais e impacto e
benefícios de ações afirmativas na pós-graduação, entende?

Trata-se de um argumento muito semelhante àquele apresentado durante as discussões
das ações afirmativas na graduação, em que se sustentava que primeiro era necessário melhorar
a qualidade do ensino fundamental e médio antes de criar políticas de acesso ao ensino superior.
Por fim, outro argumento contrário à discussão da questão foi o fato de a universidade
ainda não ter aprovado uma resolução em seus órgãos colegiados (Câmaras e Conselho
Universitário). Na opinião do Entrevistado ENG (2019), os programas de pós-graduação da
universidade não irão implantar uma política se a Câmara de Pós-Graduação não estiver
discutindo a temática.

6.4. O filtro dos coordenadores

Segundo Crenson (1971, p. 3), o poder pode ser definido como a capacidade não só de
resolver problemas, mas também de evitá-los. Dessa forma, no caso da política em análise, os
opositores trabalham para evitar que as ações afirmativas sejam seriamente consideradas pelos
tomadores de decisão dos programas de pós-graduação, especialmente os colegiados.
Um aspecto que chama atenção na discussão das ações afirmativas na pós-graduação é
o papel dos coordenadores e a discricionariedade que eles detêm para colocar determinados
assuntos na pauta dos colegiados.
Em algumas das entrevistas com programas que ainda não possuem ações afirmativas,
constamos que a discussão sequer chegou aos colegiados, seja porque o coordenador não tinha
conhecimento da Portaria Normativa nº 13/2016 (no caso de universidades federais), seja
porque o coordenador era contrário à criação dessas medidas na pós-graduação e não
considerou necessário levar à questão para apreciação do restante do corpo docente.
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Trata-se de um aspecto bastante preocupante, pois demonstra que a forma de
administração dos programas de pós-graduação torna determinadas políticas dependentes das
opiniões pessoais de uma única pessoa, o que contraria o espírito democrático dos colegiados
dos programas de pós-graduação. Dessa forma, em casos em que o coordenador é contra essas
políticas ou desconhece sua necessidade ou forma de implementação, ele pode decidir não
incluir a discussão na pauta do colegiado, impedindo assim, que o problema seja reconhecido
e ingresse na agenda decisória da instituição.
Além disso, as entrevistas apontam para casos em que, baseado na sua experiência e no
conhecimento que possui acerca dos docentes, o coordenador considera que a questão não será
bem vista por seus colegas e opta por não levar o debate adiante, impedindo a ocorrência de um
debate, mesmo que seja para decidir contrariamente à criação das políticas.
De acordo com o Entrevistado ENG (2019), a cultura da pós-graduação na área de Engenharias
não receberia facilmente a política de ações afirmativas, de modo que “é muito difícil de isso
ser cogitado dentro do meu programa”. Em vista disso, a questão não foi discutida no programa
e não existem planos para que ela seja discutida futuramente:

Levar isso para o colegiado, para o colegiado delegar, seria coisa inimaginável. E vou
te contar: eu estou nessa função de coordenador – a previsão é de até [...] – e não está
nos planos trazer isso para a coordenação, para o colegiado. A menos que a
universidade passe uma política de implantar, impondo essas resoluções, etc. [...]
Porque eu entendo a cultura do programa, entende?

Resta claro que o coordenador não pretende levar à questão para análise e deliberação
do colegiado, o que demonstra que a equipe da coordenação tem o poder de evitar que a questão
seja sequer objeto de debate e reflexão por parte dos demais docentes.

6.5. Considerações finais

Baseado na literatura sobre negação de agenda (COBB; ROSS, 1997), este capítulo
dedicou-se à compreensão da perspectiva dos atores que se opõe à política de ações afirmativas
na pós-graduação e que não aprovaram tais medidas, de modo a avaliar os motivos e
justificativas apresentados.
Os dados coletados comprovam a hipótese inicial de que o argumento da meritocracia é
ainda mais forte nas discussões sobre ações afirmativas para pós-graduação, visto que este nível
educacional é considerado um espaço de excelência no qual apenas os mais qualificados devem
ingressar. O survey apontou que o argumento contrário mais apresentado em relação à ações
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afirmativas na pós-graduação foi a meritocracia. Ademais, a preocupação com a manutenção
do mérito acadêmico foi mencionada em todas as entrevistas com membros de coordenações
ou reitorias. Mesmo dentre os entrevistados favoráveis a tais medidas e cujos programas já as
instituíram, vários ressaltaram que a previsão de notas de corte e etapas diferenciadas para
determinados grupos representariam uma violação do mérito, razão pela qual todos os
candidatos deveriam ser submetidos aos mesmos critérios de seleção. Essa hipótese também é
corroborada por estudos de psicologia social que apontam que as pessoas com maior nível de
estudo endossam mais fortemente a ideia de meritocracia e apresentam posições desfavoráveis
às ações afirmativas.
Também fica evidente que a pós-graduação é marcada pela preocupação com a
excelência acadêmica e a avaliação da CAPES, dado que alguns entrevistados apontaram que a
criação de ações afirmativas foi considerada por alguns docentes um risco e um fator que
poderia reduzir a qualidade e, consequentemente, a nota da avaliação dos programas. Isso
parece estar relacionado ao fato de a avaliação representar não apenas um reconhecimento e
marcador de prestígio social e acadêmico, mas também um critério para alocação de recursos
entre os programas de pós-graduação.
Ademais, constatou-se que os programas de áreas do conhecimento tidas como mais
duras – tais como Ciências Agrárias, Exatas e da Terra e Engenharias – apresentam argumentos
no sentido de que as desigualdades no Brasil são sociais e não raciais, de modo que não seria
adequado considerar a raça dos candidatos. Vale destacar, ainda, que os programas de perfil
mais técnico demonstraram não reconhecer os benefícios que eventual diversidade étnico-racial
e social do corpo discente trariam para o programa, pois, segundo eles, bastaria que os
candidatos fossem bons e dedicados. Portanto, contata-se que a justificação das ações
afirmativas com base na diversidade é mais frágil e de difícil aceitação em áreas mais técnicas.
Outro argumento apresentado pelos programas que não criaram ações afirmativas é a
suposta suficiência das medidas na graduação para redução das desigualdades de acesso.
Segundo alguns entrevistados, ao final da graduação todos os estudantes têm as mesmas
condições, não sendo necessário criar ações afirmativas para o ingresso na pós-graduação. Tais
percepções não são baseadas em estudos e pesquisas que comprovem que após o ingresso na
universidade pública todos os estudantes têm acesso às mesmas oportunidades educacionais
independentemente de identidade étnico-racial e classe social.
Nota-se, assim, que em muitos casos não houve o reconhecimento do problema,
especialmente em termos étnico-raciais. Foram também utilizadas estratégias de
apaziguamento simbólico para tentar barrar as discussões sobre o assunto, tal como a criação
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de comitês para estudo de iniciativas de outros programas e o uso de argumentos a respeito da
necessidade de estudos mais profundos sobre o impacto das ações afirmativas na graduação e
em outros programas de pós-graduação.
Por fim, chama atenção o papel dos coordenadores dos programas de pós-graduação e
o poder que eles detêm para definir quais assuntos serão ou não encaminhados para a apreciação
dos demais docentes e órgãos colegiados. Trata-se de um aspecto bastante preocupante, uma
vez que, por serem pessoalmente contrários a esse tipo de política ou por considerarem que a
questão não seria bem vista por seus pares, coordenadores podem impedir que a questão seja
ao menos debatida e analisada pelos programas, mesmo que seja para decidir pela não criação
da política.

252

7. MUDANÇA INSTITUCIONAL

7.1. Introdução
Após a análise de como a questão das ações afirmativas ingressou na agenda das
universidades e programas de pós-graduação e como as alternativas e soluções foram
vislumbradas, o presente capítulo irá explicar como a criação dessas políticas resultou na
mudança do processo de seleção tradicional realizado pelos programas de pós-graduação.
Na maioria dos programas que adotaram ações afirmativas, a reserva de vagas não exclui
as fases tradicionais do processo de admissão. Contudo, se essas políticas têm por objetivo final
incluir indivíduos de grupos desfavorecidos, alguns desses procedimentos tradicionais têm alto
potencial de exclusão e podem afetar sua efetividade (SANTOS, 2010). Argumenta-se que
estudantes carentes ou indígenas são comumente eliminados nas primeiras fases dos processos
em razão da exigência de proficiência em línguas estrangeiras. Ademais, há propostas que
ressaltam que as barreiras ao acesso de negros não seriam removidas apenas com a criação do
adicional de vagas, sendo necessário adotar outras medidas, tais como a redução da nota de
corte. Para os indígenas, sustenta-se a importância de considerar as especificidades do processo
de educação e escolarização intercultural e o fato de que esses povos possuem demandas e
necessidades diferentes de outros estudantes (DE FIORI et al., 2017; MARQUES et al., 2017).
No entanto, há programas que têm considerado as barreiras enfrentadas pelos diversos
grupos no acesso à pós-graduação quando da formulação de políticas e realizado alterações em
seus processos seletivos, tais como redução das notas de corte, isenção de fases para candidatos
indígenas, aplicação de novos critérios para comprovação da proficiência em idiomas, entre
outros.
Como se trata de uma política de inclusão que afeta diretamente uma instituição – a pósgraduação e suas regras de seleção de estudantes – mostra-se relevante explicar os diferentes
modos de mudança. Assim, será analisada a transformação institucional dos programas de pósgraduação por meio da criação de ações afirmativas tendo como base a tipologia das formas de
mudança institucional desenvolvida por Thelen e Mahoney (2010), as características
institucionais que permitem as mudanças e o papel que cada tipo de agente de mudança.
Assim, as perguntas que guiarão a observação são: quais tipos de mudança nos
processos seletivos foram promovidos pela criação das ações afirmativas? Quais características
e propriedades das instituições permitem mudança? Quais são os agentes de mudança? Em que
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medida a criação de espaços de discussão e outros mecanismos impactaram o desenho da
política e resultaram na mudança institucional?
Para identificar os tipos de mudança, a pesquisa demandou análise dos editais que
regulam os processos de admissão de 137 programas de pós-graduação que criaram ações
afirmativas por iniciativa própria. As principais etapas do processo e os critérios de admissão
foram codificados e utilizados para construir uma escala de mudança, de modo que foi possível
identificar o número de alterações relacionadas às políticas de ação afirmativa.

7.2.

Instituições e fontes de mudança

O conceito de instituição é central para abordagens que visam compreender os processos
de mudança institucional. A literatura oferece várias definições de instituições (DIMAGGIO;
POWELL, 1991b; JEPPERSON, 1991). Ostrom (2005, p.3) conceitua instituições como
prescrições que usamos para organizar formas de interação repetitivas e estruturadas, incluindo
aquelas dentro de famílias, vizinhanças, mercados, associações e governos em todas as escalas.
Indivíduos que interagem em situações estruturadas por regras enfrentam escolhas sobre ações
e estratégias que adotam, levando a consequências para si e para os outros. Scott (2001, p. 48),
por outro lado, descreve as instituições como elementos culto-cognitivos, normativos e
reguladores que proporcionam estabilidade e significado à vida social. Já North (1990, p. 3)
descreve as instituições como “as regras do jogo em uma sociedade ou, mais formalmente, são
as restrições humanamente concebidas que moldam a interação humana”. Assim, as instituições
reduzem a incerteza fornecendo uma estrutura para a vida cotidiana, conformando incentivos
nas trocas políticas, sociais ou econômicas.
A literatura também conceitua instituições como instrumentos distributivos carregados
de implicações de poder (HALL, 1986). Apesar de muitas outras diferenças, quase todas as
definições de instituições as tratam como características relativamente duradouras da vida
política e social (regras, normas, procedimentos) que estruturam o comportamento e não podem
ser alteradas com facilidade ou instantaneamente. A ideia da persistência está virtualmente
embutida na própria definição de instituição. Segundo Powell (1991, p. 197), as coisas que são
institucionalizadas tendem a ser relativamente inertes e resistentes à mudança, visto que a
mudança é custosa e difícil.
No caso em análise, as ações afirmativas afetam diretamente uma instituição – os
programas de pós-graduação e seus processos de admissão de estudantes – já que têm o poder
de influenciar a escolha de pessoas que farão parte do quadro de pesquisadores e futuros
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professores do país, espaço atualmente ocupado por uma maioria em termos étnico-raciais,
sociais e regionais.
No Brasil, durante muito tempo a pós-graduação foi acessada por uma elite intelectual
majoritariamente branca, na qual prevaleceu a ideia de meritocracia pura, sem que fossem
consideradas as diferenças de oportunidades na sociedade e as barreiras enfrentadas por certos
grupos para acessar esse nível educacional. Houve, portanto, uma tendência à continuidade e à
manutenção dos mesmos critérios e procedimentos de seleção, vistos como suficientes para
alcançar os resultados desejados pelos atores e a manutenção dos recursos alocados aos
programas (MAHONEY, 2000; PIERSON, 2000, 2004, 2015, 2018).
A tendência à continuidade é notada também na coleta de dados, visto que há uma
escassez de informações sobre a participação dos diferentes grupos étnico-raciais nesse nível
educacional. Como demonstrado no Capítulo 4, estudos baseados no Censo Demográfico do
IBGE mostram que a pós-graduação é um nível composto predominantemente por brancos e
que possui intensas desigualdades regionais, étnico-raciais e econômicas (ARTES, 2016;
CGEE, 2012; FCC, 2015; PAIXÃO et al., 2010; ROSEMBERG, 2013; VENTURINI, 2017a).
Como outras instituições, os programas de pós-graduação e seus processos seletivos
possuem regras que geram implicações para a alocação de recursos e, portanto, estão envolvidos
em diversas tensões relacionadas a sua distribuição. Como sustenta Schattschneider (1960, p.
66), “a definição das alternativas é o supremo instrumento de poder” e a criação de ações
afirmativas, em muitos casos, tem consequências distributivas relacionadas não apenas às
vagas, mas também à alocação preferencial de bolsas de estudo para determinados grupos e à
avaliação dos programas. Muitos atores que se opõem à criação dessas políticas argumentam
que elas podem impactar a avaliação dos programas de pós-graduação pela CAPES e,
consequentemente, a quantidade de recursos disponíveis para o financiamento de pesquisas.
Em vista disso, como visto nos capítulos anteriores, há muita incerteza a respeito dessas
políticas, o que contribui para que os atores sejam resistentes à mudança. Portanto, entender as
fontes e os diferentes tipos de mudança gerados por políticas afirmativas é fundamental.
A literatura sustenta que o processo de mudança institucional pode ser o resultado de
choques externos ou internos, bem como de choques abruptos ou incrementais. Por muito
tempo, o institucionalismo, em todos os seus aspectos – sociológico, escolha racional e histórico
– foi dedicado em grande parte aos processos de mudanças abruptas trazidas por choques
externos. Para explicar situações de mudança, os institucionalistas históricos muitas vezes
chamam a atenção para os “momentos críticos” (critical junctures), entendidos como períodos
que abrem oportunidades para agentes mudarem a trajetória de desenvolvimento de uma
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política ou instituição, resultando em um novo caminho de desenvolvimento que persiste por
um longo período de tempo (CAPOCCIA, 2015; CAPOCCIA; KELEMEN, 2007;
KATZNELSON, 2003).

