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RESUMO
Esta dissertação intitulada VAGAS PARA NEGROS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR:
uma causa de políticas públicas na Universidade na Universidade do Estado da
Bahia, em Salvador, Brasil, resulta de um estudo do processo de implementação das
políticas de ações afirmativas para negros na modalidade de sistema de reserva de
vagas, como política institucional na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), na
ótica da política pública. O ponto de partida foi tentar compreender o sistema
relacional das ações afirmativas para negros como política institucional, a gênese da
institucionalização da UNEB e seu papel no Sistema Estadual de Educação Superior
assim como a causa das reivindicações do negro por políticas públicas de ações
afirmativas. A partir dessa compreensão, analisar o Ato Normativo que instituiu o
mencionado Sistema e o Plano de Desenvolvimento Institucional para identificar sua
constituição como política institucional, definida nos documentos e/ou instrumentos
que orientam as atividades nos planos administrativos e acadêmicos. Do ponto de
vista metodológico, o estudo enquadrou-se no campo da investigação qualitativa,
através da abordagem estudo de caso, no âmbito da Administração Superior e no
período 2002-2006, UNEB, Campus I, Salvador-Bahia-Brasil. Esta investigação,
subsidiada por reflexões teóricas e históricas, significa um contributo às políticas
sociais de ações afirmativas, à consolidação do Sistema de Reserva de Vagas na
UNEB e subsídios à Secretaria Estadual da Educação (SEC) e à Universidade do
Estado da Bahia (UNEB) para proposição ou encaminhamento das questões do
negro como políticas públicas. Contribui também para o fortalecimento da linha de
pesquisa Políticas Públicas do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional
em Políticas Públicas, Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento Regional do
Departamento de Ciências Humanas (DCH) da Universidade do Estado da Bahia
(UNEB).
Palavras-chave: Políticas Públicas e Sociais. Ações afirmativas. Reserva de vagas
para negros. Educação Superior.

ABSTRACT

This dissertation entitled VACANCIES FOR AFRO-DESCENDENTS IN SUPERIOR
EDUCATION: a cause of public policies at the State University of Bahia(UNEB), in
Salvador, Brazil, is the result of the study of the process of implementation of
affirmative-action policies for Afro-descendents through the system of vacancy
reservation at this University (UNEB), in the view of public policy. The starting point
was to try to understand the relational system of affirmative actions, the genesis of
the institutionalized system at the UNEB, and its role in the state system of Superior
Education, as well as the cause of the revendications of the Afro-descendents.
Through this understanding, we analyse the Normative Act which instituted this
system and the Development Plan to identify its constitution as a policy defined in the
documents and/or instruments that guide the activities in Administrative and
Academic Plans. In the methodological point of view, it was a study of qualitative
investigation through the case study of Superior Administration within the period of
2002-2006 at UNEB, Campus I in Salvador- Bahia- Brazil. This investigation was
based on theoretical and historical reflections, which mean a contribution to social
policies of affirmative actions, consolidation of the system at UNEB, a guide to the
State Secretary of Education(SEC) and to the University (UNEB), to the proposition
of the questions aroused by The Afro- descendents concerning public policies. It
contributes to the strengthening of the public policy research of the Post-graduation
Program, Professional Master Degree in Public Policies, Management of Knowledge,
and Regional Development of the Human Sciences Department (DCH) at the State
University of Bahia (UNEB).
Key-words: Public and Social Policies; Affirmative Actions; Vacancy Reservation for
Afro-descendents; Superior Education
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ANTE-PROPOSTO: IMPLICAÇÕES ITINERANTES
“Vi novo céu e nova terra [...]
E lhes enxugará dos olhos toda lágrima [...]
nem pranto, nem dor [...]
Eis que faço novas todas as coisas”
(Ap 21:1,4,5a)

Antecede a introdução deste trabalho feitos originais: o relato do decurso
deste Mestrado intitulado ANTE-PROPOSTO: implicações itinerantes e a sua
apresentação. O primeiro relata o processo de construção epistemológica e as
conseqüências intrínsecas à investigação pleiteada, uma vez que o empreendimento
implicou num encadeamento constante de idéias, dúvidas e descobertas, que se
transformou numa observação intermitente que permeou todo o trajeto. Isso porque,
uma coisa foi puxando outra e o processo de construção deste estudo ficou
fortemente imbricado com a prática profissional, de forma que, ao passo que as
pesquisas bibliográfica e documental foram se realizando, foram-se amalgamando
benefícios ao exercício das atividades laborais.
O segundo, a apresentação, detalha os momentos do mencionado processo:
desde a gênese da inquietação, perpassando as fases da construção teórica para
explicar o fenômeno na perspectiva histórica de forma que a pesquisa teórica e a
documental descortinaram intenções imbricadas nas entrelinhas do disposto em
forma de legislação ou normas que, imperceptíveis se tornam indestrutíveis.
Compreender o contexto, histórico e teórico, enriqueceu a experiência, que não deve
ficar desconhecida, pois revela os valores e a pertinência desse Mestrado
Profissional. A persistência e bravura do negro na defesa de seus direitos incitam à
esperança. É com uma mensagem de esperança que esta Dissertação de Mestrado
é apresentada, por isso os versículos 1,4 e 5a, do capítulo 21, do livro de
Apocalipse, foram destacados como divisa. Eles falam de um novo tempo, de uma
nova terra, onde não haverá pranto, nem injustiças, nem desigualdade, nem
iniqüidade. Creio que a esperança produz uma expectativa nutritiva, que dá ânimo
para transpor muralhas e acreditar que depois da tempestade o Sol volta a brilhar. O
Mestrado tem sido uma das mais felizes experiências da minha vida. Socializar o
caminho percorrido faz parte do que pude vivenciar.
Desde o início das primeiras aulas pude alinhavar os pontos mais importantes
para desvendar o problema em investigação. Devo explicitar que, embora fale
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externando impressões individuais, pretendo ser entendida no plural, porque o que
escrevo nesta Dissertação é um trabalho para o qual fui influenciada pela visão de
muitas pessoas, professores, colegas, amigos – de muitas mentes – e também, de
muitas mãos, porque precisei da ajuda de colegas e profissionais para formatar,
ajustar, rever o texto. Das mãos e mentes que colaboraram para amadurecer,
esclarecer o meu pensamento e entendimento registro: a competente Doutora
Norma Vídero, as queridas amigas e colegas Denise Lago Miranda e Letícia
Machado que compreendiam, no trabalho, os comentários e dúvidas com relação à
pesquisa e discutiam, liam os textos que eu escrevia e interrogavam, apontavam as
falhas normativas, enfim, estiveram ao meu lado todo o tempo, partilhando e me
fazendo amadurecer. Do amigo e colega Roberto Carlos Vieira o co-gestor, coorientador,

