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CADERNOS ACADÊMICOS ASCAPES Nº 1: Ações Afirmativas na Pós-Graduação

	 Ações	afirmativas	na	pós-graduação	stricto	sensu	entraram	na	pauta	da	imprensa	
e	 das	 redes	 sociais	 em	 meados	 de	 junho	 de	 2020,	 após	 a	 revogação1 da	 Portaria	
Normativa	 nº	 13/20162	 do	 Ministério	 da	 Educação	 pelo	 então	 ministro	 Abraham	
Weintraub.	A	portaria	normativa	 induz	as	 instituições	 federais	de	ensino	 superior	 a	
adotarem	medidas	voltadas	a	inclusão	de	negros	(pretos	e	pardos),	indígenas	e	pessoas	
com	deficiência	em	programas	de	pós-graduação	(Mestrado,	Mestrado	Profissional	e	
Doutorado)	como	políticas	de	ações	afirmativas.	A	revogação	do	dia	18	de	junho	foi	o	
último	ato	de	Weintraub	no	ministério.	Na	mesma	data,	o	então	ministro	gravou	vídeo	
onde	oficializou	a	sua	saída	da	pasta.	

	 Logo	o	tema	tomou	relevância	na	imprensa	e	nas	redes	sociais,	Ação	popular	foi	
impetrada	pelo	PSOL	à	Vara	Federal	da	Seção	Judiciária	do	Distrito	Federal;	o	ministro	
Gilmar	Mendes,	do	Supremo	Federal	(STF),	determinou	no	dia	22	que	a	Advocacia-Geral	
da	União	apresentasse	informações	em	48	horas	sobre	a	portaria	que	revoga	o	estímulo	
a	ações	afirmativas	em	cursos	de	pós-graduação3	;	e	entidades	representativas,	como	
a	Associação	Nacional	dos	Pós-Graduandos4	,	se	mobilizaram	contra	a	atitude	do	então	
ministro	da	Educação.	Na	madrugada	do	dia	23	de	junho,	a	Portaria	nº	559,	de	22	de	
junho	de	20205	,	tornou	a	Portaria	de	de	18	de	junho	sem	efeito.	Voltando	a	validade	
da	Portaria	Normativa	nº	13/2016.		

	 Nesse	 contexto,	 é	 bastante	 relevante	 lembrar	 que	 a	 portaria	 de	 2016	 que	
incentivou	 a	 adoção	 de	medidas	 de	 inclusão	 foi	 ato	 assinado	 e	 publicado	 pelo	 ex-
ministro	da	Educação,	Aloizio	Mercadante	Oliva,	em	seu	último	dia	como	ministro,	11	
de	maio	de	2016,	assim	como	de	toda	a	equipe	do	governo	da	ex-presidente	Dilma	
Rousseff.	A	simbologia	desses	dois	atos	de	“despedida”	parecem	demonstrar	o	quão	
representativa	e	central	são	as	ações	afirmativas	(e	as	idéias	em	torno	disso)	para	os	
dois	governos,	podendo	servir,	inclusive,	como	uma	lente	para	analisar	dois	tipos	de	
governamentalidade	(razão	governamental)6.
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	 O	 trabalho	 está	 estruturado	 em	4	 capítulos,	 sendo	o	 primeiro	 “Quem	 são	os	
discentes	da	pós-graduação	no	Brasil?”,	publicado	como	artigo	na	Revista	Educação,	
Artes	e	Inclusão,	v.	15,	p.	105-127,	20197.	Nele	são	abordados	conceitos	e	dados	sobre	
o	 perfil	 discente	 da	 graduação	 e	 pós-graduação	 relacionando	 com	 Analfabetismo,	
Trabalho	Infantil	e	Homicídio;	Deficiência	e	Acesso;	Raça,	Classe	e	Educação	relacionando	
com	estudos	sobre	a	Nobreza	Escolar	de	Pierre	Bourdieu.	
	 Foram	apresentados	dados	de	Grupo	de	Trabalho	criado	pelo	MEC	em	2015,	que	
com	dados	do	IBGE	apontou	que	23,91%	da	população	brasileira	possuem	algum	tipo	
de	deficiência.	O	grupo	identificou	que	apenas	0,5%	dos	estudantes	da	pós-graduação	
analisados	declararam	algum	tipo	de	deficiência.	 Sobre	o	perfil	 racial	 da	população	
brasileira:	47,7%	de	brancos,	50,7%	de	negros	(pretos	e	pardos),	1,1%	de	amarelos	e	
0,4%	de	indígenas.	O	GT	apontou	em	suas	conclusões	(março/2016)	para	70,86%	de	
brancos,	27,08%	de	negros,	1,76%	de	amarelos	e	0,31%	de	indígenas	na	pós-graduação	
brasileira.
	 Também	é	abordado	neste	capítulo	a	Avaliação	da	Capes	e	a	questão	da	inclusão	
social	 acenando	 para	 a	 proposta	 de	 criação	 de	 um	módulo	 de	 coleta	 de	 dados	 de	
discentes	mais	abrangente	na	Plataforma	Sucupira.	Neste	capítulo,	a	autora	realizou	
um	levantamento	com	as	Pró-Reitorias	de	Pós-Graduação	sobre	se	os	Programas	de	
Pós-Graduação	 (PPG)	 das	 instituições	 já	 teriam	 adotado	 Ações	 Afirmativas.	 De	 157	
instituições	 federais,	 com	programas	 recomendados	pela	Capes	 foram	 recebidas	44	
respostas.	Dessas,	13	informaram	não	possuírem	ações	afirmativas	e	31	informaram	que	
sim	ou	que	já	tiveram	seleção	com	cotas	em	alguns	PPG	ou	em	todos	ou	já	aprovaram	
comissão	ou	resolução	interna	sobre	o	assunto.	Neste	universo,	mais	de	70%	das