No contexto do estudo de fenômenos dependentes à trajetória, definimos momentos
críticos como períodos de tempo relativamente curtos, durante os quais há uma
probabilidade substancialmente elevada de que as escolhas dos agentes afetem o
resultado de interesse. Por “períodos de tempo relativamente curtos”, queremos dizer
que a duração do momento deve ser breve em relação à duração do processo de
dependência da trajetória que ele instiga (o que leva eventualmente ao resultado de
interesse). Por “probabilidade substancialmente elevada”, queremos dizer que a
probabilidade de que as escolhas dos agentes afetem o resultado de interesse deve ser
alta em relação a essa probabilidade antes e depois do momento. Essa definição
captura a noção de que, por uma breve fase, os agentes enfrentam um leque mais
amplo do que o típico de opções viáveis e a noção de que suas escolhas entre essas
opções provavelmente terão um impacto significativo nos resultados subsequentes.
Além disso, enfatizando que a probabilidade de que as escolhas dos atores afetarão os
resultados diminui após a conjuntura crítica, essa definição sugere que suas escolhas
durante a conjuntura crítica acionam um processo dependente de caminho que
restringe escolhas futuras (CAPOCCIA; KELEMEN, 2007, p. 348, tradução nossa,
grifos no original)179.

Capoccia (2015, p. 147–148; 2007) aponta que a análise de momentos críticos faz parte
da ideia de dependência de trajetória (path dependence), segundo a qual os arranjos
institucionais estabelecidos em um determinado momento se tornam enraizados em razão de
sua capacidade de moldar os incentivos, visões de mundo e recursos dos atores e grupos
afetados pela instituição180. Segundo Pierson (2004, p. 21), a dependência da trajetória referese a processos sociais que exibem feedback positivo, isto é, processos nos quais os benefícios
das atividades atuais comparadas com outras opções possíveis aumenta ao longo do tempo, já
que os custos de mudança são altos em razão da incerteza. Assim, os retornos crescentes fazem
com que os atores tenham fortes incentivos para concentrar-se em uma única alternativa e
continuar seguindo um caminho específico (PIERSON, 2004, p. 23). Por isso, após criadas, as
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“In the context of the study of path-dependent phenomena, we define critical junctures as relatively short
periods of time during which there is a substantially heightened probability that agents’ choices will affect the
outcome of interest. By “relatively short periods of time,” we mean that the duration of the juncture must be brief
relative to the duration of the path-dependent process it instigates (which leads eventually to the outcome of
interest). By “substantially heightened probability,” we mean that the probability that agents’ choices will affect
the outcome of interest must be high relative to that probability before and after the juncture. This definition
captures both the notion that, for a brief phase, agents face a broader than typical range of feasible options and
the notion that their choices from among these options are likely to have a significant impact on subsequent
outcomes. Further, by emphasizing that the probability that actors’ choices will affect outcomes decreases after
the critical juncture, this definition suggests that their choices during the critical juncture trigger a pathdependent process that constrains future choices.”
180
Sobre dependência de trajetória (path dependence), vide: MAHONEY, 2000; PIERSON, 2000, 2004, 2015.

256

instituições são difíceis de mudar, visto que muitas vezes a rigidez é incorporada em seu design
para reduzir a incerteza e aumentar a estabilidade (PIERSON, 2004, p. 43).
Assim, uma importante linha de pesquisa sobre mudança institucional recorreu a um
modelo descontínuo de mudança, no qual longos períodos de estabilidade são periodicamente
impactados por choques externos que abrem espaço para rápidas mudanças institucionais,
envolvendo muitas vezes o “colapso” de um conjunto de instituições e sua substituição por
outras (BAUMGARTNER; JONES, 1993). Assim, os “momentos críticos” são frequentemente
atribuídos a grandes choques exógenos, tais como guerras ou crises econômicas, que atuam
como catalisadores de mudanças institucionais duradouras (PIERSON, 2004, p. 135).
No caso de ações afirmativas para cursos de pós-graduação, é possível notar a influência
de um fator externo que serviu como indutor para a criação e difusão dessas políticas em todo
o país. A Portaria Normativa MEC nº 13/2016 estabeleceu que as Instituições Federais de
Ensino Superior deveriam apresentar propostas sobre a inclusão de pretos, pardos, indígenas e
estudantes com deficiência em seus programas de pós-graduação. Após a emissão da portaria,
vários programas de pós-graduação começaram a criar e implementar ações afirmativas em seus
processos de admissão. Embora a portaria apenas estabeleça que os programas deveriam
apresentar propostas de inclusão, vários programas e universidades entenderam que a criação
de ações afirmativas era obrigatória. Portanto, apesar de não representar um choque exógeno
tal como conceituado pela literatura, a portaria pode ser considerada um fator externo aos
programas de pós-graduação e universidades que atuou como incentivo e influenciou a criação
dessas medidas, cujo número aumentou significativamente dois anos posteriores à sua
promulgação.
No que diz respeito às universidades que aprovaram resoluções estabelecendo que todos
os programas de pós-graduação implementassem ações afirmativas em seus processos de
admissão, documentos e informações coletadas nas entrevistas mostram que em 64% dos casos
as políticas foram criadas em cumprimento à Portaria Normativa.
É interessante notar que, em uma das universidades entrevistadas, a equipe da reitoria
já era favorável à criação de ações afirmativas e enxergou a portaria como uma oportunidade
para convencer os departamentos a aprovar uma política para toda a universidade
(ENTREVISTADO UFPEL, 2018). Assim, a interpretação da portaria como obrigatória pelas
universidades e programas de pós-graduação pode ser considerada uma situação que abre
espaço para que os atores alterem as regras existentes e implementem políticas com as quais
concordam, mas podem enfrentar oposição mais forte em cenários diferentes (MAHONEY;
THELEN, 2010, p. 4).
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Nas outras 4 universidades (36%) em que foram aprovadas resoluções, a política foi
criada antes da edição da portaria devido a solicitações de programas de pós-graduação
específicos que queriam criar ações afirmativas ou em razão de pressões de estudantes e
movimentos sociais. A Universidade Federal de Goiás (UFG), por exemplo, foi a segunda do
país a aprovar uma resolução determinando que todos os programas deveriam criar esse tipo de
política. De acordo com um artigo publicado por atores envolvidos no processo de formulação
(DINIZ FILHO, 2016) e com a entrevista realizada com um representante da universidade
(ENTREVISTADO UFG, 2018), a discussão sobre o assunto começou em agosto de 2014
porque um programa de pós-graduação (Antropologia Social) desejava adotar cotas étnicoraciais. A solicitação ensejou um debate mais amplo que resultou na aprovação da regra
aplicável a toda a universidade.
Como mostram os dados, mesmo após a publicação da Portaria Normativa n° 13/2016
e sua interpretação por muitos programas e universidades como um requisito obrigatório, até
janeiro de 2018 apenas 26,4% de todos os programas de pós-graduação acadêmicos de
universidades públicas haviam implementado alguma forma de ação afirmativa em seus
processos seletivos. Além disso, embora a portaria tenha resultado em um aumento súbito de
programas com ação afirmativa, desde 2002 vários programas já vinham passando por
processos de mudança nesse sentido.
Os dados também indicam que as mudanças institucionais mais profundas – a
modificação dos critérios de admissão – são resultado de processos endógenos e incrementais
nos quais atores favoráveis às ações afirmativas foram capazes de introduzir modificações. Por
exemplo, em 2012, o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional
(PPGAS-MN) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) tornou-se referência ao
aprovar ações afirmativas para pós-graduação181. A política foi instituída em razão de demandas
de alunos de pós-graduação motivadas pela baixa presença de estudantes negros e indígenas no
programa. A proposta foi apresentada em 2007, submetida a diversos ajustes ao longo dos anos
e aprovada pelo colegiado do programa apenas em 2012182. Trata-se de exemplo em que a
proposta de modificação do processo seletivo enfrentou bastante resistência interna, o que
resultou em um longo processo de discussão e aprovação da política. Como apontam DiMaggio
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Para mais informações, vide o Capítulo 3.
Resolução 6/2012. Disponível em: <http://www.ppgasmnufrj.com/uploads/2/7/2/8/27281669/resolucao_6_2012_acao_afirmativa__1_.pdf>. Acesso em 24 de janeiro de
2017.
182
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e Powel (1991a), algumas organizações respondem rapidamente a pressões (internas ou
externas), enquanto outras apenas se transformam após longo período de resistência.
Portanto, o modelo de choque exógeno não parece ser apropriado para explicar as ações
afirmativas dos cursos de pós-graduação, uma vez que a edição da portaria normativa não se
encaixa nessa categoria. Ademais, como apontado por Thelen (2003, p. 209), o modelo dos
choques exógenos não considera que alguns arranjos institucionais sejam mais resistentes à
mudança mesmo diante de choques externos e, por isso, a maioria das formas de mudança
institucional ocorre na ausência de momentos críticos, de modo que, em muitos contextos, os
mecanismos endógenos são mais influentes do que os decorrentes de choques exógenos. Esse
parece ser o caso das ações afirmativas para programas de pós-graduação no Brasil, já que,
como demonstrado no capítulo anterior, apesar da edição da Portaria Normativa n° 13/2016,
muitos programas de universidades federais nem sequer chegaram a discutir a questão em seus
colegiados.
Nota-se uma resistência às mudanças mais substanciais nos processos de seleção, visto
que, na visão de alguns docentes entrevistados, há grande incerteza sobre os impactos que essas
modificações podem causar à nota dos programas na avaliação da CAPES e, consequentemente,
à quantidade de recursos e financiamentos disponíveis para pesquisa e ao status do programa
no meio acadêmico.
Diante disso, é necessário utilizar um modelo que compreenda uma teoria sistemática
de mudança institucional e que complemente as análises de equilíbrio pontuado e path
dependence com mecanismos que captem a lógica da evolução e da mudança institucional,
como o modelo desenvolvido por Thelen (2003, 2004, 2009) e outros (HACKER; PIERSON;
THELEN, 2015; MAHONEY; THELEN, 2010; STREECK; THELEN, 2005).

7.3.

Tipos de mudança

Nosso objetivo nesta seção é identificar os diferentes tipos de mudança que ocorrem nos
programas de pós-graduação e seus processos seletivos por meio da criação de ações
afirmativas. Para tanto, é importante não somente classificar os tipos de mudança, mas também
desenvolver análises capazes de identificar as fontes de mudança e as características das
instituições que permitiram que os atores fizessem tais modificações. Também é necessário
compreender os papéis desempenhados por apoiadores e contestadores institucionais dentro de
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cada tipo de mudança, a fim de explicar por que e como um tipo de mudança ocorre em
detrimento do outro.
Na maioria dos programas que adotaram ações afirmativas, as cotas não excluem as
fases tradicionais dos processos de admissão, tais como realização de provas de proficiência
em idiomas estrangeiros, provas dissertativas, entrevistas, apresentação de projetos de pesquisa,
avaliação de currículos e publicações, entre outras.
No entanto, se essas políticas visam, em última instância, incluir indivíduos de grupos
desfavorecidos, deve-se observar que alguns desses procedimentos tradicionais têm alto
potencial de exclusão e podem afetar sua eficácia. Argumenta-se que os estudantes pobres ou
indígenas são comumente eliminados nos estágios iniciais dos processos seletivos,
especialmente devido à exigência de proficiência em idiomas estrangeiros. O problema é
abordado por Santos (2010) ao discutir o processo de criação da área de concentração em
Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP e a aplicação de cotas. No processo
seletivo do programa, a primeira etapa, eliminatória, consiste em um teste de proficiência em
línguas estrangeiras. O autor exemplifica que no primeiro processo de seleção após a criação
da área de concentração e das cotas, 61 alunos se candidataram às vagas reservadas, mas apenas
4 obtiveram aprovação no teste de idioma. Esse cenário resultou no questionamento do processo
de seleção por parte do Ministério Público do Estado de São Paulo, que abriu uma investigação
e recomendou a redução da nota mínima para aprovação no teste de proficiência em língua
estrangeira como forma de viabilizar o preenchimento das vagas.
Além disso, existem propostas que apontam que as barreiras ao acesso dos negros não
seriam removidas apenas por meio da criação de vagas reservadas e que outras medidas teriam
que ser adotadas, como, por exemplo, a redução nas notas de corte. No caso dos povos
indígenas, propostas apresentadas têm argumentado sobre a importância de considerar as
especificidades do processo de educação e escolarização intercultural indígena e o fato de que
esses povos são sistematicamente submetidos a processos de invisibilização e possuem
demandas e necessidades diferentes de estudantes negros e outros (DE FIORI et al., 2017;
MARQUES et al., 2017).
Diante desse cenário, as mudanças ocorridas nos programas de pós-graduação e seus
processos seletivos em razão da criação de ações afirmativas serão analisadas a partir da
tipologia desenvolvida por Streeck e Thelen (STREECK; THELEN, 2005) e Mahoney e Thelen
(2010), os quais identificam a existência de quatro tipos de mudança institucional com base no
locus de transformação: substituição (displacement), camadas (layering), deslocamento (drift)
e conversão (conversion).
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7.3.1. Substituição (displacement)

A substituição ocorre quando regras e práticas antigas são removidas e substituídas por
novos modelos previamente desconhecidos ou ignorados (MAHONEY; THELEN, 2010;
STREECK; THELEN, 2005). Esse tipo de mudança pode ser abrupto e implicar em uma
mudança súbita como o colapso das instituições e sua substituição por novas regras. A
substituição também pode ser um processo lento e gradual, quando novas regras e instituições
são introduzidas e competem com regras mais antigas ao invés de suplementá-las.

7.3.2. Camadas (layering)
O processo de camadas ocorre por meio de um crescimento diferenciado (STREECK;
THELEN, 2005, p. 23), no qual pequenas modificações são introduzidas e coexistem com
práticas antigas (MAHONEY; THELEN, 2010, p. 15). Diferentemente da substituição, o
layering não envolve a criação de regras e instituições totalmente novas, mas está relacionado
à ocorrência de alterações, revisões e acréscimos às regras existentes 183. Mahoney e Thelen
(2010, p. 17) entendem que as camadas podem resultar em mudanças substanciais se as
emendas alterarem a lógica das instituições de “comprometer a reprodução estável do ‘núcleo’
original”. Os autores utilizam o exemplo de “adicionar uma opção de ‘voucher’ a um sistema
escolar existente, mantendo intactas outras características” e como isso pode resultar em
mudanças na estrutura e no financiamento dessas instituições.
Thelen (2003) aponta que o processo de evolução institucional por camadas pode ser
exemplificado pelo trabalho de Eric Schickler (1999, 2001), cuja pesquisa sobre o congresso
estadunidense apresenta padrão de mudança institucional que combina “elementos de
aprisionamento e inovação”, já que as instituições do congresso evoluíram por meio da inserção
de novos arranjos institucionais dentro de estruturas preexistentes. Segundo a autora, “os
inovadores institucionais acomodaram-se e, em muitos aspectos, adaptaram-se à lógica do
sistema preexistente, trabalhando em torno desses elementos que não puderam mudar”
(THELEN, 2003, p. 226).
Segundo Mahoney e Thelen (2010), o processo de camadas costuma ocorrer quando os
atores não têm a capacidade de realmente mudar as regras originais ou de criar novas regras ou
instituições ou sistema alternativo explícito, tal como ocorre na substituição. Por isso, atuam
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Tulia G. Falleti (2009), por exemplo, sustenta que as reformas no sistema de saúde brasileiro entre 1964 e
1988 foram resultado de um processo de mudança institucional em camadas.