co-pesquisador

com o

qual

confundia,

misturava

e

elucidava

questionamentos, idéias e conquistas. De outro grande amigo, Roberto Melo, que
partilhou as angústias da pesquisa. Os grandes “ouvidores” das minhas lamúrias! Da
saudosa doutora Sonia Cavalcanti, com uma singularidade e simplicidade
exemplares! Uma cúmplice inicial foi a queridíssima doutora Miriam Velasco
esmiuçando o quanto pode – e permitimos -, porém muito pouco para o seu
potencial e a sede que ela tinha de discutir as questões das políticas sociais no
Brasil. Que grande incentivo!
As temáticas discutidas nas aulas de Políticas Públicas e Políticas Sociais
enriqueciam-se com as aulas do Doutor Eliziário Andrade - O Grande Professor! Ele
traçou um panorama histórico do Estado, com a naturalidade e clareza que lhe são
peculiares, como se tivesse participado da história! E mais, inseriu os nossos
projetos de pesquisa nas suas - nossas aulas mergulhou nas nossas dúvidas e tudo
isto resultou numa grande contribuição para o nosso entendimento. A discussão do
artigo Intitulado “Estado e Políticas (Públicas) Sociais” de autoria de Eloísa de
Mattos Hofling – Professora Doutora do Departamento de Metodologia de Ensino da
Faculdade de Educação da Universidade de Campinas (UNICAMP) foi fundamental,
o elemento estruturante do nosso entendimento. O referido texto é uma contribuição
para análise e avaliação das políticas sociais implementadas por um governo.
Destaca alguns aspectos fundamentais que sustentam tais ações e programas de
intervenção, ressaltando alguns elementos para compreensão da relação que se
estabelece entre Estado e políticas sociais. São eles: concepção de Estado,
concepção de política social, visão de sociedade, Estado e política educacional.
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Outra grande contribuição que obtivemos do Doutor Eliziário Andrade foi quanto à
Metodologia da Pesquisa, pois nos possibilitou solucionar as nossas dúvidas e
pudemos nos debruçar sobre a pesquisa com mais segurança.
As questões econômicas foram descortinadas e, apesar das nossas
limitações nesse campo, pudemos compreender as políticas macroeconômicas e
sua importância na definição de outras políticas, através do Doutor Elias Sampaio de
Oliveira, que, de forma extraordinária teve uma participação especial no nosso caso
particular. Com uma precisão incrível detectou o ponto em que estávamos
emperradas, no início do trabalho. Sua atuação extrapolou os muros da UNEB e os
campos do Mestrado. Convidou-nos para uma aula no Mestrado em Administração
da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Nas aulas ministradas por ele, uma
merece destaque especial, o momento em que foi discutido um texto de sua autoria
“Ação Coletiva”. Naquela aula tivemos um insight fabuloso. O eixo sobre políticas
públicas que estávamos construindo, tinha uma ótica voltada, totalmente, sobre o
Estado. A demanda estava inserida na questão, digamos, de forma linear. Perceber
o outro lado foi decisivo para iniciar a construção do nosso estudo, depois do
desequilíbrio inicial e do equilíbrio posterior.
A interferência significativa advinda da disciplina Saberes, Etnicidade e
Métodos Qualitativos de Pesquisa, ministrada pela então nossa orientadora, Leliana
Santos de Sousa, imprimiu ao ritmo do nosso trabalho a particularidade da reflexão
sobre a prática e os saberes desde os primeiros momentos. Transcrevemos o que
se moveu dentro de nós como resultado da primeira aula e resultou numa atividade
para a segunda:
SONIA CERQUEIRA: por Sonia Cerqueira
Discorrer sobre a prática é a atividade da Disciplina Saberes,
Etnicidade e Métodos Qualitativos da Pesquisa a ser entregue na
próxima aula, dia 20 de abril de 2007. Qualquer prática, pessoal ou
profissional, de livre escolha – assim falou a doutora Leliana de Sousa.
Qual a prática mais presente, mais importante, mais desafiadora,
mais invasiva que se vivencia no momento?!! Sem dúvida a de
pesquisadora (que peso), a do sujeito que investiga, busca, procura, na
tentativa de contribuir significativamente para a solução de um problema.
Pois é!
Em todos os momentos, em todas as horas, lá vem se
manifestando o espírito de perquirição. Ora de forma racional, ora, de
forma utópica, ou pesadelo, ou medo... ora pressa para agir – refletir –
agir... Nessa consumição o sujeito epistêmico passa a ser o próprio
campo empírico para cumprimento do dever em referência. Assim
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sendo, o sujeito pratica a ação necessária para constituir-se sujeito(s).
Epistêmico e afásico.
Epistêmico porque elabora, constrói o conhecimento. Afásico
porque se debruça sobre si para falar de si, para tornar-se o sujeito que
se quer cognoscente. O sujeito afásico explica o sujeito epistêmico e
fornece a inspiração para o titulo que, por si, é a própria dimensão da(s)
ação(ões) ou prática(s).
A reflexão aponta para a prática como pesquisadora. Momento
de muita incerteza, dúvida e,.. medo. Incerteza por não ter o caminho
delineado no labirinto de caminhos, o que gera o medo, até de não
terminar. Neste emaranhado a dúvida se insurge nas análises,
procedimentos, enfim, na operacionalização da pesquisa.
Num lapso de delírio – ou de devaneio -, não se sabe, faz-se
real a visão do antídoto para a cegueira e, num segundo, no real do
imaginário, um cenário maravilhoso: de paz, igualdade, equidade e
justiça, no qual, não faltou uma sinfonia, que se manifesta numa
harmonia perfeita, composta por sons de instrumentos, vozes humanas
e cantos de pássaros...
No delírio, limiar da loucura, o(s) sujeito(s) se mistura(m) e, na
complexidade do cotidiano, materializam-se as práticas resultantes de
vários papéis desempenhados pelo sujeito:
- a pessoal, procurando conduzir-se nos fundamentos éticocristãos e ampliar os espaços de conquista e exercício dos direitos
sociais.
- a profissional, sem ausentar-se dos princípios valorativos,
pautada no compromisso e responsabilidade, buscando exercer com
competência, tudo que lhe é atribuído.
Na conturbação do momento reina, absoluta e totalitariamente, a
esperança, pois é ela que impulsiona o querer, o fazer, o caminhar.
Parafraseando o poeta espanhol, Antonio Machado:
Caminhante, o caminho se faz ao caminhar...

Dá para perceber que houve uma reviravolta dentro de nós. Um refletir sobre
o papel da pesquisadora. Em seguida, veio o desafio no sentido de olhar, apreender
o objeto. Esse processo foi conduzido pela Doutora Leliana de Sousa de modo muito
sutil, de forma que tivemos acesso a um conhecimento que não estava nos sítios de
busca, como por exemplo, o Google, nem nas bibliotecas, nem na sala de aula.
Primeiro, na Reserva Indígena, depois na Baixa dos Sapateiros onde pudemos
perceber os saberes dos mendigos1.

1

Os mendigos são moradores de rua. Vivem em extrema carência material. Houve indicação de um
colega sobre um mendigo que “vivia” na Baixa dos Sapateiros e escrevia nos muros muita coisa
interessante que valia a pena conhecer. Foi então marcada uma aula-visita àquele local para
conhecermos os saberes dos mendigos. A visita à Reserva Indígena já estava prevista no Plano de
Aula.
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Na Reserva Indígena fomos recepcionados por Wakay, chefe da Reserva
Thá-Fene, que na maior naturalidade assumiu o comando da turma. Breves
cumprimentos iniciais, uma atenção familiar à Professora Doutora Leliana de Sousa,
e logo, todos adentraram a uma sala na qual havia esteiras estendidas no chão,
muitos quadros nas paredes, sendo que um maior no centro, ao alto, onde se via,
em primeiro plano, uma mulher com uma águia dourada no peito cercada pela
natureza - água, Sol, Lua e índios -. Também havia maracás e outros objetos feitos
pelos índios.
Wakay convidou-nos a sentar e tocou, numa flauta, uma canção. Um gato
veio fazer companhia ao grupo, do qual participavam mulheres, crianças e outro
índio. Por alguns instantes, fechamos os olhos escutando a música. Sentimos uma
sensação agradável, de serenidade, como se o tempo tivesse parado. Ao abrirmos
os olhos, vimos uma garrafa térmica e copos no centro da sala, sobre uma pele de
cabra. Em seguida a professora - que pareceu-nos bem familiarizada com os
costumes locais -, chegava e ali colocava uma fruteira de madeira com mangas e
tangerinas. Momentos depois Wakay falou-nos que, quando toca, vai fazendo uma
leitura de cada pessoa e a turma de Professora Leliana de Sousa era muito boa.
Quando Wakay terminou de tocar, começou a falar dando início a uma grande aula
de saberes. Na nossa impressão, uma aula de perspicácia, relações humanas,
pertencimento, ecologia, respeito – a si, ao outro, ao meio-ambiente, e, muito
fortemente ecoou dentro de nós, o valor da tradição oral. Wakay não se referiu a
nenhum teórico, mas aos ensinamentos do pajé e aos costumes do seu povo.
Que Wakay é um líder nato dá para perceber, mas foi ao pajé que está na
tribo em Alagoas, que ele sempre fez referência: tem que ser firme para liderar – foi
um ensinamento do Pajé que ele sempre citava.

