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o tema e seus caminhos metodológicos

as ações afirmativas são um tema recente nas universidades brasileiras
e gerador de muitos debates e conflitos. Em geral, quando se fala em ações
afirmativas no ensino superior a discussão é automaticamente relacionada
ao sistema cotas. Entretanto, elas, são muito mais do que isso. Diz respeito
a um conjunto de políticas que são pensadas para possibilitar a grupos his-
toricamente alijados do ensino superior, ingressar e permanecer na universi-
dade. no que se refere ao ingresso, variados são os modelos que as
universidades brasileiras adotaram para garantir uma forma especial de en-
trada desses grupos. na UEFS o acesso se estrutura basicamente na reserva
de 50% de suas vagas nos cursos de graduação para candidatos originários
de escola pública destas, 80% são destinadas para candidatos autodeclarados
afrodescendentes. além disso, são destinadas mais duas vagas extras para
candidatos indígenas e quilombolas. 

o artigo parte do pressuposto de que as ações afirmativas provocam
movimentos que, por sua vez, vão incidir na configuração da universidade
em seus mais diversos campos, sejam eles políticos, financeiros, pedagógicos
e culturais. nesse sentido, a questão que se coloca é a seguinte: que mudanças
podemos observar na organização da UEFS a partir da implantação do sis-
tema de reserva de vagas no processo seletivo? 

a partir da questão problematizadora e das características do sistema
de reserva de vagas da universidade o percurso metodológico para a realiza-
ção desse trabalho se estruturou da seguinte forma: 
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1 - Estudo de textos que versam sobre universidade no Brasil e
sobre ações afirmativas para a construção de argumentações consis-
tentes sobre o tema;

2 - verificação acerca das políticas adotadas com vistas ao acesso
e à permanência de estudantes beneficiados pela reserva de vagas con-
siderando os perfis de classe e étnicorracial.
as fontes utilizadas nesse trabalho são relatórios anuais da universidade

e documentos da Comissão de ações afirmativas. os relatórios envolvem o
período de 2005 a 2011. Levou-se em consideração os dois anos antes da
implantação da reserva de vagas para que se pudesse estabelecer uma com-
paração entre a situação anterior ao sistema e as alterações decorrentes do
mesmo. Mereceu atenção especial nas análises as ações administrativas refe-
rentes ao acesso e à permanência estudantis, foco desse trabalho.

Quanto aos documentos da Comissão de ações afirmativas priori-
zou-se a proposta elaborada pela mesma e aprovada pelo Conselho Univer-
sitário, onde são apresentadas as propostas de acesso e permanências da
UEFS e o documento referência para o i Seminário de ações afirmativas,
realizado em novembro de 2011.

a universidade brasileira: breve histórico

Em seu texto  «La Educación Superior en américa Latina: Democracia
o Plutocracia?» Milcíadesvizcaíno G.1 coloca a seguinte pergunta como orien-
tadora de seu trabalho:  «¿enqué medida laeducación superior contribuye a
desarrollar democracia, o qué tanto replica losprivilegios dela plutocracia?
Tomando como referência a realidade brasileira podemos afirmar que a uni-
versidade ao longo da história muito mais reproduziu e referendou as desi-
gualdades sociais. Para compreender o lugar da universidade na sociedade
brasileira cabe, nesse artigo, retomar aspectos históricos de sua construção
em nosso país, além de pensar pelo viés da classe e da raça2, que sujeitos, his-
toricamente, construíram e usufruíram do ensino superior no Brasil. ao
longo da exposição será possível perceber uma linearidade no que se refere
a esses grupos étnicos, visto que riqueza e pobreza, no Brasil tem cor. Dessa
forma, desde sua criação no século XiX até o início do século XXi, a com-
posição majoritária de brancos e indivíduos oriundos das elites brasileiras,
permaneceu quase inalterada. é o advento das ações afirmativas, em suas
mais variadas formas de garantir o acesso de indivíduos da classe trabalhadora
na universidade, que vai paulatinamente mudando a configuração desta, es-
pecialmente em relação aos cursos considerados de maior prestígio social a
exemplo de Medicina, Enfermagem, Farmácia, Direito, administração, Eco-
nomia, Ciências Contábeis e as engenharias.