261

dentro do sistema existente e adicionam novas regras ao lado das antigas. Assim, o processo de
camadas pode resultar em grandes mudanças a longo prazo:

Embora os defensores do status quo possam preservar as regras originais, eles não
podem impedir a introdução de emendas e modificações. Cada novo elemento pode
ser uma pequena mudança em si mesmo, mas essas pequenas mudanças podem se
acumular, levando a uma grande mudança a longo prazo (MAHONEY; THELEN,
2010, p. 17, tradução nossa)184.

Outro exemplo apresentado por Thelen (2003) é o caso das constituições, as quais, em
geral, são marcadas por uma rigidez institucional com regras para processos de emenda que
demandam grandes proporções de votos. Assim, as constituições costumam evoluir por meio
de um processo em camadas, adaptando as instituições a novas circunstâncias, mas preservando
a maior parte de seu núcleo (THELEN, 2003, p. 228).
7.3.3. Deriva (drift)

O processo de deriva (drift) ocorre em situações em que as regras permanecem
formalmente inalteradas, mas seu impacto muda em decorrência de mudanças nas condições
externas (HACKER; PIERSON; THELEN, 2015; MAHONEY; THELEN, 2010; STREECK;
THELEN, 2005; THELEN, 2004). Assim, a deriva ocorre quando as mudanças externas alteram
os resultados das regras sem que tenha havido mudança nas próprias regras (HACKER;
PIERSON; THELEN, 2015, p. 184). A ocorrência de processos de deriva depende, portanto,
do quão sensível os efeitos de uma instituição estão ao seu contexto (HACKER; PIERSON;
THELEN, 2015, p. 180).
Há casos em que a inação dos atores pode ter o efeito de alterar resultados substantivos.
Os autores utilizam como exemplo o caso das mudanças na distribuição populacional dos
distritos eleitorais em algumas democracias e como isso pode ocasionar problemas de
desassociação e distorcer resultados de eleições aumentando a representação de alguns grupos.
Assim, políticos que evitam revisar os limites dos distritos em face de movimentações
populacionais acabam por promover a mudança por meio da deriva, já que sua inação altera
resultados eleitorais (MAHONEY; THELEN, 2010, p. 17).
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“While defenders of the status quo may be able to preserve the original rules, they are unable to prevent the
introduction of amendments and modifications. Each new element may be a small change in itself, yet these
small changes can accumulate, leading to a big change over the long run.”
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7.3.4. Conversão (conversion)

Na conversão, as regras também permanecem formalmente inalteradas, mas são
interpretadas e promulgadas de outras maneiras, de forma que as instituições existentes são
redirecionadas para novos propósitos, gerando mudanças nos papéis que elas desempenham e
em suas funções (HACKER; PIERSON; THELEN, 2015, p. 185–186; MAHONEY; THELEN,
2010; THELEN, 2003, p. 228, 2004, p. 36). Dessa forma, diante de situações em que os atores
são confrontados com novos problemas, estes são enfrentados por meio do aproveitamento de
ambiguidades inerentes às instituições com o objetivo de converter a instituição a novas metas,
funções e propósitos. Em vez de modificar as regras institucionais, os atores passam a utilizálas de novas maneiras e redirecionar as instituições para funções e objetivos diferentes daqueles
para os quais elas foram inicialmente criadas (MAHONEY; THELEN, 2010, p. 17–18).

[...] em contraste com a deriva, a conversão requer uma reinterpretação ativa das
regras formais existentes para servir a novos fins. A conversão ocorre quando (1) as
instituições ou regras são suficientemente maleáveis para que possam servir a
múltiplos fins; (2) esses fins são politicamente contestados; e (3) atores políticos são
capazes de redirecionar uma instituição ou política para servir novas funções enquanto
(4) deixando suas regras formais em vigor (HACKER; PIERSON; THELEN, 2015,
p. 185, tradução nossa)185.

Thelen (2003, p. 229) apresenta como exemplo de conversão um processo de
redirecionamento de instituições e instrumentos de políticas sociais de pobreza e emprego nos
EUA descrito por Margaret Weir. O trabalho de Weir (1992) mostra que o programa “Great
Society” de Lyndon Johnson foi originalmente concebido como um programa de pobreza e de
caráter não racial, mas dada a ascensão do movimento pelos direitos civis, o presidente
enxergou nele uma oportunidade de canalizar recursos para comunidades negras.

7.4 Mudanças ocorridas nos programas de pós-graduação
Os dados coletados mostram que alguns programas consideraram as barreiras
enfrentadas pelos vários grupos no acesso a cursos de pós-graduação ao formular suas políticas
afirmativas, aplicando, por exemplo, a redução das notas de corte, a isenção dos candidatos

“[...] in contrast to drift, conversion requires active reinterpretation of existing formal rules to serve new ends.
Conversion occurs when (1) institutions or rules are sufficiently malleable that they can serve multiple ends; (2)
those ends are politically contested; and (3) political actors are able to redirect an institution or policy to serve
new functions while (4) leaving its formal rules in place.”
185
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indígenas de testes de idiomas estrangeiros, a aplicação de novos critérios para comprovação
de proficiência em língua estrangeira para todos os candidatos, entre outros. Portanto, é
importante entender que tipos de mudança foram promovidos pela criação de ações afirmativas
nos processos seletivos dos programas de pós-graduação.
Para tanto, foram analisados editais de seleção dos 137 programas de pós-graduação que
criaram ações afirmativas por iniciativa própria, de modo a verificar se, além das cotas ou vagas
adicionais, foram criadas outras medidas em prol dos grupos beneficiários. Assim,
primeiramente foram listadas as principais características das seleções de cursos de pósgraduação. Em seguida, foram criados códigos para identificar as características que foram
objeto de modificação em prol de determinados grupos e aquelas que permaneceram iguais e
aplicáveis a todos os candidatos. Os códigos estão descritos no Quadro 9 a seguir:
Quadro 9 – Características dos Processos Seletivos e Tipos de Modificações
(continua)
Vagas

Edital de seleção

Nota de corte

Prova dissertativa

Prova oral

Proficiência em idioma estrangeiro

1

Ampla concorrência

2

Reservadas para determinados grupos

1

Único

2

Separado para ações afirmativas

3

Separado para indígenas

4

Separado para outros grupos

0

Não aplicável

1

Igual para todos

2

Modificado para determinados grupos

0

Não aplicável

1

Igual para todos

2

Modificado para determinados grupos

0

Não aplicável

1

Igual para todos

2

Modificado para determinados grupos

0

Não aplicável

1

Igual para todos

2

Modificado para determinados grupos
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Quadro 9 – Características dos Processos Seletivos e Tipos de Modificações
(conclusão)
Avaliação de currículo e publicações

Projeto de pesquisa

Arguição de projeto

Entrevista

Carta de recomendação

Aceite orientador

0

Não aplicável

1

Igual para todos

2

Modificado para determinados grupos

0

Não aplicável

1

Igual para todos

2

Modificado para determinados grupos

0

Não aplicável

1

Igual para todos

2

Modificado para determinados grupos

0

Não aplicável

1

Igual para todos

2

Modificado para determinados grupos

0

Não aplicável

1

Igual para todos

2

Modificado para determinados grupos

0

Não aplicável

1

Igual para todos

2

Modificado para determinados grupos

Fonte: A autora, 2019.

Subsequentemente, o grau de mudança (GM) foi estabelecido com base na razão entre
o número de mudanças (m) e o número de características do processo seletivo (c), conforme a
fórmula abaixo:

𝐺𝑀 =

𝑚
𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3 + 𝑚𝑛
=
𝑐
𝑐1 + 𝑐2 + 𝑐3 + 𝑐𝑛

sendo:
GM: grau de mudança
m: soma das mudanças
c: soma das características do processo seletivo

Em outras palavras:
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Programa
Y

Número de características

Número

de

do processo seletivo (c)

mudanças (m)

10

2

𝒎
𝒄
2
10

Grau

de

mudança (GM)
0,2

Os dados do grau de mudança de todos os programas que criaram ações afirmativas por
iniciativa própria foram transformados em uma escala de mudança (EM), a qual varia de 0,1 a
1.
Tabela 5 – Grau de Mudança
Grau
de
Frequência
mudança
,100
13
,111
41
,125
24
,143
8
,167
3
,200
7
,222
7
,250
9
,300
3
,333
3
,375
3
,400
2
,444
2
,500
1
,556
2
,600
1
,667
2
,700
2
,800
1
,833
1
,889
2
Total

137

Porcentagem
9,5
29,9
17,5
5,8
2,2
5,1
5,1
6,6
2,2
2,2
2,2
1,5
1,5
,7
1,5
,7
1,5
1,5
,7
,7
1,5
100,0

Fonte A autora, 2019.

Ao analisarmos a distribuição dos graus de mudança, nota-se que 89,1% dos programas
realizaram mudanças em menos de 40% das características de seus processos seletivos, sendo
que em 65,7% dos casos a mudança varia entre 10% e 19,9%. A proporção de programas que
efetuaram mudanças mais significativas e superiores a 40% é bastante baixa (10,9%). As
informações sobre todos os 137 programas analisados e seus respectivos graus de mudança se
encontram na tabela do Anexo 5.
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Gráfico 33 – Proporções dos graus de mudança (N=137)
65,7%

16,8%
6,6%

0,100 a
0,199

0,200 a
0,299

0,300 a
0,399

2,9%

2,2%

2,2%

1,5%

0,400 a
0,499

0,500 a
0,599

0,600 a
0,699

0,700 a
0,799

2,2%

0%

0,800 a 0,900 a 1
0,899

Fonte: A autora, 2019.

Com base nos dados coletados, percebe-se a presença de duas formas principais de
mudança institucional nos programas de pós-graduação: substituição e camadas.

7.4.1. Casos de Substituição
Nas ações afirmativas para pós-graduação, a modalidade de substituição (displacement)
manifesta-se em casos em que o processo de seleção tradicional é majoritária ou totalmente
modificado para se adequar às necessidades e barreiras enfrentadas por certos grupos, como os
indígenas. Ou seja, não se trata apenas da reserva de vagas para estudantes de determinados
grupos, mas da alteração de diversas regras e critérios do processo de seleção com o objetivo
de torná-lo mais inclusivo. Foram considerados processos de substituição os casos em que os
programas de pós-graduação alteraram mais de 70% dos critérios de admissão em prol de
determinados grupos, isto é, aqueles que apresentam um grau de mudança igual ou superior a
0,7.
Os dados do Gráfico 33 mostram que apenas 3,6% dos programas possuem graus de
mudança superiores a 0,7, o que corresponde a apenas 5 programas de pós-graduação. Nesses
casos, os programas não se limitaram a adotar políticas de reserva de vagas ou vagas
suplementares, mas realizaram modificações em diversas etapas dos processos seletivos, tais
como redução das notas de corte186 para determinados grupos, criação de novas regras para
comprovação de proficiência em idiomas estrangeiros, previsão de preferência na distribuição
de bolsas de estudos, entre outras.

186

Nota de corte se refere à nota mínima que um(a) candidato(a) deve atingir para ser aprovado para a próxima
fase do processo seletivo ou a nota geral para ser considerado aprovado no processo seletivo.
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Primeiramente, chama atenção o fato de que, dentre os 5 programas com alto grau de
mudança, 3são de Antropologia Social e 1 é de Sociologia e Antropologia. O programa de pósgraduação em Antropologia Social da USP, por exemplo, é o que apresenta o maior grau de
mudança: 0,889.
Isso aponta para a ocorrência do que a literatura denomina de isomorfismo, isto é, um
processo que força uma organização a se assemelhar a outras organizações que enfrentam o
mesmo conjunto de condições (DIMAGGIO; POWELL, 1991a, p. 66). DiMaggio e Powell
(1991a, p. 70) sustentam que as organizações têm uma tendência a utilizar como modelos as
práticas de outras organizações de seu campo que elas percebem como mais legítimas ou bemsucedidas. Além disso, o crescimento de redes profissionais em determinado campo faz com
que novos modelos organizacionais sejam rapidamente difundidos. Dessa forma, a incerteza ou
falta de informação sobre as políticas afirmativas faz com que os programas imitem práticas
estabelecidas por outros programas da mesma área, o que pode resultar em maior
homogeneidade dentro de determinados domínios e maior conformidade com organizações
maiores ou de maior status dentro do campo.
Em 3 dos 5 programas com processos de mudança por substituição, houve a separação
das regras dos processos seletivos em dois editais distintos, sendo um direcionado às vagas de
ampla concorrência e às vagas reservadas para alguns grupos e outro edital direcionado
exclusivamente à seleção de estudantes optantes indígenas.
No caso do PPGAS-MN/UFRJ, que possui grau de mudança 0,7, a primeira proposta de
ação afirmativa elaborada pelo coletivo de alunos e apresentada à coordenação do programa em
2007 explicitava os motivos pelos quais os candidatos deixavam de ingressar no programa187 e
ressaltava que as barreiras ao acesso de negros não seriam removidas apenas com a criação do
adicional de vagas, sendo necessário adotar outras medidas, tais como a redução da nota de
corte. A proposta poderia ter sido recebida pela coordenação e arquivada por causa do não
reconhecimento do problema (o baixo número de negros e indígenas entre discentes e docentes)
como relevante. No entanto, ocorreu um processo efetivo de formulação de políticas entre 2007
e 2012, caracterizado pela discussão da proposta original e de possíveis alternativas até a
definição da proposta final. A proposta foi objeto de um longo processo de discussão que contou
com a participação de um grande número de atores com diferentes papéis, opiniões e

187

Os dois motivos eram: (a) o candidato era aprovado com nota superior a 7 (sete) nas três primeiras fases
eliminatórias, mas não obtinha classificação suficiente para ser admitido; ou (b) o candidato não obtinha a nota
mínima (sete) para aprovação em qualquer uma das fases e era reprovado na seleção.
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perspectivas188. A resolução aprovada pelo colegiado estabelece que o programa oferecerá
anualmente (a) um percentual adicional de vagas (mínimo de 20%) que será reservado aos
candidatos negros optantes, os quais terão uma nota de corte menor (5 pontos189) em todas as
etapas e (b) vagas adicionais reservadas a indígenas (cujo número será estipulado conforme a
demanda190) preenchidas por meio de um processo de admissão diferenciado, no qual não há
provas de conhecimentos específicos, nem a tradução de textos em língua estrangeira
(VENTURINI, 2017b).