instituições	já	possuíam	ações	afirmativas	realizadas	nas	seleções	de	discentes.	Essas	
44	 instituições	 representavam	 um	 total	 de	 840	 programas	 de	 pós-graduação	 em	
funcionamento	(Plataforma	Sucupira	–	outubro/2017).
	 Com	dados	de	dezembro	de	2017,	o	SNPG	possuía	4.844	PPG’s	em	funcionamento.	
Os	840	PPG’s	(das	44	instituições	que	responderam	o	questionamento)	representam	
17,34%	do	total,	o	que	foi	pouco	representativo,	considerou	a	autora,	tendo	em	vista	
que	as	instituições	federais	possuem	mais	de	2,6	mil	cursos,	totalizando	53,70%	dos	
mestrados	 e	 doutorados	 em	 funcionamento	no	Brasil.	 A	 partir	 disso,	 considerou-se	
necessário	um	levantamento	mais	abrangente	em	nível	de	PPG,	conforme	apresentado	
no	Capítulo	3.
	 Ainda	 no	 Capítulo	 1,	 a	 autora	 apresentou	 consultas	 realizadas	 à	 Diretoria	 de	
Avaliação	da	Capes	(DAV),	à	Presidência	da	Capes	e	ao	MEC	sobre	a	adoção	de	medidas	
para	atender	ao	previsto	na	Portaria	Normativa	nº	13.	Pelas	respostas,	ficou	evidente	
que	o	Sistema	Nacional	de	Pós-Graduação	(SNPG)	carece	ainda	de	dados	sobre	o	perfil	
discente	 e	 que	 o	 preenchimento	 dos	 campos	 Raça/Cor	 e	 Pessoas	 com	 Deficiência	
acrescentados	no	módulo	da	Coleta	de	Dados	da	Plataforma	Sucupira	para	o	exercício	
de	2017	contribuiria,	mas	não	o	suficiente	para	atender	ao	previsto	na	legislação	(censo	
discente	da	pós-graduação).	
	 O	capítulo	2	traz	a	abordagem	teórica,	onde	os	principais	autores	e	suas	obras	
tratados	foram	Bourdieu,	Jessé	Souza	e	Célio	da	Cunha.	
	 O	capítulo	3	traz	análises,	discussões	e	resultados.	Com	dados	de	agosto/2018,	o	
SNPG	contava	com	2.827	PPG’s	de	instituições	de	ensino	superior	e	de	pesquisa	federais	
recomendados	 pela	 CAPES.	 Foi	 então	 aplicado	 questionário	 online	 enviado	 a	 todos	
os	 coordenadores	de	programas	de	pós-graduação	dessas	 instituições.	Ao	 todo	498	
coordenadores	de	PPG	responderam	o	questionário	com	oito	perguntas	dicotômicas	e	
uma	de	livre	escrita	no	âmbito	desta	pesquisa.	O	questionário	foi	aplicado	no	final	de	
2018	–	nov/dez.	