o ensino superior no Brasil, em comparação mesmo com países na
américa do Sul, surge tardiamente. Enquanto que no Século Xvi, na amé-
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rica Espanhola já havia seis universidades, na américa não havia nenhuma.
no Brasil o ensino superior chega ao Século XiX, mais precisamente em
1808, quando da chegada da Família real ao rio de Janeiro. São três séculos
sem a possibilidade de, mesmo as elites nativas, obterem sua formação em
nível superior no Brasil. Dessa forma, tornava-se ainda mais elitista o ensino
superior que estava destinado aqueles que podiam enviar seus filhos à Europa
para estudos superiores. De certa maneira esta conjuntura favorecia o con-
trole da metrópole sobre a colônia, na medida em que as elites dirigentes da
colônia ao se deslocarem, principalmente para Coimbra, não apenas apren-
diam as lições de seu ofício, mas absorviam toda uma cultura que seria re-
produzida no Brasil. a universidade foi negada até mesmo aos Jesuítas –
representantes da Corôa na colônia (FávEro, 2006)3. Durante o império
e até a terceira década da república o ensino superior no Brasil se expandiu
com escolas isoladas principalmente de direito, medicina e engenharias.

São, portanto, pouco mais de duzentos anos de ensino superior no
País e menos de um século de universidade. a primeira Universidade Brasi-
leira foi criada na década de 1920, mas ainda com uma cultura muito marcada
pelas escolas isoladas, visto que ela se constituiu a partir da junção de escolas
já existentes como afirma Fávero:

«(...) a 7 de setembro de 1920, por meio do Decreto nº 14.343, o Presidente
Epitácio Pessoa institui a Universidade do rio de Janeiro (UrJ), considerando opor-
tuno dar execução ao disposto no decreto de 1915. reunidas aquelas três unidades
de caráter profissional, foi-lhes assegurada autonomia didática e administrativa. Desse
modo, a primeira universidade oficial é criada, resultando da justaposição de três es-
colas tradicionais, sem maior integração entre elas e cada uma conservando suas ca-
racterísticas» (2006, p.27).

no contexto de surgimento do Ensino Superior no Brasil e, posterior-
mente do surgimento da primeira universidade, não se pode perder de vista a
formação da sociedade brasileira. a escravidão só foi abolida no Brasil no sé-
culo XiX, a 13 de maio de 1888, há 80 anos da criação do primeiro curso de
ensino superior no Brasil. Com um grande contingente da população descen-
dente de escravizados, que durante séculos foram privados de direitos, dentre
eles o direito à educação, era previsível que no modelo social e econômico
em que se desenvolveu a sociedade brasileira, estes se tornariam, depois de
escravos, o grupo social de menor poder aquisitivo e, conseqüentemente de
menor escolarização e vice-versa.

ao longo do século XX ocorreram mudanças no cenário da educação
acompanhado do aumento de vagas, inclusive no ensino superior. as décadas
de 1960 e 1970 são marcos importantes desse aumento, quando houve um
crescimento de 1.340% até o ano de 1980, voltando a reduzir-se durante a
década de 80 do século XX, quando o número de estudantes nas universida-
des não acompanhou o crescimento da população (vieira, 2003)4. na década
de 1990 a distribuição das vagas para o ensino superior se apresenta da se-
guinte forma: 

açõES aFirMaTivaS na UnivEriSDaDE ESTaDUaL DE FEira DE SanTana: DESaFioS ao EnSino SUPErior

751Formación de élites y Educación Superior en Iberoamérica (SS. XVI-XXI)



«Embora o número de vagas tenha crescido substancialmente ao longo da
década de 90, o quadro de desigualdade não melhorou, chegando mesmo a se agra-
var: em 1992, os 50% mais pobres ocupavam 8,5% das vagas enquanto os 10% mais
ricos ficavam 45,6% do total; em 1999 os dados eram os seguintes: 6,9% das vagas
para os 50% mais pobre e 47,8% para os 10% mais ricos» (viEira, 2003, p.82-83).