Sou medroso no sentido de

precavido – frase que fez perceber muita sabedoria, considerando todas as outras
anteriormente citadas, que não anotamos, mas formaram a impressão de sabedoria.
Wakay falou que deixou sua aldeia da tribo Funiyô, em Alagoas, onde vivia
pastoreando ovelhas e veio para Salvador a convite de um tio para uma conferência
promovida por um segmento religioso adepto de filosofia da religião muçulmana.
Eram muitos índios participando da referida conferência. Depois, todos foram
embora e ele ficou. Trabalhou, na capital, até que conheceu Iracy – a mulher que
estava no quadro – e criaram a Organização Águia Dourada. Com Iracy estudou o
Estatuto do Índio e organizaram a Associação Thá-Fene.
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Wakay encontrou uma forma de conviver com outra cultura sem afastar-se da
sua. Afirmou que precisa manter a ancestralidade, por isso não vai apurar o que os
brancos fizeram com o seu povo, não quer se ater à ”discussão inútil”; vai conhecer
a cultura desse outro povo estranho, que aprisiona o índio, destrói o meio-ambiente,
mata-se um ao outro, exclui os diferentes, cultiva a pobreza e a miséria. Como
estratégia, busca o conhecimento desse povo estranho para encontrar a forma de
resgatar sua terra, preservar sua ancestralidade. Estuda os instrumentos legais –
fruto de luta dos seus irmãos - para colocá-los em prática. Sente falta de um apoio
mais consistente do Governo, mas não desiste. Com recursos de palestras, música
e danças, mantém as dez famílias que vivem na Reserva. Também arrecada do
pequeno artesanato que ali é produzido e comercializado, uma vez que é aberta a
visitantes e é grande o número de escolas que visita a Reserva. Notas fragmentadas
da lição de Wakay:
A vida é informação. Começa de uma semente, e a semente tem que ser
sadia... A natureza tem que ser respeitada, tirar da natureza só o
necessário. Sabemos a imagem que passavam dos índios, mas não
queremos discutir isso porque vai ficar na discussão inútil... todos os índios
eram canibais... Tinham que comer o estranho para descobrir o que era
ele... São práticas diferentes. Pra vocês o bom-dia é para ter um dia bom,
pra nós é diferente. O índio nunca diz bom-dia porque todo dia tem que ser
bom. Fazemos um círculo e o equilíbrio tem que ser mantido; se alguém
discordar, é livre para ir embora... Tenho tios na França, no Peru, nos
Estados Unidos. Tem que ter uma hierarquia. O meu pajé que está em
Alagoas, disse Wakay, tem que ser firme para liderar. É preciso resgatar,
preservar a nossa ancestralidade. Nós temos a força do outro, andamos
sempre um perto do outro, as crianças sempre seguram na saia da mãe...
(WAKAY, 2007).

Depois de penetrar na intimidade cultural da Reserva Indígena, uma semana
depois, fomos à Baixa dos Sapateiros, para observar os saberes dos mendigos. Um
colega comentou sobre os poemas e frases que haviam nos muros, escritos por Billi.
O colega já havia conversado com esse mendigo, e recomendou que fossemos
conhecê-lo. Todos concordaram. No dia da aula de Saberes, Etnicidade e Métodos
Qualitativos de Pesquisa, fomos ao local referido guiados pelo colega. Nos muros
estavam vários poemas assinados por Billi. Falavam de vários temas, como futebol,
índio, independência. Anotamos os que se referiam ao negro. Todos sem título embora o 2º pareça sugestivo -, por isso vamos enumerá-los para facilitar o
entendimento:
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1º) “Meu Zumbi dos Palmares / Do Brasil colonial / Lutou contra a
escravidão / O protesto foi legal / No grito da resistência / Abolição não foi
total / Negros ainda sofrem / Preconceito racial”.
2º) “Um grito no Saara / Sem teto, moro nas ruas / Fragmento do Pelô /
Estrelas meu travesseiro / sereno, meu cobertor / Minha raiz, tá no terreiro /
Do mangue que não acabou”.
3º) „‟A esperança / representa muito mais que escravidão / ou um
pedacinho de pão. / Só basta amor! / + educação”.
4º) “Negro chorou ao quebrar corrente / que o mantinha na prisão / Fome e
morte no porão / Castro Alves foi poeta / Izabel libertação / Pelourinho do
sofrimento / 13 de maio: Abolição / Pegue leve com o negão / Também é
nosso irmão”.

Estão em conformidade com o que estava escrito nos muros. Não
conhecemos o Billi. Mas o que comentamos do que lemos? O que pensar? Do
mendigo – curioso, nunca pensamos no mendigo! – mas percebemos que Billi tem
boa escolaridade, muita sensibilidade e visão crítica. Billi, o mendigo poeta, crítico
do sistema social. Alguém o escutará? Ele fala com as paredes e muros, que lhe
servem de folhas de papel. Onde está Billi? Quem será Billi? Perguntamos para um
jovem que morava em frente ao muro.
- No hospital. Cachaça. De vez em quando ele passa uns dias por lá –
respondeu o jovem. Mas Billi está ali, na parede, dá o seu grito. Billi, o mendigo, é
mais humano do que os desumanos ricos que queimam mendigos.
Profundamente sensibilizados, pudemos pensar que havia um mundo ao
redor dos mendigos. Os transeuntes faziam o logradouro fervilhar. A famosa rua era
também o mundo dos mendigos. A nossa presença ali representava uma aula ou
atividade da disciplina Saberes, Etnicidade e Métodos Qualitativos de Pesquisa.
Como compreender os saberes que ali estavam? Pudemos pensar na trajetória dos
povos indígenas e dos negros. Traduzimos que o desejo de liberdade provocou algo,
como uma rebeldia cultural, que foi gestada, gradativamente, a partir das suas
origens - ou do que restou delas -, e vem se tornado a cada dia, mais abundante.
Pensamos na população negra, tão multifacetada, naquela que veio de longe, na
gerada nos engenhos, nas senzalas, nos negros de hoje, lutadores, discriminados,
sofridos, que vêm conseguindo resgatar seus valores. A liberdade vem dando seu
salto qualitativo: explodiu nas expressões culturais, na música, na dança, na religião
e nas indumentárias; germinou e frutificou tentando não se submeter aos modelos,
não obstante a continuidade da luta, pois o pé da necessidade ainda está bem
fincado no emaranhado de armadilhas e laços que ainda aprisionam. É preciso
libertar o conhecimento, esses saberes que estão expostos, mas encobertos pela
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cegueira de olhos que enxergam. Enxergam o que está engenhosa e
desumanamente arquitetado.
Os negros e índios (re)criam atitudes, identidades, crenças e valores dentro
de determinados padrões culturais, procurando preservar a cultura africana e
indígena. Não somos o resultado de uma construção social homogênea. É preciso
discutir mais a questão da pluralidade, partindo de uma experiência como essa aula
de Saberes.
O sentimento que resultou daquelas visitas foi de respeito, admiração pelos
índios e pelos negros, e vergonha por fazer parte de um povo que tanto maltratou
aqueles que estão no centro da nossa história. O índio como legítimo morador, dono
das terras do Brasil. O negro, como construtor e como produtor que, sem ser o
detentor do capital, fez surgir estradas de ferro, lavouras, mineração que tanto
enriqueceu a poucos. Quem ensinou o negro a fazer tanta coisa? O branco que aqui
estava? Ou os negros trouxeram também o conhecimento, uma vez que eles
dominavam a navegação, a agricultura, a tecelagem. Conheciam as técnicas
agrícolas, de mineração, de tantas e tantas outras.
Pudemos aguçar a percepção quanto aos desafios, às lutas dos índios e
negros para manutenção de seus costumes, valores e crenças. Quanto aos
mendigos, ficamos curiosos, querendo saber mais. Percebemos também como os
diferentes saberes estão entrando na universidade. Os professores que têm visão
transdisciplinar, como a doutora Leliana de Sousa, estão abrindo espaços para a
construção de um conhecimento que inclui o terceiro elemento, até então excluído.
A disciplina Saberes, Etnicidade e Métodos Qualitativos de Pesquisa foi a que nos
deu maior satisfação durante o curso, pois abriu os nossos olhos, fez com que
percebêssemos a existência de um mundo diferente e procurou estabelecer um
diálogo entre diferentes níveis de realidade.

Assim sendo, pudemos perceber o

caráter não linear do conhecimento científico e apreender a realidade de outra
forma, in loco, além de entender que potencializamos o conhecimento advindo de
outras disciplinas. Aquelas visitas representavam uma forma diferente e inovadora
de aula: não havia quadro, nem qualquer outro recurso didático, não havia roteiro,
nem fala do professor. O objeto estava ali, exposto. A aprendizagem dependia de
cada um de nós, da nossa capacidade de interagir com aqueles saberes e ali,
pontuar os aspectos que se manifestaram na nossa mente, de acordo com os
conhecimentos prévios, com nossa visão de mundo.
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Acrescentamos às palavras iniciais, introdutórias da apresentação, o que
captamos das mensagens de Billi, nos muros na Baixa dos Sapateiros, 2008:
A esperança / representa muito mais que escravidão / ou um pedacinho de pão. /
Só basta amor! / + educação. Billi

Acrescentamos às palavras de Billi:
+ compreensão e + coragem para quebrar cadeados e ferrolhos!
Viva a esperança! A gênese da utopia!
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APRESENTAÇÃO

A realização deste mestrado teve origem com a nossa experiência na
Coordenação de Desenvolvimento de Educação Superior (CODES), em especial na
Coordenação de Ações Afirmativas, órgão que compõe a estrutura da Secretaria
Estadual da Educação. A CODES é o setor competente para incentivar o
desenvolvimento, coordenar e avaliar políticas nesse nível de educação e inclusive
as ações de acesso e permanência do aluno de escola pública nas Universidades
Estaduais. As nossas atribuições inseriam-se na Coordenação de Políticas de
Educação Superior2 e decorriam das ações de ensino, pesquisa e extensão,
perpassadas pelas administrativas, das quatro Universidades Estaduais e também
no Conselho de Acompanhamento e Avaliação das Ações Afirmativas, além de
integrar, como suplente, a equipe do Projeto Faz Universitário.
A Coordenação de Políticas de Ações Afirmativas tem a finalidade de
desenvolver ações para democratizar a educação superior através de dois
importantes programas voltados para o acesso e a permanência do aluno egresso
de escola pública: Universidade para Todos e Faz Universitário, respectivamente. Ao
portador de nível médio, o projeto Universidade para Todos tem a finalidade principal
de facilitar aos alunos egressos de escola pública o acesso à universidade.
Desenvolvido em parceria com as Universidades Estaduais oferece curso
preparatório ao processo seletivo das instituições de educação superior. Dentre as
nossas atividades estava a de pensar ações para subsidiar encaminhamentos e
tomada de decisão pela devida instância, processo que envolvia encaminhamentos,
definição e proposição de políticas de educação. Para dimensionar nossa
responsabilidade, as ações afirmativas integravam as políticas de inclusão social do
Governo e o Projeto Faz Universitário visava a assegurar a permanência dos alunos
egressos da rede Pública de Ensino, em instituições de ensino superior, através de
bolsas de estudos para cursos de universidades e faculdades privadas.