7.4.2. Casos de Mudança em Camadas
Já a modalidade de mudanças em camadas se manifesta em casos em que o processo de
seleção tradicional do programa de pós-graduação não é completamente modificado para se
adequar a certos grupos, mas é mantido e coexiste com novas regras de natureza inclusiva.
Assim como nos casos de substituição, os editais de seleção foram analisados e as modificações
realizadas em cada etapa do processo seletivo foram codificadas conforme o Quadro 1.
Como dito anteriormente, o fato externo (a Portaria Normativa MEC nº 13/2016)
resultou em um aumento no número de programas com vagas regulares ou suplementares
reservadas. Todavia, na maior parte dos casos não houve mudança nos critérios tradicionais de
admissão e os optantes pelas ações afirmativas são submetidos às mesmas etapas e regras que
os demais candidatos. Nos programas de pós-graduação que aprovaram as ações afirmativas
por iniciativa própria, os graus de mudança que variam entre 0,1 e 0,19 são aqueles em que a
única mudança no processo seletivo foi a previsão de reserva de vagas ou de vagas
suplementares para determinados grupos. Nenhuma outra alteração no processo foi realizada
pelos programas que apresentam esses graus de modificação.
A grande proporção de programas com esse grau de mudança aponta a ocorrência de
isomorfismo mimético – a adoção de respostas padronizadas à incerteza – e isomorfismo
coercitivo – a mudança como resposta direta a uma ordem ou exigência governamental
(DIMAGGIO; POWELL, 1991a, p. 67–69). No isomorfismo mimético, há uma tendência à
imitação de modelos já existentes, viáveis e que demandam poucos gastos em situações em que
a organização se vê diante de um problema com causas ambíguas e soluções pouco nítidas. No
188
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caso dos programas de pós-graduação, nota-se que a maioria daqueles que criaram ações
afirmativas adotaram o modelo de reserva de vagas (cotas) amplamente difundido no ingresso
em cursos de graduação. Já o isomorfismo coercitivo é resultante de pressões formais ou
informais exercidas por outras organizações ou órgãos governamentais dos quais a organização
adotante depende. Essas pressões podem ser vistas como uma coerção, tal como ocorreu no
caso da Portaria Normativa n° 13/2016, a qual foi interpretada como uma ordem vinculante do
MEC para que os programas criassem ações afirmativas.
Além disso, também é possível sustentar que a adoção da modalidade de cotas e a
manutenção das demais etapas do processo seletivo intactas representa um caso de dependência
da trajetória (path dependence), uma vez que os benefícios dessa modalidade nos cursos de
graduação e seus retornos fazem com que os atores tenham fortes incentivos a utilizar a mesma
alternativa em vez de pensar em outras soluções desenhadas especificamente para a pósgraduação, já que isso demandaria recursos, tempo e aumentaria a incerteza (PIERSON, 2004,
p. 21–23).
Ademais, dentre as 19 universidades que aprovaram ações afirmativas para todos os
seus programas de pós-graduação, há 4 em que candidatos optantes por essa modalidade de
ingresso estão sujeitos às mesmas regras e critérios dos demais candidatos, e os programas não
são autorizados a criar regras que diferenciem as notas mínimas exigidas de candidatos optantes
e não optantes. De acordo com o Entrevistado UFFS (2018):

Mas, nós, na pós-graduação produzimos uma política em que consideramos
fundamentalmente o mérito no processo seletivo [...]. E como nós vamos
selecionar os candidatos negros, índios e etc? O entendimento foi que para que o
estudante entre na pós-graduação ele tem que ter manifesto, tem que ter sido
aprovado no processo seletivo. E nós não realizamos o processo seletivo em
separado. Nós não fazemos um processo seletivo para negros, não fazemos um
processo seletivo para índios. Eles participam do processo seletivo junto com os
demais [...].

Em outras universidades, os programas de pós-graduação têm autonomia para definir seus
critérios de seleção, e seria possível, em um primeiro momento, estabelecer notas de corte
diferentes.
Os graus entre 0,2 e 0,299, por sua vez, indicam que duas etapas ou características do
processo foram modificadas. Nos casos que apresentam esses graus de mudança, nota-se que,
além da criação da cota ou vaga suplementar, os programas reduziram as notas de corte de
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certos grupos de beneficiários ou ajustaram os critérios para que esses grupos comprovem a
proficiência em idiomas estrangeiros.
Há programas em que todas as etapas do processo seletivo permanecem iguais, mas para
serem aprovados os optantes pelas ações afirmativas devem atingir uma nota mínima menor do
que a dos candidatos não optantes, como, por exemplo, os programas de Ciência Econômica e
Desenvolvimento Econômico da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), História
Social da UFRJ, entre outros.
Além das vagas reservadas e da questão das notas mínimas nos processos de seleção,
existem programas que estabeleceram outras medidas relacionadas a uma das barreiras à
inclusão de grupos vulneráveis em cursos de pós-graduação. Nas mudanças de grau 0,3 a 0,399,
por exemplo, dentre as três modificações realizadas, destaca-se a não aplicabilidade de
determinada etapa ou critério de seleção para um grupo, tal como a dispensa da prova
dissertativa ou da prova de idioma para candidatos indígenas.
A importância da proficiência em línguas estrangeiras e sua comprovação no processo
de admissão é evidenciada pelo fato de grande parte da literatura utilizada durante os cursos ser
escrita em línguas estrangeiras, principalmente em inglês, e pelo fato de muitos livros e
trabalhos ainda não terem sido traduzidos. Assim, a proficiência em idiomas estrangeiros seria
importante para o tipo de literatura com a qual os alunos têm contato, para sua participação em
conferências e congressos internacionais e para publicação em revistas estrangeiras.
Nos editais analisados para fins desse capítulo, nota-se que alguns programas
dispensaram candidatos optantes e pertencentes a determinados grupos sociais da realização de
provas de idiomas. O principal grupo beneficiado por esse tipo de dispensa é o dos indígenas,
os quais são dispensados da comprovação de proficiência em línguas estrangeiras ou podem
considerar o português como uma língua estrangeira, visto que possuem outras línguas nativas.
Dentre as medidas inclusivas que se aplicam a todos os candidatos (optantes ou não pela
ação afirmativa), destacam-se: a concessão de um prazo mais longo para que todos os
candidatos aprovados possam comprovar a proficiência em línguas estrangeiras; a possibilidade
de realizar um novo teste após certo intervalo de tempo; e a aprovação no teste de idioma ser
considerada um critério classificatório, e não eliminatório.
O Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade de São Paulo
(USP) é um dos exemplos em que os candidatos – optando ou não por ação afirmativa – têm
prazo maior para comprovar a proficiência em língua estrangeira. De acordo com o edital de
seleção, os alunos inscritos devem passar no exame de proficiência em língua estrangeira até a
data de sua inscrição no exame de qualificação, o que geralmente ocorre no meio do segundo
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ano do curso. Nos programas de Ciência Econômica e de Desenvolvimento Econômico da
Unicamp, por sua vez, a comprovação da proficiência é um requisito apenas para a defesa da
dissertação ou tese, o que permite que os alunos aprendam o idioma ou se aperfeiçoem durante
o mestrado e/ou doutorado.
Vale ressaltar também iniciativas que oferecem cursos instrumentais em línguas
estrangeiras para candidatos que optam por ações afirmativas e que não passaram no primeiro
teste de proficiência, como o Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UnB. De acordo
com o edital, se o candidato optante pela ação afirmativa não passar no primeiro exame, o
programa oferecerá gratuitamente um curso instrumental de língua estrangeira, que será
realizado entre o primeiro e o segundo teste.
Ademais, alguns programas alteraram suas regras de distribuição de bolsas de estudos
– em geral dependentes da classificação dos candidatos no processo seletivo – para estabelecer
preferência aos beneficiários das ações afirmativas. Isso demonstra que, além de ajustes nos
processos de seleção, alguns programas têm se preocupado em criar medidas voltadas à
permanência dos beneficiários. A criação de políticas de permanência é fundamental para
garantir a efetividade de políticas que busquem aumentar o acesso de grupos socialmente
vulneráveis, como indígenas, quilombolas e estudantes de baixa condição socioeconômica. Ao
discutir a política aprovada pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Mário
Augusto Medeiros da Silva (2016, p.177) aponta que alguns cotistas são oriundos de outras
instituições e localidades do país, sendo necessário pensar não apenas em bolsas de estudo, mas
também em políticas de moradia estudantil. Assim, políticas de permanência, como bolsas de
estudos, moradia estudantil e alimentação em restaurantes universitários, também podem
incentivar um maior fluxo de estudantes entre as diferentes regiões do país, ampliando não
apenas a diversidade social e étnico-racial, mas também a regional.
Entretanto, a criação de políticas de permanência tem sido mencionada como um desafio
pelos atores envolvidos na formulação de políticas afirmativas nos cursos de pós-graduação,
especialmente em um cenário de crise econômica e redução dos recursos destinados a bolsas e
financiamento de pesquisa em geral.
Os dados apontam que 9,5% dos programas que criaram ações afirmativas por iniciativa
própria publicaram as regras para admissão de estudantes em editais separados, sendo alguns
com regras para todos os beneficiários das ações afirmativas e outros separados para indígenas
ou outros grupos.
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Gráfico 34 - Programas que criaram ação afirmativa por conta própria segundo
tipo de edital (N=137)
Único
Separado para indígenas

90,5%
4,4%

Separado para ações afirmativas

2,9%

Separado para outros grupos

2,2%

Fonte: A autora, 2019.

O Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade de Brasília
(UnB) realiza um processo seletivo separado para candidatos indígenas, mas, diferentemente
do PPGAS-MN, os optantes são submetidos a uma prova oral e a uma prova de interpretação
de compreensão de textos em língua inglesa de caráter classificatório, sendo possível realizar
uma nova prova em caso de não aprovação na primeira tentativa.
Além de processos seletivos específicos para candidatos indígenas, há programas que
também aplicam tais medidas a candidatos com deficiência. O Programa de Pós-Graduação em
Linguística (PPGL) da Universidade de Brasília (UnB) oferece 6 vagas para candidatos surdos,
os quais realizam provas escritas e em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e possuem maior
tempo para sua conclusão. Apesar de um alto percentual de programas ter criado cotas para
pessoas com deficiência, a inclusão desse grupo não se limita à adaptação das provas e à
consideração das dificuldades de comunicação e deslocamento dos candidatos durante o
processo seletivo, sendo necessário pensar na efetiva recepção desses grupos na universidade,
como a criação de condições de acessibilidade em edificações (banheiros adaptados, rampas,
elevadores, etc.), ferramentas tecnológicas e de comunicação (como impressoras em braile,
profissionais treinados em Libras, etc.) e treinamento de pessoal para a recepção desses
indivíduos.

7.5.

O que explica cada tipo de mudança?

Os dados coletados indicam que a maioria das universidades públicas e programas de
pós-graduação passou por processos de mudança de camadas (layering) e que há poucos casos
de substituição (displacement) e alteração quase completa dos processos de seleção devido às
barreiras enfrentadas por determinados grupos. Mas por quê?
Como Thelen (1999, p. 397) aponta, instituições fundamentam-se em um conjunto de
bases ideacionais e materiais que abrem ou não possibilidades de mudança. Os dados coletados
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apontam alguns fatores que contribuíram de alguma forma não só para a aprovação das ações
afirmativas, mas também para a alteração de critérios do processo seletivo. O primeiro fator é
a área do conhecimento em que o programa está inserido.
Os dados apontam que as mudanças mais significativas foram feitas por programas da
área de Ciências Humanas. O Gráfico 35 indica que todos os programas que realizaram
mudança com grau igual ou superior a 0,6 são dessa área. Além disso, nota-se a predominância
da área em todos os graus de mudança. Depois da área de Ciências Humanas, a área que
apresenta graus mais elevados de mudança é a de Linguística, Letras e Artes, com 33,3% das
mudanças de grau 0,5. Nas mudanças de grau baixo, há maior distribuição entre as áreas do
conhecimento. No grau 0,100 a 0,199 há programas de 8 áreas; no grau 0,200 a 0,299, de 6
áreas; e no grau 0,300 a 0,399, de 4 áreas.
Gráfico 35 – Distribuição dos programas que criaram ação afirmativa por iniciativa
própria segundo grau de mudança e área do conhecimento (N=136)
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0,400 a 0,499

13,0%
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33,3%
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100,0%
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100,0%
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100,0%

Ciências Agrárias

Ciências Biológicas

Ciências da Saúde

Ciências Exatas e da Terra

Ciências Humanas

Ciências Sociais Aplicadas

Linguística, Letras e Artes

Multidisciplinar

Fonte: A autora, 2019.
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A predominância da área de Ciências Humanas parece estar relacionada à sua
proximidade com temáticas de desigualdades sociais, étnico-raciais e de gênero. Nas entrevistas
foi possível constatar que os programas das áreas de Humanidades em geral (Ciências
Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Letras, Linguística e Artes) detinham mais informações
a respeito das barreiras que determinados grupos sociais enfrentam no acesso à educação,
especialmente ao ensino superior, o que permitia maior reconhecimento da existência do
problema na pós-graduação e da necessidade de se fazer algo a respeito.
Além disso, em geral, os programas dessas áreas viam o ingresso de alunos com
diferentes perfis como algo benéfico do ponto de vista de melhoria da pesquisa científica. Isto
é, os entrevistados dessas áreas apontaram que a diversidade era importante para que novos
problemas e novas abordagens metodológicas fossem apresentados e pesquisados, algo que não
foi considerado por programas de áreas mais duras como Engenharias, Ciências Agrárias e
Ciências Exatas e da Terra.
Para testar a hipótese da influência da área do programa no grau de mudança, foi
utilizado um modelo estatístico para dados categóricos, especificamente a regressão logística
(logit). Primeiramente a variável grau de mudança foi transformada em uma variável categórica
com dois valores: (1) “grau de mudança baixo”, correspondente aos graus iguais ou abaixo de
0,167 e refere-se aos programas que mudaram apenas uma característica de seu processo
seletivo (tal como a reserva de vagas); e (2) “grau de mudança médio/alto”, que equivale aos
graus maiores que 0,167 e aos programas que realizaram mais de uma modificação em seus
processos de admissão.
O Modelo 1 examina a associação entre a variável dependente “grau de mudança” e as
variáveis independentes “áreas dos programas” . O Modelo 2 acrescenta a variável
independente “nota”, a qual equivale à nota da avaliação da CAPES dos programas.
Os resultados de ambos os modelos sugerem que pertencer à área de Ciências Humanas
aumenta a probabilidade de o programa apresentar um alto grau de mudança. As áreas de
Ciências Sociais Aplicadas e Letras, Linguística e Artes também apresentam efeitos positivos
no grau de mudança.
É claro que existem variáveis não mensuradas que podem influenciar a variação do grau
de mudança de um programa. Todavia, o objetivo aqui é demonstrar que a variável “área”
produz um efeito no grau de mudança, o que pode estar relacionado com a proximidade que
essas áreas têm de questões que afetam os grupos sociais alvo das políticas afirmativas na pósgraduação.
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Ademais, o fato de os maiores graus de mudança serem de programas da área de
Antropologia também aponta a ocorrência de dependência da trajetória (path dependence), pois
o fato de programas de excelência dessa área terem realizado modificações substantivas faz
com que outros programas da área tenham fortes incentivos a fazer mudanças iguais ou
semelhantes.
Tabela 6 – Modelos logit para efeito da área do conhecimento (1) e nota da CAPES (2)
no grau de mudança
Modelos logit
Modelo 1
Modelo 2
Variável dependente
Grau de mudança Grau
de
mudança
dicotômico
dicotômico
area_CH (Ciências Humanas)
area_CSA (Ciências Sociais Aplicadas)
o.area_CS (Ciências da Saúde)
area_LLA (Letras, Linguística e Artes)

3.933***
(1.019)
2.780***
(1.064)
-

4.083***
(1.023)
3.043***
(1.070)
-

2.798**
(1.100)
1.124
(1.227)

Constante

-5.984***
(1.001)

2.902***
(1.104)
1.423
(1.232)
0.466***
(0.117)
-7.712***
(1.123)

Número de observações

1,261

1,261

area_MU (Multidisciplinar)
Nota da CAPES

Nota: Erros padrão entre parênteses; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fonte: A autora, 2019.