vale destacar que a distribuição das vagas entre as classes e as raças
continua perversa nos dias atuais e que, no Brasil, os mais pobres são os ne-
gros. Só a partir da primeira década do século XXi ocorrem movimentações
nesse sentido que provocam mudanças importantes na universidade brasi-
leira, como por exemplo, os programas de ações afirmativas com reservas
de vagas raciais e sociais.

as ações afirmativas na universidade brasileira

o quadro de desigualdade social e racial no acesso ao ensino superior
do Brasil é confirmado pelos dados do iBGE (BraSiL, 2009)5 : no ano de
2008, dois terços dos jovens brancos e menos de um terço dos jovens pretos
e pardos cursavam o nível superior. além disso, 14,7% dos brancos tinham
superior completo, enquanto somente 4,7% dos pretos e pardos adultos ti-
nham esta oportunidade. Para quaisquer dos grupos raciais o acesso ao en-
sino superior ainda é uma dificuldade. Entretanto os dados revelam que para
os negros, (pretos e pardos) essa dificuldade é muito maior. a diferença em
valores absolutos entre os jovens cursando o ensino superior, segundo os
dados, é cerca de 1.277.000 estudantes negros ou pardos sem acesso ao en-
sino superior, em relação aos jovens brancos.

nesse contexto, torna-se importante lembrar que em 2008, estamos a
mais de uma década do processo de universalização do Ensino Fundamental
iniciado nos anos 1990, através de políticas voltadas para esse fim, e cuja cria-
ção do FUnDEF (Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
valorização do Magistério) em1996 e vigorando a partir de 1998, torna o sis-
tema educacional menos desigual, pelo menos em tese. Em período anterior
ao mencionado o quadro das desigualdades educacionais era ainda mais per-
verso. Se não há universalização da escola pública em quaisquer dos níveis,
isso significa que a população pobre de modo geral, e majoritariamente os
negros, estarão fora do sistema, visto que a escola pública é espaço formal
de educação da população pobre e, portanto, o lócus principal de escolariza-
ção dos negros, no Brasil. a situação de desigualdade torna-se ainda mais
grave no ensino superior. È nesse quadro de desigualdades, e porque não
dizer de exclusão dos pobres e negros do ensino superior, que se dá a movi-
mentação em torno de uma política diferenciada para o acesso de estudantes
pobres na universidade pública.Em 2001 os dados comparativos entre negros
e brancos no ensino superior demonstram o quanto a política de cotas tem
legitimidade no contexto político, social e econômico. 
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Do total dos universitários brasileiros, 97% são brancos, sobre 2% de
negros e 1% de descendentes de orientais. Sobre 22 milhões de brasileiros
que vivem abaixo da linha da pobreza, 70% deles são negros. Sobre 53 mi-
lhões de brasileiros que vivem na pobreza, 63%deles são negros (HEnri-
QUES, 2001apud MUnanGa, 2007, p.11)6.

oito anos depois, a situação não muda significativamente como se
pode observar nos dados abaixo:

proporção das pessoas com 25 anos ou mais de idade com ensino superior con-
cluído segundo a cor ou raça – brasil 1999/2009

Fonte: iBGE: Sintese de indicadores Sociais 2009

as ações afirmativas no ensino superior não são uma invenção brasi-
leira, como afirma Munanga (2007,p.9). a índia e os Estados Unidos são
exemplos de implantação de um sistema de cotas em benefício de um deter-
minado grupo étnico. 

a seguinte questão posta por Munanga, nos parece ser a desencadea-
dora do movimento em favor da implantação das cotas no Brasil:  «como
aumentar a representação do negro na educação superior, visando tanto à
melhoria das oportunidades de ingresso e permanência, como a diminuição
das desigualdades acumuladas durante cerca de 400 anos?» (MUnanGa,
2007,p.12). Como toda ação provoca uma reação, não faltaram argumentos
contra as cotas, vinda de todos os setores: da mídia, de intelectuais, entre ou-
tros. Dentre os argumentos contra as cotas7 estava o de que as mesmas fo-
mentariam o racismo entre negros e brancos, não existente em nossa
sociedade.