2

A CODES possui na sua estrutura organizacional duas Coordenações: Coordenação de Políticas de
Educação Superior e Coordenação de Políticas de Ações Afirmativas.
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Fundamentar nossas opiniões era um desafio eivado de angústia. Os
problemas que mais nos atormentavam diziam respeito aos referidos projetos e à
reserva de vagas para afrodescendentes adotada pela UNEB. Tínhamos
considerável experiência com a educação básica e com a superior – na extensão
universitária, havia trabalhado diretamente com pessoas jovens e adultas não
escolarizadas, pessoas idosas3, crianças trabalhadoras -, e estava sendo desafiados
com a questão das ações afirmativas para negros. A inquietação não era
particularizada, era extensiva aos colegas do setor.
Para enfrentar a situação, a CODES contratou um consultor Dogival Vieira, que fora assessor do Ministério da Educação (MEC) com grande conhecimento no
assunto, tendo sido integrante da comissão brasileira na Conferência de Dürban, hoje presidente da Organização não Governamental (ONG) ABC sem Racismo -,
que teve contribuição significativa e enriqueceu o trabalho desenvolvido pela
CODES. Essa consultoria promoveu a reflexão e a discussão sobre a temática,
norteou e favoreceu o desenvolvimento de ações, mas foi uma atividade pontual,
sem continuidade.

Entretanto, provocou bastante

nossa

curiosidade,

pois,

freqüentemente deparávamo-nos com questões de políticas de inclusão social nas
quais precisávamos opinar para subsidiar deliberação superior e ficávamos confusos
entre políticas de ação afirmativa, cotas raciais ou cotas sociais. Nas leituras que
realizamos, buscando aprofundar o entendimento, fomos instigados a compreender
a intersecção entre o pretendido pelos organismos nacionais e internacionais, as
reivindicações dos negros e o que representa a ação da UNEB com a adoção da
modalidade de reserva de vagas, uma vez que ela foi pioneira quando implantou
esse sistema, num momento em que não havia uma determinação do Governo do
Estado, ou do Conselho Estadual da Educação (CEE). Observamos que a
circunstância da relação da Professora Ivete Alves do Sacramento, então no seu
primeiro reitorado (1998-2001) enquanto uma das fundadoras do Movimento Negro
Unificado (MNU)4 na Bahia, e de outros militantes de diversos de diversos
3

Como representante da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) presidimos o Conselho
do Idoso de Feira de Santana, que, no período, apresentou ao Prefeito de Feira de Santana o AnteProjeto da Política Municipal do Idoso.
4
Em 1978, um pequeno grupo chamado Nêgo dedicava-se ao estudo da problemática do negro. Para
combater a discriminação estabelece articulações com o Movimento Negro Unificado (MNU) criado
em 18 de junho de 1978, em São Paulo, fruto de um ato de protesto contra a agressão racial sofrida
por quatro garotos do time juvenil de voleibol do Clube Regatas Tietê, que, por serem negros, não
foram aceitos naquele Clube, além de um trabalhador, pai de família, que foi torturado até a morte
(SILVA, 2008, p. 25).
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movimentos negros de fazerem parte do Quadro de Dirigentes da UNEB e do seu
Quadro Docente, deve ter influenciado na decisão. Ao enfatizar o pioneirismo da
UNEB e comprometimento de alguns dirigentes e professores observamos que o ato
se origina da luta de pessoas que tinham convicção da real condição da população
negra, conheciam os objetivos das reivindicações, participaram da elaboração do
documento apresentado na Conferência de Dürban5, evento que marcou os avanços
nas reivindicações da referida população, embora não se caracterize como único e
nem como uma ação direta dos movimentos negros, mas como significativo, pois o
ato de institucionalização das cotas na UNEB respaldou-se em princípios
estabelecidos nas Constituições do Brasil e da Bahia, bem como no princípio da
autonomia universitária, que ampara a instituição de programas e projetos e resultou
da tramitação por todos os Órgãos Competentes e aprovação do Conselho
Universitário (CONSU). Essas informações aguçavam a nossa curiosidade em
compreender

os

detalhes

dessa

implementação.

Conhecer

os

caminhos,

discussões, barreiras, sobre a temática ao mesmo tempo que nos angustiava,
também nos instigava.
O alívio surgiu quando a Secretaria de Educação (SEC) em parceria com as
Universidades Estaduais, ofertou o Mestrado Profissional em Políticas Publicas,
Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento Regional, com o objetivo de formar
profissionais capazes de intervir de modo crítico e propositivo nas dinâmicas de
elaboração e implementação de políticas voltadas para o desenvolvimento regional,
de articular conhecimentos adequados para uma atuação tanto na esfera das
políticas públicas quanto na gestão do conhecimento regional e local. A
Coordenação de Desenvolvimento da Educação Superior (CODES) configurou-se
como um campo fértil: quatro servidores dessa Coordenação estão nesse
mestrado6. O mestrado profissional propõe justamente o que precisávamos:
enfrentar um problema do trabalho utilizando o conhecimento existente para
equacioná-lo. A parceria (SEC/UNEB) apontou novos horizontes, possibilitou o
enfrentamento de problemas recíprocos, com respaldo científico, o que entusiasmou
bastante os técnicos envolvidos com a questão.
5