Os dados deixam claro que a maioria dos programas que efetuaram mudanças
significativas são de Antropologia Social, especialmente em favor de candidatos indígenas.
Assim, resta claro que a proximidade desses programas com grupos étnicos permitiu não apenas
que o problema fosse identificado (baixa participação de indígenas em cursos de pósgraduação), mas que fossem consideradas as especificidades desses grupos ao desenhar as
políticas afirmativas. No caso do Programa de Antropologia Social da USP, por exemplo, os
participantes do processo ressaltaram a importância de terem as diferenças de escolarização
indígena consideradas e os benefícios que sua presença pode trazer para o campo.
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Tratar o acesso de estudantes indígenas como o de outras “minorias” tem o intuito de
defender a igualdade de acesso a um direito, sem considerar que ele tem sido
desigualmente alcançado e sem reconhecer as especificidades dos povos indígenas e
todo o histórico de construção do debate a respeito da educação escolar indígena
diferenciada e das propostas de interculturalidade. Isso tem sido motivo de forte crítica
pelo movimento indígena, por indígenas e não-indígenas ligados ao tema. Os
diferentes modos de organização social e escolarização indígenas, brevemente
descritos acima, colocam demandas e necessidades para estudantes indígenas que são
diferentes daquelas de estudantes negras/os, submetidas/ os a formas outras de
marginalização. Invisibilizar suas presenças e demandas específicas representa um
retrocesso para as conquistas de direitos recentemente alcançados nesse âmbito.
[...]
Para a antropologia e para as/os indígenas, a experiência de pesquisadoras/es
indígenas na pós-graduação constitui um experimento, no sentido forte da expressão.
Por ser uma área do conhecimento interessada em modos outros de produção,
sistematização e circulação de conhecimentos e relações sociais, a antropologia abre
a possibilidade de experimentar e renovar conceitos, análises e metodologias de
investigação, a partir de um diálogo que preserve as especificidades e objetivos desses
diferentes saberes, de modo proveitoso tanto para as universidades quanto para os
diferentes coletivos indígenas (DE FIORI et al., 2017, p. 72–73).

Nas áreas Ciências da Saúde e Multidisciplinar, os entrevistados também destacaram a
proximidade das áreas com temáticas ligadas às desigualdades.

Agora a área de saúde coletiva, não sei se você conhece, [...] isso para nós é uma
questão. É uma questão da desigualdade, da iniquidade, desigualdade social
iniquidade social, isso é uma questão para a área de saúde coletiva, então não é preciso
uma grande discussão. As pessoas concordam que existe uma desigualdade, que ela é
social, é econômica e que isso está espelhado na população, está espelhado na
universidade, está espelhado no acesso aos bens de consumo, de serviço, aos direitos.
Isso é uma coisa muito clara para a minha área [...]. Então não são precisos grandes
debates em relação a isso (ENTREVISTADO CS1, 2018).

Outro fator ligado à área do conhecimento é a questão dos grupos de pesquisa e sua
proximidade com os diversos grupos sociais. Muitos entrevistados salientaram que a
importância do ingresso de determinados grupos e a modificação dos processos seletivos foi
frisada por docentes e discentes que tinham grupos de pesquisa de temáticas como estratificação
social, línguas indígenas, gênero e sexualidade, migrações, entre outros.
Então, o programa sempre teve uma tradição – não sei se essa é a palavra, mas na
falta de outra melhor vou agora com ela mesmo – ele sempre teve uma tradição de
trabalhar com pesquisa-ação, sabe? Com pesquisa engajada. Então tem vários projetos
de pesquisa dos professores, e também projetos de extensão. A gente tem essa
característica, a gente é um programa de pós-graduação, mas a gente também faz
muita extensão. Não é só pesquisa isolada da aplicação com a sociedade, mas
diretamente com ações mesmo. Então, na verdade, a ideia vem de uma continuidade
de um trabalho que já vinha sendo exercido com esses grupos. [...] com a participação
desses grupos em discussões, nas próprias disciplinas, não só falando deles, mas
falando com eles, nos processos de debate, simpósios, colóquios. Então, essa é uma
avaliação que eu tenho, acho que foi um processo meio natural [...]. É exatamente pelo
próprio processo histórico do tipo de pesquisa que se realiza no programa. [...] E aí só

277

para terminar, em pensar também que a cota não resolveria o nosso problema. Por
quê? Porque no edital geral de seleção tem coisas, por exemplo, como prova de inglês
eliminatória. Então a gente não podia colocar as pessoas para fazer dentro do edital
que é o edital para todo mundo. E aí, se fosse na cota, ia ter que fazer o mesmo tipo
de prova, ia ter que passar pelo mesmo processo seletivo, e fazer por exemplo a prova
de inglês estando arriscado a zerar (ENTREVISTADO M2, 2018).

Outro aspecto relacionado à área dos programas e que foi apontado como relevante por
alguns entrevistados é a realização de debates e discussões sobre as propostas e alternativas
com docentes de outros programas e universidades, discentes e membros de movimentos
sociais.
Uma das hipóteses que a pesquisa pretendia confirmar era a de que a realização de
debates e discussões sobre as ações afirmativas, suas justificativas e impactos, resulta numa
maior probabilidade de alteração dos critérios do processo seletivo. Apesar de os dados
coletados no survey não serem significativos o suficiente para demonstrar a importância desse
fator, foi possível constatar que 44,3% dos programas responderam positivamente à questão
sobre a realização de debates. Dentre eles, 60,5% apontaram que os debates resultaram em
modificações na proposta original do programa, sendo que desses, 27,5% indicaram que foram
ajustados os critérios de admissão. Esse fator foi bastante destacado nas entrevistas, já que os
programas que realizaram mudanças além da criação de vagas reservadas ou suplementares
realizaram algum tipo de debate com terceiros ou fora de seus colegiados191.
Os debates e reuniões foram destacados como importantes para que a proposta fosse
construída com um apoio substantivo da comunidade acadêmica, como é o caso dos programas
do Entrevistado SA1 (2018). O entrevistado ressaltou que os debates foram importantes para
que os prós e os contras da proposta fossem discutidos com calma e porque havia um grupo de
professores que queria obter mais informações antes de decidir. Portanto, nesse caso, os debates
foram utilizados para o esclarecimento daqueles que não tinham tanto contato com a temática
e queriam entender por que as ações afirmativas eram importantes, seus benefícios e
desvantagens. Segundo ele, a realização dos debates foi positiva:

Porque assim, eu mesmo, conhecia um pouco do processo, mas acompanhava mais a
graduação. Mas não tinha muita informação, não era uma questão que eu tivesse
atento de conhecer afundo. Para mim, foi muito esclarecedor, foi importante no
processo. Uma das questões importantes é que, conversando com os colegas, e
participando dos debates, a gente foi percebendo que tinha [...] a questão fundamental
de você tentar reduzir desigualdades que são explícitas na nossa sociedade, certo? Isso
é um aspecto importante para você avançar na discussão das pautas, inclusive da pósgraduação. A discriminação não se encerra uma vez que se tenha conseguido isso na
191

Nesse caso, entende-se por terceiras pessoas que não participam das discussões no âmbito do colegiado do
programa ou dos órgãos superiores da universidade.
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graduação. Mas, por exemplo, a questão da importância de você oxigenar, na
realidade, o próprio debate através da diversidade de temas, né? Você conseguir trazer
temas novos, temas que estão na sociedade. A Universidade fica muito pouco
permeável a esses temas. Então, isso foi uma questão que apareceu muito. O próprio
debate acadêmico, você ter lá uma diversidade, é um aspecto bastante importante que
se soma ao primeiro. Então, isso, eu diria que foi um aspecto que convenceu muita
gente.

Michele S. Moses (2016) sustenta que as oportunidades de diálogo e deliberação sobre
a ação afirmativa antes das decisões nas ballot initiatives no Colorado contribuíram para maior
informação e compreensão de valores contestados, aumentaram a compreensão pública e
promoveram a vontade das pessoas de reconsiderar seus pontos de vista e aumentar a
comunicação entre os lados opostos da questão. A autora sustenta que em casos envolvendo
desentendimentos morais, tal como decisões sobre ações afirmativas, a deliberação pública
exerce um papel relevante na produção de políticas educacionais mais efetivas e equitativas.
Em sentido semelhante, Lawrence e Suddaby (2006, p. 247) sustentam que a difusão de
inovações em um campo – tal como os programas de pós-graduação – envolve um intenso
trabalho institucional por parte dos atores que devem persuadir os tomadores de decisão sobre
os méritos da inovação, para que esses possam compreender como ela pode se aplicar à
organização. Além disso, a aprovação de inovações envolve a remoção ou redução de
suposições e crenças centrais às instituições, uma vez que há custos para aqueles que se afastam
dos padrões e regras, e há riscos associados à inovação e à diferenciação (LAWRENCE;
SUDDABY, 2006, p. 237).
No caso das políticas para acesso à pós-graduação, como mencionado acima, foram
identificados casos nos quais a realização de debates entre docentes, discentes, pesquisadores
do tema e membros de movimentos sociais contribuíram para a aprovação dessas políticas e
para a alteração de critérios do processo de seleção.

7.6.

Quem são os agentes por trás das mudanças?

Ao abordar a mudança institucional e os tipos de estratégias que as geram, também surge
a questão de quem são os agentes por trás das mudanças e por que eles se engajam em
comportamentos que levam a mudanças. Mahoney e Thelen (2010) propõem uma estrutura que
considera os agentes de mudança além da dicotomia entre vencedores e perdedores, bem como
avalia estratégias em que agentes mantêm regras antigas no curto prazo a fim de permitir
mudanças mais substanciais em longo prazo. Como já mencionado, os dados apontam a
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existência desse tipo de estratégia em alguns dos programas de pós-graduação e universidades
públicas que adotaram a ação afirmativa e realizaram mudanças do tipo camadas.
Figura 4 – Quadro de mudança institucional em programas de pós-graduação

Fonte: A autora, 2019.

Os autores indicam a existência de quatro agentes básicos de mudança, que são definidos
pela busca da preservação das regras existentes ou pela alteração das regras institucionais:
insurgentes (insurrectionaries), simbiontes (parasitas ou mutualistas), subversivos e
oportunistas. Cada tipo de agente estaria associado a um modo particular de mudança
institucional, bem como a uma estratégia preferencial específica para efetuá-la na medida em
que diferentes tipos de agentes emergem em diferentes contextos institucionais e promovem
diferentes padrões de mudança.
Embora tenhamos verificado a ocorrência de dois tipos de mudança institucional no caso
da ação afirmativa para a pós-graduação, identificamos três tipos de agentes de mudança: os
insurgentes, os subversivos e os oportunistas.
Segundo Mahoney e Thelen (2010), os insurgentes são atores que buscam
conscientemente eliminar as instituições ou regras existentes e o fazem ativamente
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mobilizando-se contra o status quo institucional. Tais atores podem emergir como grupos de
indivíduos que são prejudicados por múltiplas instituições que se reforçam mutuamente,
ligando suas identidades e coordenando a ação coletiva. Esse tipo de agente também é
amplamente teorizado e usado para explicar padrões abruptos de mudança, uma vez que eles
podem conduzir a “momentos críticos” (critical junctures) e estão vinculados a padrões de
substituição (displacement) total. Além disso, os insurgentes visam uma mudança rápida,
portanto, se a substituição ocorrer gradualmente, eles provavelmente não serão capazes de fazer
as transformações tão rapidamente quanto gostariam.
Nas políticas em análise, os principais agentes insurgentes identificados foram os alunos
que iniciaram discussões em seus programas de pós-graduação e apresentaram propostas que
envolviam a mudança de processos tradicionais de admissão para incluir grupos historicamente
excluídos. Vale ressaltar que, embora a literatura geralmente relacione tais agentes a mudanças
abruptas, isso não ocorreu no caso em questão;tais agentes estão presentes em processos de
mudança lentos e graduais. Os programas de pós-graduação em Antropologia Social do Museu
Nacional da UFRJ e da USP, por exemplo, alteraram completamente seus processos seletivos
após longos processos internos de discussão. No caso do Museu Nacional, a política foi
proposta em 2007 e só foi aprovada em 2012 (VENTURINI, 2017b). No caso da USP, a política
começou a ser discutida em 2013 e só foi aprovada e implementada em 2017.
Os subversivos, por sua vez, são atores que procuram mover uma instituição, mas, ao
perseguir esse objetivo, não violam as regras institucionais. Em vez disso, eles efetivamente
disfarçam a extensão de sua preferência por mudanças, seguindo as expectativas institucionais
e trabalhando dentro do sistema. Isto é, eles esperam pelo momento em que podem se mover
ativamente em direção a uma posição de oposição. Enquanto aguardam, os subversivos podem
incentivar a mudança institucional promovendo novas regras. Nesse sentido, os subversivos
estão especialmente associados aos padrões de camadas (layering), nos quais novos elementos
institucionais são enxertados nos antigos, gerando mudanças graduais que, a longo prazo,
podem resultar em mudanças substantivas e substituição.
Nas políticas em análise, os principais agentes subversivos identificados foram
professores e reitores que iniciaram discussões em suas universidades ou programas de pósgraduação. Como mencionado acima, alguns entrevistados apontaram que optaram pela
estratégia de promover a mudança de camadas por meio da aprovação das cotas ou a criação de
vagas adicionais com a manutenção das regras existentes, a fim de discutir mudanças mais
substanciais no futuro, uma vez que havia muita resistência a modificações mais estruturais em
razão da importância do mérito e da excelência acadêmica.
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Finalmente, os oportunistas são atores que têm preferências ambíguas sobre a
continuidade institucional. Eles não procuram ativamente preservar as instituições, mas como
se opor ao status quo institucional é caro, eles também não tentam mudar as regras. Em vez
disso, os oportunistas exploram todas as possibilidades do sistema atual para alcançar seus
objetivos. No caso em análise, identificamos casos em que alguns membros do corpo docente
e da reitoria já eram a favor de ações afirmativas para programas de pós-graduação e viram a
Portaria Normativa MEC nº 13/2016 como uma oportunidade de convencer os departamentos
a aprovar uma política para toda a universidade. A interpretação geral da portaria como
obrigatória pelos tomadores de decisão abre espaço para os oportunistas implementarem
políticas com as quais concordam, mas poderiam enfrentar uma oposição mais forte em um
cenário diferente (MAHONEY; THELEN, 2010, p. 4).