«(...) o Brasil é ou é não racista? Se for racista- quanto a isso não há mais dú-
vida - os conflitos existem e devem existir, não obstante encobertos pelo mito da
democracia racial e pelo silêncio, uma das peças importantes da ideologia racial bra-
sileira(...). Pergunto-me também de onde viria o clima de hostilidade: dos alunos
brancos pobres, também beneficiados pelas cotas, dos índios ou da casta rica e da
classe média branca? Eu pessoalmente não acredito nesta hipótese. E se ela acontecer,
eu prefiro ser massacrado abertamente à luz do dia por um inimigo visível, do que
por um inimigo invisível, que age no silêncio e na escuridão, como sempre aconteceu»
(MUnanGa, 2007, p.13).

é nesse clima de contestação, dúvida e adesões que as cotas são insti-
tuídas no ensino superior brasileiro.as primeiras universidades a instituírem
o sistema foram a Universidade Estadual do rio de Janeiro em 2002 e a Uni-
versidade do Estado da Bahia em 2003. Hoje, são 228 universidades e/ou
faculdades que adotam o sistema em uma de suas formas: cotas raciais, cotas
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sociais, cotas raciais e sociais ou a bonificação que pode ser de cunho racial
ou social. as cotas sociais, em geral, beneficiam alunos de escola pública, de-
ficientes físicos e mulheres. as cotas raciais beneficiam majoritariamente ne-
gros e indígenas e no Estado da Bahia inclui-se quilombolas.

na UEFS o sistema de reserva de vagas é aprovado pelo ConSU (Con-
selho Superior Universitário) em 2004, mas o primeiro vestibular com a re-
serva só ocorrerá no primeiro semestre letivo de 2007. Em 2004 fora criada
uma comissão com a incumbência de elaborar uma proposta de reserva de
vagas a ser apreciada pelo ConSU. Em 2006 o ConSU aprovou a resolução
034/06, instituindo o sistema de reserva de vagas e a Comissão de Perma-
nência, responsável por elaborar e acompanhar a política de permanência e
pós-permanência além de elaborar e divulgar relatórios anuais dos resultados
da política de inclusão. vale ressaltar que essa conquista se deu graças à pressão
de setores da comunidade externa como o MnU (Movimento negro Unifi-
cado), da FrEnEF (Frente negra Feirense) e da comunidade interna nE-
nUEFS (núcleo de Estudantes negros e negras da UEFS). 

o sistema de reserva de vagas na UEFS é composto por reservas so-
ciais e raciais. Sociais à medida que beneficia exclusivamente alunos de escola
pública que no Brasil é por excelência a escola dos grupos sociais economi-
camente menos favorecidos, e racial porque dentre as vagas para escola pú-
blica destina um percentual importante para estudantes afrodescententes
(pretos e pardos), além de duas vagas extras disputadas entre indígenas e qui-
lombolas. Desde o seu funcionamento o sistema já beneficiou cerca de 2.500
estudantes oriundos de escola pública, considerando o período 2007 – 2010,
quando foram oferecidas 5.355 vagas. 

as ações afirmativas na uefs 

a UEFS está situada no Território do Portal do Sertão no Estado da
Bahia, tendo sido instalada no ano de 1976. atualmente possui 27cursos de
graduação, 13cursos de pós graduação strictu sensu em várias áreas, atendendo
a cerca de 7800 alunos dos mais diversos territórios do estado da Bahia e de
outros estados da Federação8.

a partir da implantação do sistema, a universidade teve que se recon-
figurar para atender a uma clientela que embora estivesse presente na uni-
versidade, se diluía no pensamento universalista de tratar a todos de forma
«igual»,quando na verdade contribuía para o aprofundamento das desigual-
dades. Se o objetivo é promover equidade, tratar de forma igual os desiguais
não é uma boa estratégia aos mais necessitados faz-se necessário uma política
que lhe possibilite o acesso e a conclusão de seus estudos, pois como afirma
vizcaino:

«(...) las universidades, como los niveles inferiores, deben aceptar que trabajan
en campos no solamente ligados a procesos cognoscitivos, sino que ellos están es-
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trechamente vinculados a factores sociales, económicos y culturales, y su desarrollo
sólo se alcanza si se opera sobre ellos. a menor desarrollo de un país, mayores es-
fuerzos deben hacerse, porque el valor agregado esperado de La educación es mayor
para compensar lãs deficiencias de entrada que son producto de las desigualdades»
(2007,p.258).

a população estudantil dos cursos de graduação da UEFS, desde a im-
plantação do sistema de reserva de vagas tem sido majoritariamente de alunos
oriundos do sistema como se observa no Gráfico i. nesse sentido, se acesso
e permanência são partes de uma mesma política, ações precisam ser desen-
volvidas para o atendimento da demanda.

gráfico I

Fonte: relatórios anuais UEFS (2005 -2010)

Quanto ao perfil social e racial dos alunos, nos semestres 2007.1
2011.2, pudemos constatar, de acordo com dados da Pró-reitoria de Gra-
duação, um aumento importante entre os estudantes com renda de até três
salários mínimos9. o aumento foi de 52,49% em 2007.1 para 60.5% em
2011.2. no quesito cor/raça temos uma universidade majoritariamente negra.
os negros(pretos e pardos)representavam em 2007.1, 78,68% e em 2011.2,
73,05%. Em relação à escolaridade dos pais observa-se que entre as mães
48,5% não possuem o ensino Médio completo e entre os pais a razão é de
53,49%. Esses dados ratificam a necessidade de maior investimento para a
assistência estudantil.

os dados apresentados nos relatórios da universidade de 2005 a 2011
nos possibilita observar o quanto a universidade tem se reconfigurado a partir
da reserva. as mudanças estão presentes na distribuição do orçamento que,
a partir de então, apresenta investimento significativo na assistência estudan-
til. nesse sentido, é que na UEFS o orçamento para atendimento às deman-
das estudantis tem sido uma prioridade, e ao longo dos últimos cinco anos
quase quadruplicou o montante destinado à assistência estudantil como de-
monstra o gráfico abaixo: 
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gráfico II

Fonte: relatórios anuais UEFS (2005 -2010)

o investimento da universidade na democratização de seu espaço ocorre
mesmo antes da entrada desses estudantes em seu Campus. Ela se manifesta
na possibilidade de acesso com a isenção da taxa de inscrição, por entender
que muitos dos estudantes oriundos dos segmentos sociais beneficiados pelo
sistema são barrados do processo seletivo pela falta de condições financeiras
para concorrer a uma vaga. Com o intuito de tornar o processo seletivo menos
excludente, a universidade disponibiliza, mediante critérios de renda,um per-
centual de seu orçamento para a isenção da taxa de inscrição ao vestibular. Esse
percentual tem apresentado aumento significativo ano após ano: 

gráfico III

Fonte: relatórios anuais UEFS (2005 -2010)
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o Sistema da UEFS tem a peculiaridade de incluir vagas extras para
atender a demanda de grupos sociais como indígenas e quilombolas oriundos
de escola pública. Essas reservas vão determinar políticas de outra natureza
no conjunto do atendimento aos alunos. Se por um lado os alunos de escola
pública, de modo geral, vão demandar assistência estudantil que garanta as
condições materiais para a sua permanência, os grupos étnicos supracitados
demandam por condições culturais que remetam ao modo de viver destes
em sua aldeia, em sua comunidade.

até a paisagem arquitetônica da universidade se alterou. Merece des-
taque a construção da residência universitária indígena, uma reivindicação
desses estudantes em função de suas especificidades culturais (Foto 1). nesse
sentido, a permanência estudantil na universidade avança para além das ques-
tões materiais mais imediatas como o restaurante universitário para a garantia
da alimentação e da residência para a hospedagem. importa pensar que esses
sujeitos trazem para a universidade sua cultura e que ela, decididamente, in-
fluenciará o espaço universitário.inaugurada em 2010, o projeto da residência
indígena, teve a preocupação tanto de acomodá-los de forma confortável,
quanto de trazer para a arquitetura elementos dessa cultura e, de certa forma,
colocá-los menos distante de casa. além disso, sua presença no campus de-
nota um olhar novo e culturalmente sensível de pensar a permanência estu-
dantil na UEFS.