A III Conferência Mundial contra o Racismo, a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância foi
realizada no período de 30 de agosto a 7de setembro de 2001, em Dürban, África do Sul.
6
As 20 vagas do Mestrado estavam assim distribuídas: 10 para a SEC, quatro para a UNEB e seis
para UEFS, UESB e UESC. Dentre as 10 da SEC, quatro vagas foram absorvidas por servidores
lotados na CODES.
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Ante os postulados vistos nas aulas teóricas, as lições decorrentes dos
saberes e as que já havíamos internalizado no processo de formação, começamos a
olhar diferente, a ver mais longe, como se tivéssemos adquirido uma nova
consciência epistemológica. Havia muita munição para enfrentar o desafio da
pesquisa, mas havia também dificuldade para arrumar as idéias.
Após íngreme jornada, dezenas de esboços de projetos, inicialmente,
abarcando a questão no mundo e no tempo. Buscamos leitura sobre a escravidão,
sobre a África antiga e atual, centramos a investigação na participação dos
graduandos negros no meio acadêmico da UNEB, pensamos na regulação e
emancipação, na eqüidade e igualdade (igualdade material e igualdade formal),
participação dos graduandos cotistas nos programas e projetos de ensino, pesquisa
e extensão, mas, percebemos dezenas de pesquisa em cada objeto. Participamos
do I Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, realizado no período de 15 a 17
de novembro de 2007, na UFBA, promovido pela Associação de Pesquisadores
Negros da Bahia (APNB), Centro de Estudos Afro-Orientais (UFBA), Universidade do
Estado da Bahia (UNEB) e Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). As
discussões se faziam em diversos campos do saber: gênero e raça: desafios e
representações; desenvolvimento humano e racismo; ações afirmativas; culturas,
africanidades e etnia; populações negras e tecnologias e também oficinas de arte e
cultura. Percebemos que da parte dos intelectuais, pesquisadores, estudantes, as
pesquisas estavam avançadas. Ali havia muita gente que sabia muito bem o que
queria, como queria, porque queria e conhecia muito bem o caminho, as dificuldades
e decerto, estão trabalhando de forma prospectiva, antevendo cenários futuros.
Sentimo-nos querendo descobrir a roda. A interrogação que nos perseguia, tendia
mais para a instituição. Já existe muita investigação na temática relativa ao negro,
inclusive na UNEB, mas o que nos inquietava ainda estava imerso num panorama
por demais complexo. Onde estava o âmago da nossa inquietação?
No desempenho das nossas atividades profissionais na Coordenação de
Desenvolvimento da Educação Superior (CODES), deparamo-nos com situações
que se misturaram às aflições decorrentes do objeto da pesquisa. Os
questionamentos confundiam-se em nossa mente, ora com relação ao mestrado, ora
com relação ao trabalho. As situações referiam-se à nomeação de docentes e
técnicos universitários para preenchimento das vagas existentes no quadro de
cargos estabelecido em Lei. A outra situação, relativa à ampliação dos cargos de
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provimento permanente e temporário. Percebemos que as Universidades Estaduais
constituídas como autarquias e, como tal, dotadas de autonomia, conforme lhes
confere os dispositivos legais, não têm autonomia no campo orçamentário, o que
acaba engessando os demais campos (científico, acadêmico, financeiro). As
Universidades estão atreladas ao Estado, ao Poder Executivo. Como integrantes da
administração indireta elas estão vinculadas à administração direta, subordinadas ao
programa do Governo e sujeitas às disponibilidades e restrições orçamentárias.
Dessa forma a autonomia universitária esbarra na soberania do poder. Então se
configura um aspecto legal e normativo a ser observado no encaminhamento dos
processos de ampliação dos quadros de pessoal e outro demandado pela essência
da academia na produção, transmissão e socialização do saber, além daquelas
oriundas das comunidades territoriais pela expansão da oferta de vagas na
graduação e pós-graduação.
Diante deste desafio, descortinou-se o mecanismo que move a máquina
estatal e tornamo-nos protagonista de uma cena imaginária na qual se encontravam
diversos cenários. Numa dimensão maior, estavam os países ricos a projetar
cenários para 20-30 anos a frente, e definir planos, traçar objetivos, estabelecer
metas que garantam seus interesses. Estavam incluídas nesse bloco as instituições
que formam a tríade de Bretton Woods – Banco Mundial, Fundo Monetário
Internacional (FMI) e Organização Mundial do Comércio (OMC) ditando as políticas
pensadas pelos países ricos para serem aplicadas nos países em desenvolvimento
a fim de “promover a redução da pobreza e o crescimento justo para todos”. A tríade
orquestrava a implementação de políticas macroeconômicas para a estabilidade
financeira e políticas para os setores de infra-estrutura, de educação e saúde. Como
espectadores observávamos a cena, e percebíamos algo mais, bem interessante,
não dito, oculto no discurso de defesa das questões sociais. O pacote social era só o
invólucro, dentro, o que havia era capital, poder, governabilidade. Vimos os efeitos
dos acordos internacionais voltadas para o social impostas à humanidade de forma
coercitiva e antidemocrática, aumentando a violência e as desigualdades sociais. E
mais: integrávamos um grupo que, acreditando se debruçava para cumprir as metas
estabelecidas naquele pacote acreditando que era para melhorar a qualidade de
vida da população, combater o analfabetismo, resgatar os direitos sociais. Do outro
lado, numa cena menor, porém de maior população, vimos a Organização das
Nações Unidas (ONU) atenta às prioridades sociais e ambientais à qual se
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misturavam Movimentos Sociais, ONGs e Associações. Algumas Associações
conhecidas como a Associação dos Pesquisadores Negros e muitos, diversos
Movimentos Negros. Formavam um bloco: “excluídos”. Dra. Leliana de Sousa estava
no cenário, observando-nos. Ela sempre tão serena e tranqüila, pareceu-nos
ansiosa, ou curiosa por ver nossa reação, ante a cena que se desenrolava. Por trás
do cenário onde estava a tríade, em segundo plano, passavam, como faixas
luminosas e coloridas, com nomes e fragmentos de pensamento e teorias que
marcaram determinados momentos históricos. Em destaque, passavam os nomes
de “Galileu, Bacon, Descartes, Newton‟, „paradigma baseado no conhecimento
objetivo obtido pela experimentação e observação controlada‟. „Só podemos
acreditar naquelas coisas que são perfeitamente conhecidas e sobre as quais não
pode haver dúvidas‟ „René Descartes‟. „O critério de verdade encontra-se na
experimentação e na lógica matemática – empirismo e racionalismo‟. „Todo
pensamento lógico é verdadeiro‟. „Química mecânica”.
Permeando esse cenário, vimos os cinco sentidos, puxando uma faixa onde
pudemos ler: “o mundo é uma máquina perfeita cujos efeitos dependem das
causas”.
Vimos as pessoas se aglomerando e se embaralhando com faixas coloridas
onde estavam escritos “paternalista, autoritário, dogmático”. Logo, surge uma faixa
muito grande, volumosa, onde se misturavam: “memorização, repetição, cópia, boa
conduta, ordem, progresso, coerção e punição aos erros e tentativas de liberdade e
expressão.‟ A faixa que se segue traz Einstein. „Massa é energia, energia produz
massa; eles não se distinguem, são indissociáveis‟. „A composição do universo é
espaço e energia juntos, indissociáveis‟. „Química quântica”. E mais: “Heisenberg,
Bohr, Prigogine‟. „Princípio da Incerteza‟. „Lei da Complementaridade”.
Mais uma faixa surgiu: „Nova visão de mundo interferindo no conhecimento
científico, nos habitantes do planeta Terra‟ – „O ser humano, além dos cinco
sentidos, tem emoções, intenções, sentimentos, que intervêm no processo de
construção do conhecimento a da compreensão do mundo‟. „O mundo é uma
totalidade, uma rede de relações, uma teia‟. „É o pensamento do homem que
fragmenta a realidade‟.
Alguns questionamentos apareciam: “Terá sentido o paradigma cartesianonewtoniano”? „Terá sentido as divisões: mente/corpo

– cérebro/espírito –

homem/natureza‟? „O conhecimento é estático?‟ „Já se avista nova faixa: processo –
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passagem de um conhecimento menor para outro maior sem parar,

de forma

dinâmica. Vai se renovando e se ampliando continuamente‟. „Enquanto no
mecanicismo o conhecimento é estático na visão quântica todos os conceitos e
teorias estão interconectados em teia ou rede‟. „O sujeito está integrado, pois é
dentro dele que esse mundo toma uma dimensão‟. „O conhecimento – a observação
científica – é indissociável do sujeito, do objeto e do processo‟. “A certeza científica
não existe – o sujeito está sempre gerando novas teorias, a partir de novos insights
que por sua vez, dependem da maneira como esse sujeito compreende o mundo”.
“A tendência a considerar os fatos empíricos como a única base do verdadeiro
conhecimento, a fé na racionalidade científica como solução dos problemas da
humanidade e a confiança acrítica, leviana e superficial na estabilidade e no
crescimento sem obstáculos da ciência”. Mais uma faixa que se referia a Boaventura
Souza Santos: “As mudanças institucionais não vão ser fáceis mas elas são o único
meio de resistir com êxito às enormes pressões para alinhar a organização e a
gestão das universidades com o modelo neoliberal de sociedade. Boventura Santos”
O pensamento voou..., solto..., livre...! Um insight fabuloso ali ocorreu: a
transdisciplinaridade. Os princípios da física quântica: realidade, complexidade e
terceiro incluído. A realidade se manifestou, trouxe ao cenário mental um mundo
regido por contratos sociais, dispositivos legais, normas, instituições que ia
dominando grande parte da população que, por sua vez, resistia, transgredia ou
ignorava aquela parafernália. Havia um contingente que se manteve marginal, mas
concreto, existente, efervescente!. Numa breve retrospectiva, pudemos perceber a
complexidade nas surpresas já relatadas, no decorrer das aulas da disciplina
Saberes, Etnicidade e Métodos Qualitativos de Pesquisa, seja na Reserva Indígena,
na Baixa dos Sapateiros ou nos desafios que enfrentamos ao procurar dar conta da
investigação que ora apresentamos, nos moldes da ditadura científica pautada em
princípios mecanicistas. O terceiro incluído surgiu naturalmente no cenário teatral
que se formava na nossa mente. O terceiro incluído é o indivíduo excluído, com seus
saberes, seus conhecimentos. Para alguns teóricos – Tragtenberg (1974), Castells
apud Capra (2005), -, as mudanças sociais acontecem fora das instituições, no seio
das comunidades marginalizadas, onde nasceu uma visão baseada na dignidade
humana, na sustentabilidade, na ecologia e em redes humanas. Ah! Se pudéssemos
analisar o nosso problema a luz da transdisciplinaridade!!! É isso! O trabalho
interdisciplinar deve visar a promoção de um diálogo entre as diferentes áreas do
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conhecimento e esse diálogo, por sua vez, deve favorecer a cooperação.
Transdisciplinaridade é diálogo e é cooperação entre diferentes áreas do
conhecimento. Estaremos adotando uma postura interdisciplinar quando recorremos
à primeira pessoa do plural sempre que vamos falar individualmente? Quando
consideramos que somos constituídos por influências do comportamento e
ensinamentos de várias pessoas? Quando compreendemos que o que laboramos é
o produto de muitas mãos e muitas mentes?!!!!??