7.7.

Por que PPGs são resistentes à mudança?

Como abordado no Capítulo 6, no caso das ações afirmativas para cursos de pósgraduação, a redução das notas de corte ou a aplicação de critérios diferentes a grupos
específicos de candidatos nos processos de admissão é, muitas vezes, vista como contrária aos
ideais do mérito e da excelência acadêmica.
Em várias das entrevistas, os atores mencionaram que a criação de ações afirmativas
deve envolver a “manutenção do mérito acadêmico”. Segundo o Entrevistado UFMG (2018):
Muita gente falou isso, que a pós-graduação é cobrada por isso e ela só se sustenta com
base em metas acadêmicas. [...] E nós fizemos o destaque: nós não abriremos mão do
mérito. Ou seja, não temos nenhuma questão na nossa política que permita que um
programa faça provas diferentes para candidatos de ampla concorrência e candidatos de
cotas. O que existe é uma reserva de vagas para negros no edital regular e fizemos um
edital a parte, com vagas suplementares, para candidatos indígenas e para candidatos
com deficiência que preveem provas com condições especiais, mas se o curso faz uma
prova, pede projeto e analisa currículo, ele vai fazer isso para todos os candidatos e vai
ter que fazer os 60% da nota, se não ele não é aprovado no processo. Essa foi a garantia
de preservação do mérito acadêmico.

Além disso, dados e informações coletados até o momento demonstram que um dos
pontos mais debatidos sobre a ações afirmativas para os cursos de pós-graduação é a
preocupação com a excelência acadêmica dos programas. No caso das políticas implementadas
pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp e pelo programa de
Antropologia Social da USP, foram levantadas objeções quanto a uma possível redução na
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qualidade e na excelência do programa devido à criação de cotas (DE FIORI et al., 2017;
SILVA, 2016, p. 170).
Vários entrevistados apontaram que a modificação dos critérios de admissão
provavelmente seria contrária aos argumentos de mérito e excelência acadêmica, o que levaria
à rejeição da política pelos programas e universidades. Portanto, alguns entrevistados
apontaram que a melhor estratégia disponível no momento de formulação da política era
promover a mudança em camadas. Em outras palavras, a estratégia mais adequada seria aprovar
as cotas ou vagas adicionais e manter os critérios e regras existentes, para que a questão fosse
amadurecida e, no futuro, fosse possível discutir mudanças mais substanciais. Segundo
Entrevistado UFG 2 (2018):
A ideia era que era melhor avançar dessa forma do que entrar em uma discussão que
poderia ter mais resistência com relação à questão do mérito e de qualidade e de tudo.
De que está criando privilégio, né? [...] Então, a gente criou uma norma geral que valia
para todo mundo e que talvez não seja ainda a ideal. Talvez não, não é a ideal, não é a
melhor, mas é a possível.

7.8. Considerações finais

Este capítulo teve por objetivo explicar como a criação de políticas afirmativas resultou
na modificação dos processos de seleção tradicionais realizado pelos programas de pósgraduação, de modo a identificar os diferentes tipos de mudança tendo como base a tipologia
desenvolvida por Thelen e Mahoney (2010).
Os dados apontam que a maioria dos programas com ações afirmativas não realizaram
mudanças significativas em seus processos de admissão. No entanto, há programas que, além
de reservar vagas, consideraram barreiras enfrentadas pelos grupos beneficiados no acesso à
pós-graduação e modificaram etapas dos processos seletivos.
O modelo de choque exógeno como indutor de mudanças institucionais não se mostra
apropriado para explicar as ações afirmativas dos cursos de pós-graduação, uma vez que a
edição da Portaria Normativa não pode ser considerada um grande choque exógeno tal como
conceituado pela literatura, representando apenas um fator externo aos programas que atuou
como um incentivo e influenciou a criação dessas medidas nos últimos anos. Tal modelo não
leva em consideração o fato de que alguns arranjos institucionais são mais resistentes à mudança
mesmo diante de choques externos.
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A análise dos editais de 137 programas de pós-graduação permite concluir que as
mudanças institucionais mais profundas – a modificação dos critérios de seleção dos estudantes
– são resultado de processos endógenos, incrementais e que ocorrem na ausência de momentos
críticos. Ademais, há uma resistência a mudanças mais substantivas nos processos seletivos em
razão da incerteza a respeito dos impactos que isso poderia causar à nota da avaliação da
CAPES e, consequentemente, à quantidade de recursos e financiamentos disponíveis para
pesquisa e ao status do programa no meio acadêmico. A proporção de mudanças mais
significativas e que representam uma alteração de mais de 40% dos critérios de seleção é baixa
(10,9%), enquanto a maioria dos programas analisados modificou apenas um critério.
Há a presença de duas formas de mudança institucional nos programas de pósgraduação: substituição e camadas. A modalidade de substituição (displacement) ocorre nos
casos em que diversas regras e critérios do processo de seleção são modificadas com o objetivo
de torná-lo mais inclusivo e adequar-se às necessidades e às barreiras enfrentadas por certos
grupos, como os indígenas. Foram considerados processos de substituição aqueles apresentam
grau de mudança igual ou superior a 0,7, o que corresponde a apenas 3,6% dos programas
analisados, todos da área de Ciências Humanas.
O restante dos programas (96,4%) passou por processos de mudança em camadas, a qual
se manifesta em casos em que o procedimento de seleção anterior é mantido e coexiste com
novas regras de natureza inclusiva. Trata-se, em geral, dos programas cuja única mudança foi
a previsão da reserva de vagas ou de vagas suplementares para determinados grupos. O grande
número de programas com esse grau de mudança aponta para a ocorrência de isomorfismo
mimético e isomorfismo coercitivo (DIMAGGIO; POWELL, 1991a, p. 67–69), bem como
representa um caso de dependência da trajetória (path dependence), pois os benefícios dessa
modalidade na graduação e seus retornos fazem com que os atores tenham fortes incentivos a
utilizar a mesma alternativa ao invés de pensar em outras soluções desenhadas especificamente
para a pós-graduação. Diversos entrevistados explicaram que a modificação dos critérios de
admissão enfrentava resistência em razão dos ideais do mérito e da excelência acadêmica, de
modo que a melhor estratégia disponível era promover a mudança em camadas e aguardar o
amadurecimento da questão.
, O principal fator que contribuiu para a alteração de critérios do processo seletivo é a
área do conhecimento em que o programa está inserido, visto que as mudanças mais
significativas ocorreram em programas da área de Ciências Humanas. Isso parece estar ligado
à proximidade com temáticas de desigualdades sociais, étnico-raciais e de gênero, bem como à
presença de grupos de pesquisa e sua proximidade com grupos vulneráveis. A realização de
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debates e discussões sobre as propostas também foi destacada como importante para a
construção das propostas e convencimento da comunidade acadêmica.
Vale destacar, ainda, que no caso da pós-graduação, é possível que os graus de mudança
variem ao longo do tempo, de modo que um programa que hoje apresenta uma mudança do tipo
camadas amadureça a questão e passe a uma mudança do tipo substituição. Isso pode se dar em
razão do amadurecimento da questão pelos programas e da realização de novos ajustes aos
processos seletivos, seja em decorrência da compreensão e reconhecimento das barreiras
enfrentadas pelos grupos, seja em decorrência dos resultados das modificações analisadas na
presente tese.
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CONCLUSÃO

A pós-graduação brasileira é marcada por intensas desigualdades regionais, étnicoraciais e econômicas (ARTES, 2016; CGEE, 2012; FCC, 2015; PAIXÃO et al., 2010;
ROSEMBERG, 2013). Como visto nos Capítulos 1 e 3, a desigualdade no acesso à pósgraduação é um dos principais problemas que ensejaram o início do debate sobre a criação de
ações afirmativas em prol de estudantes pertencentes a grupos historicamente excluídos nos
programas e universidades públicas.
Contudo, a literatura sobre ação afirmativa e sobre políticas públicas raramente analisa
as especificidades do processo de formação de agenda e formulação dessas políticas, de modo
que o principal objetivo da presente tese era suprir essa lacuna e realizar um estudo sistemático
dos motivos que a a criação dessas políticas pelos programas de pós-graduação acadêmicos de
universidades públicas brasileiras e em que medida essas ações resultaram em mudanças
institucionais. Para tanto, modelos teóricos inicialmente construídos para a análise da formação
geral de políticas públicas de um país foram estendidos para cobrir o processo de formulação
de apenas uma política dentro do subsistema acadêmico e científico.
Roger W. Cobb e Charles D. Elder (1983) sustentam que seria pouco provável que
questões

envolvendo

consequências

sociais

substanciais

ingressassem

na

agenda

governamental sem que tivessem atingido um status sistêmico na agenda e terem sido alvo de
preocupação social. No entanto, no Capítulo 3 mostramos que, em um primeiro momento, a
questão ingressou na agenda de programas específicos que tinham proximidade ou
familiaridade com o tema da desigualdade e com demandas de grupos étnico-raciais na
educação, notadamente na área de Antropologia. Apenas em 2012 a questão passa a ser
discutida com mais intensidade nos órgãos federais responsáveis pela discussão e formulação
de políticas para a pós-graduação – MEC e CAPES – em decorrência dos debates para avaliação
das políticas da graduação e da criação de cotas raciais em concursos públicos. Em outras
palavras, a questão chegou à agenda específica da comunidade acadêmica e científica e dos
órgãos federais responsáveis pela pós-graduação, mas não envolveu a discussão do problema e
de propostas pela opinião pública, pelo Congresso Nacional e pela Presidência.
A hipótese de Kingdon (2014) de que a influência presidencial é fundamental no
processo de formação da agenda também não parece se confirmar, visto que a presidência não
é mencionada como um ator relevante ou como responsável pelo reconhecimento das ações
afirmativas para pós-graduação como um problema digno de consideração pelo governo