Resultados:

-	Dos	que	responderam	ao	questionário,	65,4%	informaram	que	o	PPG	não	possui	dados	
sobre	o	perfil	 socioeconômico	dos	discentes	matriculados.	 34,6%	possuem.	Mesmo	
com	 a	 maioria	 informando	 a	 ausência	 desses	 dados,	 48,8%	 dos	 PPG	 já	 realizaram	
seleção	discente	com	reserva	de	vagas	para	negros	(pretos	e	pardos),	indígenas	ou	para	
deficientes.	Enquanto	que	51,2%	ainda	não.	

-	Apenas	26%	informam	não	ter	conhecimento	da	Portaria	Normativa	MEC	nº	13/2016,	
que	dispõe	sobre	a	indução	de	Ações	Afirmativas	na	Pós-Graduação	e	74%	informaram	
ter	conhecimento.	Os	26%	totalizam	129	programas	dos	quais	o	coordenador	informou	
não	ter	conhecimento	da	portaria.

-	 58,3%	 consideram	 que	 a	 reserva	 de	 vagas	 deve	 existir,	 41,7%	 disseram	 que	 não,	
enquanto	 que	 33,9%	 concordam	 que	 a	 reserva	 de	 vagas	 tira	 a	 oportunidade	 de	
candidatos	que	não	se	qualificam	como	potenciais	cotistas	e	66,1%	considera	que	não.

-	 56,7%	 consideram	 a	 pós-graduação	 das	 instituições	 federais	 acessível	 a	 todos,	
independente	de	raça,	deficiência	ou	classe	econômica.	Outros	43,3%	disseram	que	
não.	Enquanto	que	79,1%	consideram	que	a	pós-graduação	brasileira	é	sim	composta	
por	maioria	de	estudantes	brancos	e	20,9%	que	não.

-	Relevante	que	78,6%	não	concordam	que	as	ações	afirmativas	podem	contribuir	para	
diminuir	a	qualidade	da	pós-graduação.	Já	21,4%	consideram	que	pode.	Esse	78,6	%	
representam	385	coordenadores.

	 Dos	498	respondentes,	249	escreveram	livremente	no	campo	disponibilizado	na	
questão	9:	Discorra	(opcional)	sobre	as	ações	afirmativas	no	contexto	da	pós-graduação	
brasileira	(inclua	livremente	opiniões,	dados,	referência).

-	Dos	249,	130	apresentaram	argumentos	contrários	às	ações	afirmativas.	Argumentos	
frequentes:	concordam	com	ações	que	sejam	voltadas	a	sanar	questões	socioeconômicas;	



consideram	que	a	graduação	(por	possuir	cotas	)	já	possibilita	igualdade	de	concorrência;	
consideram	que	as	ações	reforçam	racismo	e	preconceitos;	e	sugerem	que	as	bolsas	
de	estudo	(em	especial	da	CAPES)	utilizem	critérios	voltados	a	atender	estudantes	já	
ingressantes	como	forma	de	ações	afirmativas.	

-	 Outros	 109	 apresentaram	 argumentos	 favoráveis	 às	 ações	 afirmativas,	 entre	 os	
argumentos	mais	frequentes	apresentados:	reduzir	desigualdades	históricas	de	acesso;	
abordam	questões	relacionadas	à	seleção	e	à	permanência;	e	defendem	a	atuação	da	
CAPES	no	controle	dessas	ações.	