Abordamos o tema da

transdisciplinaridade por ter sido assunto estudado nas reuniões das Linhas de
Pesquisa. Fizemos algumas leituras, achamos o assunto fascinante, porém muito
difícil. As colegas Olímpia Ramos Viana Gordiano e Olgalice dos Santos Suzart de
Jesus apresentaram o tema com detalhes, mas não ficamos satisfeitos com o que
fomos capazes de apreender, por isso a feliz e súbita descoberta! Esclarecemos
que a referência à transdisciplinaridade está sendo feita como relato de nossa
experiência na compreensão de um tema provocado no Mestrado sem nenhuma
pretensão de tratar do assunto no relato da pesquisa. Consideramos, portanto, que
não cabe um juízo de valor, em termos de adequação à investigação (se bem que
está adequado), ou qualquer outro, a intenção é compartilhar as emoções vividas na
trajetória deste Curso. Após o devaneio e o parêntese retornemos ao cenário.
Vimos ainda rodeando a tríade de Breton Woods a faixa regulação.
Aproximando-se do mundo social vimos a emancipação. Clic! Clic! Regulação e
Utopia?!!! Utopia e emancipação!!! Ah! Visão!! Do bolo onde estava a tríade, saía
outro bloco, como um apêndice, onde vislumbramos a legenda: “Escola de
Frankfurt”, “Horkheimer”,

e, saindo dali, porém ainda presa, a legenda: “Paulo

Freire”, “empoderamento”, “libertação”. Do bloco dos excluídos também saía uma
extensão, onde pudemos entrever Boaventura Souza Santos e emancipação, cuja
faixa estava totalmente solta, movimentando-se livremente. Hum!! Apesar do
pensamento libertário de Paulo Freire ele estava na travessia, no Mar Vermelho.!!!
Ao passo que a emancipação estava livre, livre! Por isso dizem que a teoria póscrítica não tem amparo científico! Claro! É do bloco dos marginalizados que ela
surge. Não está amarrada aos liames do poder.
Mais uma faixa, a última, que encerrava a cena, uma mensagem de
esperança, de incentivo: “Nádia Hage Fialho: A universidade tem um compromisso
com a construção de uma utopia”.
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Salvo a possibilidade de uma esquizofrenia ignorada, ou quem sabe, um surto
psicótico, podíamos visualizar outro mundo. Eureka! Glória! Achamos o fio da
meada! Abraçamos Leliana Santos de Sousa, que era observadora da cena, a mui
amada orientadora, que guia silenciosamente, - e que sempre esteve ao nosso lado
mesmo quando não se fazia presente -, às vezes uma palavra, uma pergunta, uma
interrogação num esboço da pesquisa, abria imediatamente a nossa curiosidade e
provocava um salto qualitativo no trabalho; e que respeitando o nosso ritmo permitiu
esse diálogo interior explodir em catarse.
Aliviados, detivemo-nos no objeto da investigação. Ficamos no começo, no
ponto de partida: a implementação do Programa de Ações Afirmativas da UNEB,
que analisada como processo, com o olhar na instituição, foram-se revelando
pormenores que fizeram aparecer os nós que atravancam as políticas, fomos
abrindo janelas, cujo detalhamento está contido no presente trabalho final de
pesquisa. Constatamos aqui a flexibilidade, a abertura e a pertinência do estudo de
caso. A resposta a um questionamento vai formulando outro, e no trajeto vão se
delineando outros, com clareza, e foram se configurando as peculiaridades e
especificidades deste caso.
Reafirmamos que a nossa pretensão com tão longa apresentação foi
compartilhar a nossa rica experiência na realização deste Mestrado, as inquietações
decorrentes de nossa atividade acadêmico-profissional, assim como as reflexões e
as descobertas. As respostas, que representam mais uma provocação para novos
encontros, têm sido valiosas para o desempenho profissional e a realização deste
Mestrado traduz-se na mais significativa, importante e preciosa experiência pessoal.
O apêndice A corresponde a um produto deste Mestrado, o produto-provocação. O
parecer técnico e Anteprojeto de Ampliação dos Cargos de Provimento Permanente
e Temporário das Universidades Estaduais fruto de uma atividade desenvolvida pela
mestranda, concomitante à realização deste Mestrado, foi também, o instrumentoguia de reflexões e análises aqui postas.
Diante de tudo que foi exposto, apresentamos a Dissertação intitulada
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS: uma
causa de políticas públicas para a Educação Superior, estruturada em três partes:
na parte primeira, introduzimos a investigação, a partir dos motivos que despertaram
o nosso interesse para o tema, problematizamos e definimos o objeto a fim de
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justificar o caminho para desvendar o problema. Assim sendo, expusemos as
questões que nortearam o trabalho, os objetivos e a metodologia utilizada.
Na segunda, buscamos construir o referencial teórico procurando desvendar,
no contexto histórico, a complexa teia que entrelaça as relações entre políticas
públicas, ações afirmativas e universidade, com vistas a estabelecer os elementos de
sustentação do estudo. Procedemos então, ao levantamento documental e
bibliográfico. Após o levantamento documental: Resolução Nº 196, de 18 de julho de
2002 e respectivo Parecer, Plano de Desenvolvimento Institucional e Programa de
Ações Afirmativas, donde foram destacados os aspectos relevantes para a
investigação, encontramo-nos diante de um complexo desafio que era organizar o
referencial teórico. Estudar um caso é desafiador. À proporção que fomos
investigando, conhecendo os documentos, foram surgindo novos dados e novas
questões que acabaram revelando a especificidade e peculiaridade do estudo. Que
queremos dizer com isso?! Quando fomos conhecendo o processo, os antecedentes
do problema foram aparecendo, assim como os meandros, e pudemos perceber a
extensão das reivindicações do negro, o compromisso e a segurança da liderança da
UNEB em legitimar o instituto pleiteado. A fundamentação teórica proposta para
análise do problema foi a política pública, então se fez necessário conhecermos a
trajetória histórica do negro para identificar a causa das reivindicações por tais
políticas. A leitura foi intensa e as descobertas apaixonantes, foi muito difícil
recortarmos o que seria aplicado ao trabalho, limitando-nos à política social com
ênfase nas políticas afirmativas. Procedemos às reflexões conceituais sobre políticas
públicas de uma forma geral, políticas públicas sociais entendendo as ações
afirmativas como uma ação inserida na política social. Foram aparecendo as
questões estruturais que foram se consolidando devido à mutação histórica do capital
e se aglutinando concomitantemente em cada momento histórico. Quando
aprofundamos o estudo sobre a política pública, o ponto de convergência foi o
Estado. Quando traçamos a trajetória histórica do negro na perspectiva da política
pública social no campo da educação, a convergência foi o Estado. Para fundamentar
o estudo sobre a Universidade, partimos da criação da UNEB, que por sua vez,
requer que se explique a criação do sistema de educação superior. Para onde fomos?
Para o Estado. E o que está por trás do Estado? Os aspectos econômicos na
perspectiva de acumulação do capital. Esclarecemos que procuramos caracterizar a
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UNEB com mais ênfase nos aspectos acadêmicos e institucionais, isto é, dos atos
normativos de criação e de organização, do que da sua estrutura física.
Aprofundamos as investigações, as leituras, mas como recortar esse material
para adequá-lo a esta investigação? Por certo não daremos conta no trabalho
proposto, pois se delineava outros estudos. Desprezar o que captamos não seria o
mais adequado, ainda mais considerando a origem e natureza deste Mestrado:
iniciativa da SEC e das Universidades Estaduais para qualificação do corpo técnico,
portanto um Mestrado Profissional que, entre outros objetivos, visa a formar
pesquisadores profissionais na atualização e qualificação nos assuntos das políticas
públicas. Então, o desafio foi tentar construir o referencial teórico que possibilitasse
a compreensão da relação e universidade, que constitui a Parte II deste trabalho,
com muito cuidado para não nos perdermos na imbricação de tantos aspectos! Os
desafios se agravaram com o tempo disponível para defesa da Dissertação, pois a
realização de um Mestrado Profissional não pressupõe a liberação das atividades
laborais, e sim a conciliação das duas atividades.
O passo seguinte, ou Parte III do trabalho, consistiu em sistematizar e
interpretar os dados encontrados na pesquisa documental e bibliográfica de forma
a responder ao problema que originou a investigação, ou seja: De que forma a
implementação do sistema de reserva de vagas para negros, nos cursos de
graduação e pós-graduação da UNEB, se constituiu como política institucional?
Nessa parte, em forma de considerações, como um abrir de janelas,
descrevendo apenas o que o olhar alcança, sem sair do lugar, tentamos analisar o
tecido que ficou de tantas questões e reflexões tão imbuídas de complexidade! As
janelas ficaram abertas... bem abertas... escancaradas, podemos dizer, pois o
tempo permitido para concluir o Mestrado, esvaiu-se! O percurso da mestranda na
perseguição da resposta ao problema foi permeado por desafios gigantescos: dos
impostos pela complexidade do problema que exigiu penetração nas diversas
interfaces que o caracterizavam; aos desafios profissionais, que além de
complexos,

mesclavam-se entre emergenciais e urgentes, justificando a

impossibilidade de dedicação exclusiva ou necessária à pesquisa empírica.
Esperamos que as janelas não sejam fechadas para que possamos prosseguir.
Que seja o inicio de novas descobertas... Sempre há esperança! E ela está neste
trabalho...
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PARTE I