286

federal. A participação de funcionários de carreira no processo – considerada pouco importante
por Kingdon – também mostrou-se fundamental para a configuração da agenda e definição das
alternativas, já que assessores e secretários atuaram em prol da criação do grupo de trabalho e
para que a ideia da portaria fosse levada à consideração do ministro da Educação.
Conclui-se, assim, que os subsistemas de políticas públicas possuem características que
diferenciam o processo de ingresso de temas em suas agendas, de modo que em casos
envolvendo temáticas próprias de subsistemas com grande nível de autonomia, como é o caso
das universidades públicas e dos programas de pós-graduação, é possível que as questões
ingressem na agenda institucional sem antes passar pela agenda sistêmica das políticas públicas
do país.
Aspecto essencial de um dos modelos teóricos que orienta a tese – o modelo de múltiplos
fluxos desenvolvido por John Kingdon (2014) – é que as ideias são altamente dependentes de
percepções e valores e que os problemas são construídos socialmente por meio da interpretação.
O entendimento de universidades e programas de pós-graduação de que a Portaria Normativa
MEC n° 13/2016 era um instrumento vinculante e obrigava a criação de ações afirmativas
reforça a hipótese de Kingdon a respeito da importância da interpretação no processo de
ingresso de problemas na agenda. A questão das ações afirmativas apenas passou a ser vista
como um problema porque as universidades interpretaram a norma como obrigatória e
acreditaram que algo deveria ser feito a seu respeito. Se a portaria tivesse sido interpretada
apenas como uma recomendação, a questão poderia não ter alcançado o atual nível de difusão.
A definição dos problemas também é central para a criação de políticas no modelo dos
múltiplos fluxos de Kingdon (2014) e do equilíbrio pontuado de Baumgartner e Jones (2009).
Para os autores, a definição dada a um problema impacta as abordagens que serão adotadas e o
contexto institucional pode favorecer algumas ideias em detrimento de outras. Por isso, os
empreendedores buscam chamar a atenção dos formuladores de políticas e convencê-los a fazer
algo ou a se abster de fazer algo por meio da apresentação de indicadores, crises, símbolos e do
feedback de ações governamentais em desenvolvimento. Os dados do Capítulo 4 comprovam a
hipótese de Kingdon de que a apresentação de dados e indicadores não é por si só suficiente
para convencer os tomadores de decisão: apesar de o grupo de trabalho ter produzido uma série
de dados que comprovavam o problema da desigualdade no acesso à pós-graduação e a baixa
participação de estudantes pertencentes a grupos vulneráveis, a CAPES não considerou os
dados suficientes para aprovar a criação de políticas inclusivas.
Diferentemente dos cursos de graduação, nos quais os principais beneficiários são
alunos egressos da rede pública de ensino, nas políticas para a pós-graduação prevalecem os
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beneficiários pretos, pardos, indígenas e com deficiência, além de haver a inclusão de novos
grupos, tais como pessoas transexuais e travestis e portadores de visto humanitário (refugiados).
O Capítulo 4 aponta que a prevalência por ações afirmativas com recorte étnico-racial fica clara
nas justificativas apresentadas pelos programas para a criação dessas medidas, bem como
demonstra um reconhecimento por parte de alguns programas de que há barreiras para que as
pessoas negras ingressem nesse nível educacional e alcancem postos de prestígio na estrutura
social. A ação afirmativa foi vista por muitos programas como uma alternativa para reduzir o
problema da desigualdade de oportunidades no acesso à pós-graduação e o principal argumento
utilizado foi o da justiça social, segundo o qual a finalidade dessas políticas é ampliar a
representatividade de grupos historicamente oprimidos em instituições em que sua participação
é baixa, superando assim a estratificação social por meio da educação. A ausência de
diversidade no corpo discente e docente dos programas de pós-graduação também foi apontada
como um problema. O argumento da importância de um corpo estudantil diversificado foi
mencionado por diversos programas como relevante no processo de convencimento da
comunidade acadêmica, tendo sido utilizados estudos internacionais sobre os benefícios da
diversidade para a qualidade da pesquisa e melhoria dos resultados educacionais.
Uma das inovações trazidas pela tese é a utilização da literatura sobre difusão (ou transferência)
de políticas públicas para explicar como ocorreu a disseminação de desenhos institucionais
entre os programas de pós-graduação brasileiros. O Capítulo 5 mostra que a incerteza a respeito
de uma política nova e pouco conhecida fez com que os programas buscassem modelos de
editais de seleção e resoluções de outras instituições, o que foi essencial para que as políticas
fossem aprovadas. A busca por experiências bem-sucedidas, lições e dificuldades enfrentadas
por outras instituições foi fundamental no processo de definição do desenho das ações
afirmativas pelos programas de pós-graduação. A difusão também foi influenciada por
spillovers e feedbacks, uma vez que o êxito das ações afirmativas no âmbito da graduação e em
alguns cursos de pós-graduação parece ter facilitado a adoção dessas políticas por outros
programas e universidades.
O Capítulo 6 buscou analisar os motivos pelos quais os programas não criaram ações
afirmativas e, para isso, examinamos a negação da agenda, uma dimensão dos estudos de
formação da agenda pouco analisada pela literatura brasileira. Para Cobb e Ross (1997), nem
todas as questões da agenda governamental são encaminhadas para a agenda decisória porque
os oponentes usam forças culturais e simbólicas para impedir a consideração dessas questões.
Por meio das entrevistas foi possível identificar estratégias de apaziguamento simbólico
(symbolic placation), já que alguns atores admitiram a existência de um problema, mas ao
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mesmo tempo tentaram frustrar qualquer consideração séria da solução proposta. Foi o caso,
por exemplo, da inclusão das pessoas com deficiência. Apesar de os atores sustentarem que se
tratava de uma preocupação válida, também foram apresentados argumentos restritivos como a
ausência de recursos financeiros para realizar modificações estruturais e garantir condições de
acessibilidade, obter ferramentas tecnológicas e contratar pessoal especializado.
A análise da perspectiva dos atores que se opõem à política de ações afirmativas na pósgraduação e que não aprovaram tais medidas reforçou a hipótese inicial de que o argumento da
meritocracia é ainda mais forte nas discussões sobre ações afirmativas para pós-graduação. Até
mesmo programas que criaram ações afirmativas apresentaram o argumento da meritocracia
para se opor à modificação de critérios dos processos seletivos. A preocupação com a
excelência acadêmica e a avaliação da CAPES é fortíssima na pós-graduação, de modo que a
criação dessas políticas é vista por alguns como um risco e um fator que poderia reduzir a
qualidade e, consequentemente, a nota do programa. Isso parece decorrer da utilização da
avaliação como critério para alocação de recursos entre os programas de pós-graduação.
As estratégias de negação da agenda também se manifestaram no argumento de que as
ações afirmativas na pós-graduação não seriam necessárias em razão da suficiência das medidas
nos cursos de graduação para redução das desigualdades de oportunidades educacionais.
Diversos entrevistados sustentaram que após o ingresso na universidade pública todos os
estudantes têm acesso às mesmas oportunidades educacionais, mas não foram mencionadas
quaisquer pesquisas ou dados que comprovassem essas afirmações, tratando-se de mera
suposição. Portanto, em muitos casos não houve o reconhecimento do problema, especialmente
das desigualdades étnico-raciais, e foram utilizadas estratégias de apaziguamento simbólico
para impedir a realização de discussões sobre o assunto, especialmente o uso de argumentos a
respeito da necessidade de estudos mais profundos sobre o impacto das ações afirmativas na
graduação e em outros programas de pós-graduação.
Ademais, o estudo aponta para uma questão pouco abordada pela literatura, qual seja o
grau de discricionariedade que alguns atores detêm para definir quais as questões que serão ou
não encaminhadas para a apreciação dos órgãos superiores e tomadores de decisão. Os dados
apontam a importância dos coordenadores dos programas de pós-graduação, os quais podem
impedir que a questão seja ao menos debatida pelos programas, o que é bastante preocupante e
coloca essas políticas à mercê de interesses pessoais. É imperativo que o poder de transferência
de problemas para a agenda decisória seja franqueado a um maior número de pessoas,
ampliando a possibilidade de que questões sociais relevantes sejam ao menos debatidas nos
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fóruns competentes e não sejam barradas por pessoas contrárias à criação de políticas por
motivos pessoais e ideológicos.
As discussões sobre o desenho da política buscaram conceber medidas que possuíssem
maior potencial inclusivo e, ao mesmo tempo, levassem em consideração preocupações com a
manutenção da qualidade dos programas, do mérito e da excelência acadêmica. A tipologia de
mudança institucional desenvolvida por Kathleen Thelen e James Mahoney (2010) nos permitiu
classificar as modificações que a criação de ações afirmativas geraram nos processos de
admissão de estudantes pelos programas de pós-graduação. O Capítulo 7 aponta que, no caso
em análise, o processo de mudança institucional não decorreu de choques externos e “momentos
críticos” (critical junctures), mas sim de processos endógenos e incrementais, os quais
proporcionaram as modificações mais profundas.
A maioria das universidades públicas e programas passou por processos de mudança em
camadas (layering), havendo poucos casos de substituição (displacement) e alteração quase
completa dos processos de seleção de forma a suprimir barreiras enfrentadas por determinados
grupos. A predominância de casos de mudança em camadas aponta uma tendência para
continuidade e manutenção dos mesmos critérios e procedimentos de seleção, os quais são
vistos como suficientes para alcançar os resultados desejados pelos atores e a manutenção dos
recursos alocados para os programas. Ademais, foi identificada a ocorrência de isomorfismo
(DIMAGGIO; POWELL, 1991a, p. 67–69) e dependência da trajetória (path dependence)
(Pierson, 2004, p. 21–23) no desenho das políticas, visto que há uma tendência à imitação do
modelo de reserva de vagas (cotas) utilizado com êxito na graduação ao invés do
desenvolvimento de outras soluções desenhadas especificamente para a pós-graduação.
A incerteza a respeito dos impactos que as ações afirmativas poderiam gerar na
avaliação da CAPES e, consequentemente, na quantidade de recursos e financiamentos
disponíveis para pesquisa e no status do programa no meio acadêmico também contribuiu para
a ocorrência de mais casos de mudança em camadas. Essa modalidade se mostrou a melhor
estratégia disponível, permitindo que a reserva de vagas fosse aprovada e que a possibilidade
de modificações mais estruturais fosse amadurecida no futuro.
A primazia de baixos graus de mudança e da modalidade de camadas também pode ser
explicada pela forte resistência à realização de mudanças mais substantivas nos processos
seletivos em razão da importância dada pelos programas e docentes ao mérito acadêmico. No
entanto, para que a pós-graduação cumpra o seu papel social e seja mais representativa da
sociedade, é fundamental que a concepção de meritocracia adotada pelos docentes e
responsáveis pelas seleções seja mais sensível às desigualdades. Dessa forma, os processos
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seletivos dos cursos de pós-graduação precisam levar em consideração as barreiras enfrentadas
por grupos desfavorecidos para inscrição nos processos de seleção e ao longo desses processos,
bem como as realizações desses indivíduos no contexto das oportunidades que eles tiveram ao
longo da vida. Para que as ações afirmativas cumpram seu papel inclusivo e equalizador de
oportunidades no acesso e os estudantes beneficiados por tais políticas não sejam alvo de
desrespeito, é essencial que os docentes estejam abertos a identificar as competências esperadas
de um pós-graduando em indivíduos que tiveram trajetórias diferentes e oportunidades
reduzidas ao longo da vida, reconhecendo tais sujeitos como capazes e merecedores das vagas
para eles alocadas.
Portanto, é fundamental questionar visões puras de meritocracia em uma sociedade
altamente estratificada como a brasileira e reconhecer que a defesa desse ideal reduz as chances
de ingresso de pessoas pertencentes a grupos desfavorecidos na pós-graduação.
Por fim, por mais que possa ter base em virtuosos princípios morais e diagnósticos
fundamentados em dados consistentes, uma política pública só se prova a partir da análise de
seus resultados. São necessários estudos mais aprofundados para analisar as diferenças na
intensidade de adesão a políticas e tipos de mudança nas várias áreas de conhecimento e regiões
do país, bem como o grau de inclusão proporcionado por cada tipo de mudança. Para isso, é
imprescindível que os dados da educação superior pública, inclusive da pós-graduação, sejam
franqueados ao público e à comunidade de pesquisadores para que possamos ter uma visão
realista do impacto das políticas de ação afirmativa e das mudanças por elas geradas nos
programas e universidades. É fundamental que sejam produzidos e divulgados dados a respeito
da composição étnico-racial da pós-graduação brasileira, incluindo dados a respeito do ingresso
e conclusão dos cursos, para que seja possível avaliar com maior precisão se a criação de ações
afirmativas contribuiu para reduzir as desigualdades de acesso a esse nível educacional.
Diferentemente do que pensa o atual ministro da Educação192, a universidade é e deve estar
aberta a todos aqueles que desejem realizar cursos de graduação e pós-graduação, não podendo
ser um espaço restrito à elite e a apenas um dos grupos étnico-raciais que compõe a população
brasileira.

Ministro da Educação afirma que universidade é para ‘somente algumas pessoas’. Disponível em:
<https://oglobo.globo.com/sociedade/ministro-da-educacao-afirma-que-universidade-para-somente-algumaspessoas-23414713>. Acesso em 30 de janeiro de 2019.
192
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ANEXO A - Roteiro de entrevistas em profundidade – Participantes do GT

Agradecimento ao entrevistado.
Explicar sobre a tese e a realização de entrevistas com pessoas que participaram do Grupo de Trabalho
CAPES/MEC sobre inclusão na pós-graduação.
(A) Perfil do(a) Entrevistado(a)
Gostaria que falasse rapidamente sobre você e sua atuação dentro da [instituição].
• Quando você entrou na [instituição] e durante quanto tempo você atuou na instituição?
• Por que você foi escolhido como representante da [instituição] no GT?
(B) Questões abertas sobre a Formulação da Política Pública
1. Antes da sua participação no GT, já havia discussões na [instituição] sobre a criação de ações
afirmativas para cursos de pós-graduação?
2. Você se recorda de como surgiu a ideia de criar um Grupo de Trabalho para discutir medidas de
inclusão na pós-graduação em 2015?
3.

Após a criação do GT pelo MEC e pela CAPES, como foi a dinâmica? Você se recorda de quantas
reuniões foram realizadas? Foram feitas atas das reuniões do GT?

4.

Nas discussões do GT, foi discutido qual problema da pós-graduação a ação afirmativa visava
solucionar?

5.

As discussões abordaram apenas a inclusão de pessoas negras ou desde o início foram abordados
outros grupos? Quais os motivos que ensejam a escolha dos grupos beneficiados? Houve consenso?

6.

Nas discussões no GT, foram apresentados argumentos contrários? Quais? Por quem?

7. A [instituição] optou por defender algum tipo específico de ação afirmativa a ser adotado?
8. Você se recorda de como surgiu a ideia de editar uma portaria? Alguma entidade participante do GT
apresentou resistência à edição da portaria?
9. Alguma entidade propôs a edição de um projeto de lei?
10. Em algum momento foram discutidas medidas para a ampliação das bolsas de estudos dos cotistas?
11. Em algum momento foi discutida a questão da avaliação da CAPES e se a criação de AAs poderia
ser um novo critério de avaliação?

12.

Para terminar, a conclusão dos trabalhos do GT foi discutida com os integrantes ou foi uma
decisão do MEC sem consulta? O que as entidades acharam do fim dos trabalhos?
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ANEXO B - Roteiro de entrevistas em profundidade – Universidades com Resolução para
todos os PPGs
(A) Questões de Perfil
Obrigado pela disponibilidade de participar da pesquisa.
1. Para começar, você poderia me falar mais sobre quanto tempo trabalha aqui na universidade?
2. Há quanto tempo você integra a equipe da Reitoria/Pró-Reitoria?
(B) Perguntas sobre criação das Ações Afirmativas
3. De acordo com os dados coletados, a universidade adotou uma política de ação afirmativa em [ano].
Você pode me dizer mais sobre como surgiu essa ideia? De quem foi a ideia?
4.

Havia um problema principal que a universidade visava resolver com a ação afirmativa?

5.
Na opinião do conselho universitário, o que justificou a criação de ações afirmativas para a pósgraduação? Qual foi o principal argumento usado em favor dessas políticas?
6.
Nas discussões sobre a proposta, especialmente nas deliberações colegiadas, alguém apresentou
argumentos contra a ação afirmativa para programas de pós-graduação?
7.

Qual foi a reação dos programas de pós-graduação?

8. A universidade organizou debates e discussões sobre a proposta antes de sua discussão e aprovação
no conselho universitário?
9. Nesses debates, alguém discutiu as barreiras enfrentadas por cada grupo de beneficiários no acesso
à pós-graduação (barreiras de proficiência linguística, barreiras sociais e econômicas, etc.)?
10. A universidade usou a política adotada por algum programa de pós-graduação ou universidade como
modelo?
11. As discussões e propostas surgiram [antes/depois] da edição da Portaria Normativa MEC nº
13/2016. É isso? Como a universidade reagiu à edição desse tipo de documento pelo MEC?
12. A qualquer momento durante as discussões, foi discutido o papel desempenhado ou que poderia ser
desempenhado pela CAPES na inclusão desses grupos?
13. Em algum momento foram discutidas medidas de permanência e assistência estudantil?
14. Vocês fazem algum acompanhamento para verificar se os PPGs estão cumprindo a resolução?
15. Quais desafios têm sido enfrentados até agora?
(C) Parte final: agradecimentos pela participação.
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ANEXO C - Roteiro de entrevistas em profundidade – Programas COM Ação Afirmativa
(A) Questões de Perfil
Obrigado pela disponibilidade de participar da pesquisa.
1.
Para começar, você poderia me falar mais sobre quanto tempo trabalha aqui na universidade?
2.
Há quanto tempo você integra (ou integrou) a equipe da coordenação do programa?
(B) Perguntas sobre criação das Ações Afirmativas
3.
De acordo com os dados coletados, o programa adotou uma política de ação afirmativa em [ano].
Você pode me dizer mais sobre como surgiu essa ideia? De quem foi a ideia?
4.

Havia um problema principal que o programa visava resolver com a ação afirmativa?

5.
Na opinião do colegiado do programa, o que justificou a criação de ações afirmativas para a
pós-graduação? Qual foi o principal argumento usado em favor dessas políticas?
6.
Em algum momento foram apresentados argumentos contra a criação de ações afirmativas para
programas de pós-graduação?
7.

O programa organizou debates e discussões sobre o tema?

8.

O programa chegou a pesquisar o que outros programas estavam fazendo em relação à temática?

9.
Na sua opinião, as ações afirmativas em cursos de graduação são suficientes para igualar as
oportunidades educacionais de grupos vulneráveis (minorias)?
10.
Na sua opinião, a criação de ações afirmativas pode impactar a excelência acadêmica/qualidade
do programa?
11.
Na sua opinião, a previsão de critérios diferentes para determinadas minorias no processo
seletivo poderia afetar a excelência do programa? Por quê?
12.
Você considera que o processo seletivo do programa permite o ingresso de pessoas com
diferentes perfis e contextos raciais e socioeconômicos? Por quê?
13.
Na visão do programa, ter alunos pertencentes a grupos vulneráveis (minorias) traria algum
benefício ao programa?
14.
Em maio de 2016 o MEC emitiu a Portaria Normativa 13/2016, que pedia que os programas de
pós-graduação apresentassem propostas de inclusão de estudantes pretos, pardos, indígenas e com
deficiência. Qual a opinião do programa em relação à edição da Portaria Normativa 13 pelo MEC?
15.
Após a emissão da portaria, o programa discutiu o tema novamente? A portaria foi discutida em
alguma reunião da coordenação do PPG?
16.
A qualquer momento [durante as discussões], foi questionado o papel desempenhado ou que
poderia ser desempenhado pela CAPES na inclusão desses grupos?
17.