foto I: residência Indígena

Fonte: Edvan Barbosa. aSCoM/UEFS

no plano jurídico instrumentos legais foram criados para dar conta da
nova realidade como, por exemplo, a portaria de criação da Comissão de
ações afirmativas, as resoluções em torno da regulamentação de bolsas au-
xílio e, estágio acadêmico para atender ao novo contexto. vale ressaltar que
essas bolsas também tiveram aumento significativo ao longo dos anos:
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gráficos Iv e v

Fonte: relatórios anuais UEFS 2005-2011

Essas medidas, aliadas ao aumento da captação de bolsas através de
Projetos interinstitucionais, promoveu um crescimento significativo no nú-
mero de bolsistas na instituição como é possível observar no gráfico abaixo.
Houve um aumento de 180% na oferta de Bolsas ao longo dos últimos 6
anos, sendo considerável esse crescimento a partir de 2007, ano de implan-
tação da reserva.

gráfico vI

Fonte: relatórios anuais UEFS 2005-2011

considerações finais

indubitavelmente o advento das ações afirmativas no ensino superior
brasileiro provoca deslocamentos no interior das universidades. a universi-
dade brasileira que historicamente se afirmou como um espaço destinado às
elites, forçosamente passa a conviver com um número expressivo de indiví-
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duos oriundos das classes populares que começam a problematizá-la a partir
de suas necessidades e visões de mundo. Dentre as mudanças podemos ob-
servar que algumas universidades como a Universidade Federal do recôncavo
Baiano, a Universidade Federal da Bahia e a Universidade do Estado da Bahia
que já agregaram à sua estrutura uma Pró-reitoria específica para assuntos
estudantis. a UEFS em novembro de 2011 realizou o primeiro seminário de
avaliação de sua política de ações afirmativas e sediou um seminário interins-
titucional sobre assistência estudantil, algumas mudanças podem sair daí.

na Universidade Estadual de Feira de Santana, o impacto das ações
afirmativas é um campo fértil às análises dos pesquisadores interessados no
tema. neste trabalho nossa intenção foi anunciar que uma universidade di-
ferente tem se delineado a partir do sistema de reserva de vagas. aprofundar
estudos sobre essas diferenças é um desafio a ser enfrentado.

no que concerne ao atendimento à demanda dos estudantes por
acesso e permanência as ações empreendidas pela universidade estão longe
de atendê-las. Entretanto é possível notar que estas demandas se impõem e
provocam mudanças. o alcance destas é que precisa ser analisado pela uni-
versidade, inclusive para que se possa pensar políticas universitárias que pos-
sam contribuir para que esta seja, de fato, um espaço para se pensar toda a
sociedade e que se ponha a serviço da construção de uma sociedade sem de-
sigualdades de forma que as reservas de vagas sejam, um dia, um capítulo
superado no ensino superior.

De modo geral, as ações afirmativas, mesmo sendo uma política de
natureza reformista, são menos excludentes do que o modelo anterior de
acesso à universidade. Sua presença modifica o espaço físico, a perspectiva
de gestão, transforma seu campo pedagógico, investigativo, sua cultura.

Torna-se pertinente informar que a universidade não dispõe de receita
própria. Em se tratando de uma universidade pública estadual o seu principal
mantenedor é o Estado e, infelizmente as verbas destinadas às universidades
estão sempre aquém de suas necessidades. registre-se que a ampliação de
bolsas, em grande medida, se deu pela captação de recursos junto às agências
de fomento como CaPES, CnPQ, FaPESB, através de editais públicos.

a presença de um número maior de alunos com as condições econô-
micas e sociais descritas nesse trabalho torna a universidade ainda mais cara
e requer maior investimento, pois os anos de desigualdade provocados pelo
regime escravista e pela ausência secular e políticas reparadoras deixaram
uma dívida muita cara a ser paga e o Estado é o maior responsável por ela.
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