Para definir o objeto em busca do caminho para desvendar o problema

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte para instituir um Estado Democrático destinado a assegurar o
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos,
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob
a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do
Brasil Ulysses Guimarães, preâmbulo da CFB. GUIMARÃES (1988 apud
CERQUEIRA, 2008, p. 50)

Muito do que vamos encontrar nesta
Dissertação começou naquele momento...
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INTRODUÇÃO
Este trabalho teve como objeto de pesquisa a implementação do sistema de
reserva de vagas no processo de institucionalização das políticas afirmativas para
negros na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), na ótica da política pública.
Essas políticas decorrem das reivindicações emanadas dos negros no combate às
desigualdades. O debate sobre políticas para acesso do negro à educação superior
começou em 1988, centenário da abolição e fortaleceu-se em 2001, após a III
Conferência Mundial contra o Racismo: a Xenofobia e Formas Correlatas de
Intolerância que foi realizada no período de 30 de agosto a 7 de setembro de 2001,
em Dürban, na África do Sul. No Brasil tomou grandes proporções a partir das
propostas apresentadas na referida Conferência de Dürban (2001). As discussões
que vinham ganhando espaço após a Declaração dos Direitos Humanos em 1948, e
no Brasil se fortaleceram com os direitos garantidos na Constituição do Brasil
(BRASIL, 1988), passaram a contar com os indicadores socioeconômicos divulgados
pelos institutos de pesquisas oficiais, notadamente do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas
(IPEA), cujos estudos recomendavam medidas prementes para a adoção de
políticas afirmativas no Brasil a fim de promover condições de eqüidade para os
negros. Os Movimentos Negros, sempre mobilizados, desenvolveram negociações e
articulações com o Governo Federal para que o Brasil acatasse as recomendações
dos mencionados Institutos e adotasse as ações afirmativas antes mesmo da
Conferência de Dürban. Por parte do Governo Federal e, por força da Constituição
do Brasil, que salvaguarda relativamente as religiões, os quilombos, a cultura afro e
indígena e define o racismo como crime inafiançável – artigo 5º, inciso XLII -, foi
criado em 1995 um Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da
População Negra e em 1996 foi criado o Grupo de Trabalho para a Eliminação da
Discriminação no Emprego e na Educação.
Ante as pequenas pontuações quisemos mostrar a dimensão dos debates,
com ganhos constitucionais, algumas medidas institucionalizadas pelo Governo
Federal até aquela época, e reconhecer, embora não pretendamos aprofundar o

36

assunto, o papel dos Movimentos Negros7. A Declaração e o Plano de Ação de
Dürban, ocorrido em 2001, constituem documentos fundamentais no combate ao
racismo, à discriminação racial, à xenofobia e às intolerâncias correlatas, porque
norteiam uma série de medidas que têm sido discutidas e analisadas em distintos
fóruns pelos negros e também pelos índios que integravam a Conferência a nível
mundial. Pode-se perceber que após Dürban têm surgido mecanismos para
promoção da igualdade racial que são conquistas dos movimentos sociais, que não
cessam de reivindicar a inclusão de seus direitos na agenda de discussão do
desenvolvimento dos seus países. Um dos desafios ratificados em Dürban é a
implementação de políticas públicas, instrumentos institucionais e de investimentos
na área, levando em conta as conquistas e os desafios novos e recorrentes o que
coaduna com a nossa curiosidade na compreensão de como as políticas de ações
afirmativas se efetivam na prática.
No Brasil, as discussões acirraram-se com a iniciativa do Governo do Rio de
Janeiro ao adotar reserva para negros e pardos no preenchimento das vagas dos
cursos de Graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e da
Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF). A Lei nº 3.708, de 09 de
novembro de 2001 (RIO DE JANEIRO, 2001), estabeleceu a cota mínima de até
40% (quarenta por cento) para as populações negra e parda no preenchimento das
vagas relativas aos cursos de graduação das mencionadas Universidades Estaduais
do Rio de Janeiro que implantaram programas de ações afirmativas e instituíram o
mecanismo de cotas para a população negra no processo seletivo de acesso aos
cursos de graduação.
Na Bahia, também em 2001, a professora Ivete Sacramento, Reitora da
UNEB, integrante do Movimento Negro Unificado (MNU) e do Comitê Nacional que
preparou o documento do Brasil para a supramencionada Conferência de Dürban
(2001) concorria à reeleição na UNEB e a adoção da reserva de vagas tornou-se
compromisso de campanha. Ainda no mesmo ano, o Governo da Bahia encaminhou
para a UNEB uma indicação proveniente da Câmara de Vereadores de Salvador
recomendando

a

adoção

de

cotas

para

população

afrodescendente

nas

Universidades Estaduais da Bahia. A indicação vem corroborar para cumprimento da
7

Estaremos sempre nos referindo aos Movimentos Negros, porque existem Movimentos organizados
por gênero, cultura, entre outros para garantia de direitos sociais, e quando se trata de Movimento
Negro como forma de englobar todos eles, entendemos que existe uma intenção ideológica no
sentido de reduzir a grandeza desses Movimentos.
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promessa da Reitora. Após os procedimentos concernentes, o Conselho
Universitário (CONSU), mediante a Resolução Nº 196, de 18 de julho de 2002,
(BAHIA, 2002), estabeleceu e aprovou o sistema de cotas para a população
afrodescendente egressa de escola pública, no percentual de 40% para o
preenchimento das vagas relativas aos cursos de graduação e pós-graduação, na
forma de vestibular ou de qualquer outro processo seletivo. Posteriormente, em
2007, esse sistema de reserva de vagas é reformulado pela Resolução CONSU Nº.
468, (BAHIA, 2007) que amplia as cotas em mais 5% para candidatos indígenas e
altera a denominação da população afrodescendente para negros.
Ao compor o panorama que envolve o objeto de estudo enfocamos os seguintes
aspectos: 1) A condição de iniqüidade que caracteriza a população negra e
impulsiona determinadas reivindicações em cada momento histórico, culmina com
conquista assegurada por um dispositivo legal, que o Estado legitima, porém, na
prática, não garante aos negros o exercício dos seus direitos civis. 2) Efetivamente,
esses dispositivos legais configuram-se como mecanismos de regulação e controle
das reivindicações. A partir desses aspectos destacamos a UNEB procurando
referenciá-la enquanto instituição pública, buscando traduzir o sentido que ela
representa para a comunidade. Criada para assegurar a interiorização da educação
superior, constitui-se uma Universidade Estadual quando a educação superior, nos
termos da Carta Magna, encontra-se na competência da União. É uma instituição
autárquica, como tal, vinculada à Secretaria Estadual da Educação e integrante do
Sistema de Educação Superior do Estado, portanto, no âmbito legal-institucional,
submetida a controle, fiscalização e regulação que limitam o alcance de sua missão
social. Ao adotar o sistema de reserva de vagas para acesso do negro, a
Universidade assegurou as condições para que essa modalidade de ação afirmativa
se constitua como política da Universidade?
Na UNEB, em 2001, configura-se uma situação inédita: uma Reitora negra – a
única até então no Brasil -, membro do Movimento Negro Unificado (MNU), coordena
o processo de implantação da reserva de vagas numa Universidade pública
estadual. Com mais um destaque, outros negros e militantes faziam parte da
administração superior e compunham o corpo docente daquela Instituição. É o
momento propício, não só para ampliar as possibilidades de acesso, mas para
garantir a introdução de intenção estratégica da Universidade, constituída por
propósitos e princípios que direcionem as ações em todos os campos institucionais,