Os dois grupos (argumentos favoráveis e argumentos contrários às ações afirmativas):
 
-	 Defendem	que	 as	 bolsas	 da	 CAPES,	 sejam	utilizadas	 como	 ações	 afirmativas,	 pois	
poderiam	resolver	questões	de	permanência	de	alunos	dos	grupos	menos	representados.	
-	Abordam	problemas	relacionados	à	seleção,	aos	critérios	de	avaliação	da	CAPES	que	
priorizam	a	produção	de	artigos	e	que	isso	reduz	as	possibilidades	dos	programas	de	
realizarem	ações	voltadas	a	questões	sociais.	

-	No	geral,	consideram	diversos	fatores	relacionados	à	educação	básica	e	à	graduação	
como	determinantes	para	que	a	pós-graduação	tenha	uma	representatividade	social	
menos	desigual.	

	 Considerando	 as	 respostas,	 a	 autora	 entendeu	 que	 não	 há	 uma	 resistência	
geral	de	adoção	das	ações	afirmativas	na	pós-graduação.	A	visão	dos	coordenadores	
é	mais	 ampla	 e	 consideram,	 independentemente	 de	 serem	 favoráveis	 ou	 contra,	 a	
complexidade	que	envolve	a	vida	escolar	de	um	estudante	no	Brasil	e	a	qualidade	das	
instituições,	do	sistema	educacional	em	todos	os	níveis	de	ensino	e	as	políticas	públicas.	
	 Esta	 visão	 dos	 coordenadores	 ressalta	 a	 necessidade	 de	 que	 o	 assunto	 seja	
mais	trabalhado,	debatido	com	base	em	dados	e	pesquisas	e	resultados	de	ações	já	
realizadas.	
	 A	visão	dos	 respondentes	 se	distanciou,	 segundo	 relatou	a	autora,	do	que	se	
esperava	inicialmente	na	pesquisa,	da	existência	de	movimento	de	manutenção	de	



uma	elite	intelectual	na	pós-graduação.
	 Como	proposta	que	surgiu	logo	no	início	da	pesquisa	e	apresentada	primeiramente	
no	Capítulo	1,	foi	apresentada	a	intenção	de	contribuir	para	implementar	um	Módulo	
na	Plataforma	Sucupira	voltado	a	coleta	de	dados	socioeconômicos	dos	discentes,	além	
de	coletar	dos	PPG’s	a	demanda	por	cursos,	conforme	segue:	

•	 Acrescentar	um	módulo	na	Plataforma	Sucupira	a	ser	preenchido	pelo	próprio	
discente	de	forma	obrigatória	para	todos	os	matriculados.	O	módulo	deveria	ser	aberto	
na	metade	do	período	entre	duas	avaliações	quadrienais	da	CAPES.	
•	 Os	dados	coletados	deveriam		abranger	questões	socioeconômicas	e	seriam	de	
caráter	declaratório.	Deveriam	ser	disponibilizados	em	dados	abertos	e	 trabalhados	
para	divulgação	em	formato	de	indicadores	(dados	estes	a	serem	divulgados	com	toda	
a	preservação	de	dados	pessoais.	Seriam	divulgados	dados	macros,	como	etnia,	faixa	
etária,	faixa	salarial,	escolaridade	dos	pais,	entre	outros).	
•	 Incluir	 a	 coleta	 da	 demanda	 por	 cursos.	 Quantas	 pessoas	 se	 inscrevem	 para	
processos	seletivos	de	cursos	de	mestrado	e	doutorado	acadêmicos	e	profissionais	por	
ano	no	Brasil?	
•	 Quantos	se	inscrevem	por	área	do	conhecimento?	Por	região?	Por	instituição	de	
ensino?	Quantos	ficam	de	fora	o	perfil.
•	 Com	 as	 devidas	 autorizações	 (DAV,	 PR/CAPES)	 seria	 projeto	 piloto	 com	 a	
contribuição	da	autora.	

Texto completo disponível em https://lume.ufrgs.br/handle/10183/194789
Contato da autora: Fabiana Santos Pereira (bianasantos@yahoo.com.br) 
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