Quais desafios têm sido enfrentados até agora?

(C) Parte final: agradecimentos pela participação.
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ANEXO D -Roteiro de entrevistas em profundidade – Programas SEM Ação Afirmativa
(A) Questões de Perfil (abordagem icebreaker)
Obrigado pela disponibilidade de participar da pesquisa.
1.
Para começar, você poderia me falar mais sobre quanto tempo trabalha aqui na universidade?
2.
Há quanto tempo você integra (ou integrou) a equipe da coordenação do programa?
(B) Perguntas sobre criação das Ações Afirmativas
3.
Em maio de 2016 o MEC emitiu a Portaria Normativa nº 13/2016, que pedia que os programas
de pós-graduação apresentassem propostas de inclusão de estudantes pretos, pardos, indígenas e com
deficiência. Antes da edição da portaria, já havia alguma discussão sobre a criação de ações afirmativas
em seus processos seletivos?
4.
Após a emissão da portaria, o programa discutiu o tema?
Acompanhamento:
Se não: Por qual motivo o programa não discutiu a criação de ações afirmativas?
5.

A portaria foi discutida em alguma reunião da coordenação do PPG ou congregação?

6.
Em algum momento foram apresentados argumentos contra a criação de ações afirmativas para
programas de pós-graduação?
7.

O programa organizou debates e discussões sobre o tema?

8.

O programa chegou a pesquisar o que outros programas estavam fazendo em relação à temática?

9.
Na sua opinião, as ações afirmativas em cursos de graduação são suficientes para igualar as
oportunidades educacionais de grupos vulneráveis (minorias)?
10.
Na sua opinião, a criação de ações afirmativas pode impactar a excelência acadêmica/qualidade
do programa?
11.
Na sua opinião, a previsão de critérios diferentes para determinadas minorias no processo
seletivo poderia afetar a excelência do programa? Por quê?
12.
Você considera que o processo seletivo do programa permite o ingresso de pessoas com
diferentes perfis e contextos raciais e socioeconômicos? Por quê?
13.
Na visão do programa, ter alunos pertencentes a grupos vulneráveis (minorias) traria algum
benefício ao programa?
14.

Qual a opinião do programa em relação à edição da Portaria Normativa pelo MEC?

15.
A qualquer momento [durante as discussões], foi questionado o papel desempenhado ou que
poderia ser desempenhado pela CAPES na inclusão desses grupos?
(C) Parte final: agradecimentos pela participação
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ANEXO E -Tabela – Programas e Grau de Mudança
Faixa do
Grau de
Mudança

Sigla IES

UEPA

Linguística, Letras e
Artes
Ciências Humanas
Ciências Sociais
Aplicadas
Ciências da Saúde

UFOP

Ciências Biológicas

UFPA
UFPA

Ciências Humanas
Ciências Humanas
Ciências Sociais
Aplicadas

UDESC
UECE
UENP

UFPA
UFPA
UFRGS
UFRJ

0,100 a
0,199

Área do
Conhecimento

Ciências Humanas
Ciências Sociais
Aplicadas
Ciências Sociais
Aplicadas

UNILAB

Multidisciplinar

UNIR

Ciências Humanas
Ciências Sociais
Aplicadas
Ciências Sociais
Aplicadas
Multidisciplinar
Ciências Humanas
Multidisciplinar
Ciências Humanas
Linguística, Letras e
Artes

FUFPI
FURG
UERN
UERN
UERN
UERN
UERN
UFABC

Multidisciplinar

UFAL
UFAL

Ciências Humanas
Ciências Humanas
Linguística, Letras e
Artes
Ciências Sociais
Aplicadas
Ciências Sociais
Aplicadas
Ciências Sociais
Aplicadas

UFES
UFES
UFF
UFMT

Nome do Programa

Nota
CAPES

TEATRO

5

SOCIOLOGIA

4

CIÊNCIA JURÍDICA

4

ENFERMAGEM
ECOLOGIA DE BIOMAS
TROPICAIS
EDUCAÇÃO E CULTURA
FILOSOFIA

3

SERVIÇO SOCIAL

4

SOCIOLOGIA E
ANTROPOLOGIA

4

ADMINISTRAÇÃO

5

COMUNICAÇÃO

7

SOCIOBIODIVERSIDADE E
TECNOLOGIAS
SUSTENTÁVEIS
EDUCAÇÃO

3
3
3

3
4

COMUNICAÇÃO

3

DIREITO E JUSTIÇA SOCIAL

3

CIÊNCIAS NATURAIS
EDUCAÇÃO
ENSINO
GEOGRAFIA

3
3
3
3

CIÊNCIAS DA LINGUAGEM

3

CIÊNCIAS HUMANAS E
SOCIAIS
EDUCAÇÃO
HISTÓRIA

4
3
3

ARTES

3

COMUNICAÇÃO E
TERRITORIALIDADES

3

ADMINISTRAÇÃO

3

DIREITO

3

316

UFPA

Ciências Humanas

UFPA

Ciências Agrárias

UFPA

Ciências Sociais
Aplicadas

UFPA

Ciências Humanas

UFPA

Ciências Sociais
Aplicadas
Ciências Humanas

UFPB/J.P.

Ciências Agrárias

UFPB/J.P.

Multidisciplinar

UFPB/J.P.

UFRJ
UFRJ

Ciências Humanas
Ciências Sociais
Aplicadas
Ciências Humanas
Ciências Humanas

UFRPE

Ciências Humanas

UFRR
UFSCAR

Ciências Humanas
Ciências Humanas
Ciências Sociais
Aplicadas

UFPA

UFRJ

UnB
UnB
UnB
UNESP/FR
Unicamp

Multidisciplinar
Ciências Sociais
Aplicadas
Ciências Sociais
Aplicadas
Ciências Sociais
Aplicadas

UnB

Multidisciplinar

Unicamp

Ciências Humanas
Ciências Sociais
Aplicadas

UNIFESP
UNILAB

Multidisciplinar

UNIR

Ciências Biológicas
Ciências Sociais
Aplicadas
Ciências Humanas
Linguística, Letras e
Artes

UNIPAMPA
UFOP
UERN

ANTROPOLOGIA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
ALIMENTOS
COMUNICAÇÃO, CULTURA E
AMAZÔNIA
CURRÍCULO E GESTÃO DA
ESCOLA BÁSICA

5

DIREITO

4

EDUCAÇÃO
CIÊNCIAS AGRÁRIAS
(AGROECOLOGIA)
DIREITOS HUMANOS,
CIDADANIA E POLÍTICAS
PÚBLICAS
SOCIOLOGIA

5

DIREITO

5

EDUCAÇÃO
HISTÓRIA COMPARADA
EDUCAÇÃO, CULTURAS E
IDENTIDADES
ANTROPOLOGIA SOCIAL
EDUCAÇÃO - SOROCABA

6
4

COMUNICAÇÃO

4

DIREITOS HUMANOS E
CIDADANIA

4

POLÍTICA SOCIAL

6

SERVIÇO SOCIAL

4

DEMOGRAFIA

6

MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO RURAL
HISTÓRIA
SERVIÇO SOCIAL E
POLÍTICAS SOCIAIS
INTERDISCIPLINAR EM
HUMANIDADES
BIOLOGIA EXPERIMENTAL

4
4
3

3
4
4

3
3
3

3
6
3
3
4

ADMINISTRAÇÃO

3

HISTÓRIA

5

LETRAS

4
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UERN

Ciências Sociais
Aplicadas

UERN

Ciências Sociais
Aplicadas

UFAC

Ciências Biológicas

UFAC

Ciências da Saúde

UFAC
UFAL

Ciências da Saúde
Ciências Humanas
Ciências Sociais
Aplicadas
Ciências Humanas
Ciências Humanas
Ciências da Saúde
Ciências Humanas
Ciências Humanas
Multidisciplinar
Linguística, Letras e
Artes
Linguística, Letras e
Artes
Ciências Humanas
Ciências Humanas
Ciências Humanas
Ciências Humanas
Ciências Humanas
Ciências Humanas
Ciências Humanas
Ciências Humanas
Linguística, Letras e
Artes
Ciências Exatas e da
Terra

UFF
UFF
UFF
UFF
UFMT
UFMT
UFPE
UFRJ
UnB
UnB
UnB
UnB
UnB
UnB
Unicamp
UNIR
UFOP
UFOP
UERN

PLANEJAMENTO E
DINÂMICAS TERRITORIAIS
NO SEMIÁRIDO
SERVIÇO SOCIAL E DIREITOS
SOCIAIS
ECOLOGIA E MANEJO DE
RECURSOS NATURAIS
CIÊNCIAS DA SAÚDE NA
AMAZÔNIA OCIDENTAL
SAÚDE COLETIVA
ANTROPOLOGIA SOCIAL

3
3
3
4
3

ARQUITETURA E URBANISMO

4

CIÊNCIA POLÍTICA
HISTÓRIA
SAÚDE COLETIVA
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
DIREITOS HUMANOS

3/2
7
4
5
3
3

ARTES DA CENA

4

ARTES CÊNICAS

4

CIÊNCIA POLÍTICA
EDUCAÇÃO
FILOSOFIA
HISTÓRIA
METAFÍSICA
CIÊNCIAS SOCIAIS
GEOGRAFIA
EDUCAÇÃO
LETRAS: ESTUDOS DA
LINGUAGEM

6
5
4
4
4
4
4
4

FÍSICA

4
4
6

UFAC

Ciências Agrárias

SANIDADE E PRODUÇÃO
ANIMAL SUSTENTÁVEL NA
AMAZÔNIA OCIDENTAL

UFF

Ciências Sociais
Aplicadas

COMUNICAÇÃO

UFRJ

Multidisciplinar

UnB

Multidisciplinar

Unicamp

Ciências Humanas
Ciências Sociais
Aplicadas

UNILA

3

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E
SAÚDE
DESENVOLVIMENTO,
SOCIEDADE E COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL
EDUCAÇÃO
POLÍTICAS PÚBLICAS E
DESENVOLVIMENTO

3

6
3/2
5
3
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UFAC
UFAC

Ciências Sociais
Aplicadas
Ciências Agrárias
Ciências Agrárias

UFAC

Multidisciplinar

USP

UFAL
UFES
UFF
UFPA
UFRJ

Ciências Humanas

UFRRJ

Ciências Humanas

Unicamp

Unicamp
Unicamp

Ciências Humanas
Ciências Sociais
Aplicadas
Ciências Humanas
Ciências Humanas
Ciências Sociais
Aplicadas
Ciências Humanas
Ciências Humanas

UNIFESSPA

Multidisciplinar

UEPA

Ciências Biológicas

UEPA
UFAC
UFF
UFRJ
UFSCAR
UFSCAR

Ciências Humanas
Ciências Humanas
Ciências Humanas
Ciências Humanas
Ciências Humanas
Ciências Humanas
Linguística, Letras e
Artes
Linguística, Letras e
Artes
Ciências Sociais
Aplicadas
Ciências Sociais
Aplicadas
Ciências Sociais
Aplicadas
Ciências Humanas

UECE

0,200 a
0,299

UFES
UFRN
UnB

UnB
Unicamp
UFRJ
0,300 a
0,399

Ciências Exatas e da
Terra
Ciências Humanas
Multidisciplinar
Linguística, Letras e
Artes

Unicamp
Unicamp
UFAM

DIREITO - DH

5

PRODUÇÃO VEGETAL
CIÊNCIA FLORESTAL
CIÊNCIA, INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA PARA A
AMAZÔNIA

4
3

MATEMÁTICA

3

CIÊNCIAS SOCIAIS
SOCIOLOGIA E DIREITO

4
4

ARTES

4

PSICOSSOCIOLOGIA DE
COMUNID.E ECOLOGIA
SOCIAL
CIÊNCIAS SOCIAIS EM
DESENVOLVIMENTO,
AGRICULTURA E SOCIEDADE
SOCIOLOGIA
SERVIÇO SOCIAL, TRABALHO
E QUESTÃO SOCIAL
PSICOLOGIA INSTITUCIONAL
ANTROPOLOGIA SOCIAL

3

4

5
6
4
4
5

DIREITO

6

CIÊNCIA POLÍTICA
FILOSOFIA
DINÂMICAS TERRITORIAIS E
SOCIEDADE NA AMAZÔNIA
BIOLOGIA PARASITÁRIA NA
AMAZÔNIA
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
PSICOLOGIA
LÓGICA E METAFÍSICA
EDUCAÇÃO
SOCIOLOGIA

6
6

ESTUDOS DE TRADUÇÃO

4

TEORIA E HISTÓRIA
LITERÁRIA
PLANEJAMENTO URBANO E
REGIONAL
CIÊNCIA ECONÔMICA
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
ANTROPOLOGIA SOCIAL

3
4
3
3
4
5
5
6

7
6
6
4
4
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UFRR
UnB

UFRJ

Multidisciplinar
Ciências Humanas
Linguística, Letras e
Artes
Ciências Humanas

UNESP/MAR

Ciências Humanas

UFPR
UnB
UFMT
UFSC
UFSC
UFMG

UFRGS
UFRGS
UFRGS
UFRJ
Unicamp

Ciências Humanas
Ciências Humanas
Ciências Humanas
Ciências Humanas
Ciências Humanas
Ciências Humanas
Linguística, Letras e
Artes
Ciências Humanas
Ciências Humanas
Ciências Humanas
Ciências Humanas
Ciências Humanas

UFRJ

Ciências Humanas

UFRJ

Ciências Humanas

USP

Ciências Humanas

UFAC

0,400 a
0,499

0,500 a
0,599
0,600 a
0,699
0,700 a
,0799
0,800 a
0,899

UnB

SOCIEDADE E FRONTEIRAS
SOCIOLOGIA
LETRAS- LINGUAGEM E
IDENTIDADE
HISTÓRIA SOCIAL
RELAÇÕES INTERNACIONAIS
(UNESP - Unicamp - PUC-SP)
ANTROPOLOGIA
ANTROPOLOGIA
ANTROPOLOGIA SOCIAL
HISTÓRIA
ANTROPOLOGIA SOCIAL
ANTROPOLOGIA

3
7

LINGUÍSTICA

5

ANTROPOLOGIA SOCIAL
EDUCAÇÃO
HISTÓRIA
ANTROPOLOGIA SOCIAL
ANTROPOLOGIA SOCIAL
POLÍTICAS PÚBLICAS EM
DIREITOS HUMANOS
SOCIOLOGIA E
ANTROPOLOGIA
ANTROPOLOGIA SOCIAL

6
6
6
7
5

4
6
4
4
7
3
4
5
4

3
7
5