38

que deve estar implantado na sua missão, no Plano de Desenvolvimento e Projeto
Pedagógico Institucional. A intenção estratégica refletida nos planos e projetos
institucionais representa o balizamento dos recursos, a definição de metas e
desenvolvimento

de

ações

pedagógicas,

acadêmicas,

administrativas

que

coadunem com a formação de competências para lidar com seres humanos de
culturas e etnias distintas, ou seja, que coadunem com os interesses do negro. Ao
adotar o Sistema de Reserva de Vagas para negros garantiu as condições que o
caracterizasse como política institucional?
Ante o exposto surgem os seguintes questionamentos: Quais os mecanismos
institucionais que a UNEB adotou na implementação das políticas de ação
afirmativa? Quais os princípios que amparam essas políticas e como foram
introduzidas nos dispositivos legais que estruturam e organizam a Universidade? Em
que causa se funda o sistema de reserva de vagas para negros na UNEB?
Estes questionamentos conduzem à atenção para a política pública social e
remete a necessidade de se compreender a sua constituição, pois em seu bojo está
centrada uma complexidade histórica que determina seus efeitos. Elas nascem no
seio de um conflito no qual as contradições sociais se avolumam a ponto de
provocarem mudanças nas estratégias do governo para manutenção de sua
governabilidade, mudanças que fortalecem o poder regulador do Estado. O sistema
de cotas implementado pela UNEB está entrelaçado numa teia cujas interfaces
invisíveis precisam ser compreendidas para reverter o seu rumo, para que o sistema
de cotas não se transforme numa ação pontual e isolada, dissociada de ações
estruturantes, enfraqueça e se perca em si mesmo. Dessa forma, ganha força
compreender a política e o processo de implementação, pois essa compreensão é
relevante para esclarecer conceitos, apontar aspectos que merecem atenção e até
intervenção. O sistema de reserva de vagas para preenchimento dos cursos de
graduação e pós-graduação oferecidos pela UNEB está inserido num Programa? De
que forma? Por tempo determinado? Qual o processo de implementação desse
Programa? Como foi sua formulação?
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1.1 Problema

Ante tais questões, surge o seguinte problema de investigação: De que
forma a implementação do sistema de reserva de vagas para negros, nos cursos
de graduação e pós-graduação da UNEB, se constituiu como política institucional?
Para nortear o estudo tomamos como ponto de partida as seguintes
questões: a) O que representa a política social de ações afirmativas do ponto de
vista da Universidade (considerando o seu papel político, acadêmico e social) e do
negro? b) Como se deu o processo de implementação do sistema de reserva de
vagas para negros no âmbito da Universidade do Estado da Bahia? c) Quais os
princípios que nortearam o processo de institucionalização dessas políticas? d)
Em que causa se funda o sistema de reserva de vagas para negros na UNEB?
São questionamentos que decorrem, de um lado, do papel peculiar da
UNEB na sua relação com as comunidades territoriais e, especialmente, pela sua
missão e responsabilidade social, comprovados nos programas desenvolvidos
para inclusão social na área de formação de professores, alfabetização, cursos
pré-vestibulares, que são destinados a alunos egressos da escola pública, grupos
discriminados como pessoas idosas, pessoas jovens e adultas sem escolaridade,
mulheres, negros e índios, entre tantos outros. Por outro lado, a UNEB é regulada
por dispositivos legais e normativos, cujas diretrizes são claramente definidas e
explicitadas. São espaços conflitantes: o sócio-comunitário que demanda desafios
e expectativas, o institucional-legal atrelado ao caráter regulador do Estado
mediante dispositivos legais e normativos e o acadêmico-científico ligado ao
ensino, à pesquisa e à extensão, portanto legítimo espaço de ampliação das
possibilidades de aspiração meritocrática dos graduandos cotistas. A existência de
um marco legal, como elemento estruturante da política de ações afirmativas deve
potencializar o comprometimento da instituição, garantir ou favorecer a dotação
orçamentária para o Programa e ações necessárias, além da otimização do
ambiente institucional.
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1.2 Objetivos
O objetivo geral foi analisar o processo de implementação do sistema de
reserva de vagas na institucionalização do Programa de Ações Afirmativas da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Especificamente buscamos compreender
o sistema relacional das ações afirmativas para negros como política institucional; a
gênese da institucionalização da UNEB e seu papel na consolidação do Sistema
Estadual de Educação Superior, assim como a causa da reivindicação do negro por
políticas de ações afirmativas. A partir dessa compreensão, partimos para examinar
o Ato Normativo que instituiu o Sistema de Reserva de Vagas - a Resolução CONSU
nº 196 de 18 de julho de 2002 (BAHIA, 2002) e respectivo Parecer -, e o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) que são os documentos ou instrumentos que
norteiam as ações e atividades nos planos administrativo e acadêmico, a fim de
conhecer as características do Sistema em estudo; identificar as ações afirmativas
como política institucional, definida nos referidos documentos e/ou instrumentos e
perquirir os princípios que sustentam essas políticas no Programa de Ações
Afirmativas da UNEB. Muito embora esteja ressaltado que não pretendemos esgotar
os assuntos destacados, devido à complexidade e multiplicidade de situações em
que estão envolvidos, com esta investigação tivemos a pretensão de apresentar
uma análise subsidiada por reflexões teóricas e históricas que pudesse contribuir
com a discussão das políticas sociais de ações afirmativas, mormente no Programa
de Mestrado de Políticas Públicas, Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento
Regional (PGDR), do Departamento de Ciências Humanas (DCH), com a
consolidação do Sistema de Reserva de Vagas na UNEB e também subsidiar a
Secretaria Estadual da Educação (SEC) e a Universidade do Estado da Bahia
(UNEB) na proposição ou encaminhamento das questões do negro como políticas
públicas.
A nossa experiência na Coordenação de Desenvolvimento de Educação
Superior (CODES), órgão da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC)
competente para tratar da definição de políticas públicas para a educação superior
com as Universidades Estaduais, apontou a fragilidade de subsídios para
apresentação de proposições e tomada de decisão, principalmente nos aspectos
concernentes às cotas para negros, que ganha dimensão significativa quando se
trata da Instituição que formula as políticas para a educação pública no Estado.
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Por outro lado, apontamos a relevância da contribuição social uma vez que se
espera, não só a reparação das injustiças passadas, mas o respeito ao cidadão
negro, o reconhecimento e valorização de sua identidade através da ampliação de
oportunidades na vida comunitária e social. Assim sendo, esperamos que se
consolide uma transformação da realidade, um futuro melhor com igualdade para
todos, sem distinção - étnica, cultural, ou qualquer outra que possibilite aos negros
uma vida com dignidade e o exercício de seus direitos civis.
As políticas de ações afirmativas utilizam mecanismos voltados a combater os
efeitos das diversas formas de discriminação, inclusive raciais, de modo a assegurar
a eqüidade, isto é, a igualdade correspondente ao ideal de justiça, que venha
propiciar as oportunidades a que todas as pessoas têm direito.
Recorremos à eqüidade na perspectiva de justiça social com amparo no
princípio da diferença, ou seja, tratamento desigual para os desiguais. Significa
reconhecer o sentimento de pertença, o reconhecimento da diferença para distinguir
o igual. Vejamos um exemplo, tomemos dois conjuntos: um representado por um
grupo de pessoas que se reconhece como iguais – possuem os mesmos hábitos,
valores, nível sócio-econômico, entre outros aspectos -. Esse grupo está incluído no
processo social e produtivo; o outro, que está excluído do processo produtivo e
social é representado pela presença de sujeitos que pertencem a um movimento ou
a um determinado conjunto de pessoas que compartilha interesses, sentimentos
próprios e isso tornam esse grupo de pessoas diferente do outro conjunto; esse
conjunto (o diferente) tem seus direitos reconhecidos nessa diferença, não porque
deve ser igual ao outro, mas pelas suas peculiaridades, embora os direitos devam
ser iguais para todos. Eles são diferentes e iguais. Nesta perspectiva, eqüidade é
justiça. É tratar os desiguais de forma desigual, para que haja um nivelamento das
condições para uma vida digna para que todos sejam tratados com igualdade.
A igualdade pressupõe a existência de um meio social em que todos tenham
a garantia dos direitos fundamentais. Significa que todos possuam acesso à
educação, saúde, habitação, enfim aos requisitos indispensáveis para que todos,
sem distinção, desfrutem uma vida digna na qual sejam respeitadas a diversidade e
pluralidade que caracterizam as diferentes raças e etnias. As bases da igualdade
democrática defendida por Rawls (1981) estabelecem-se na igualdade de
oportunidades a todos em condições de plena eqüidade, pois, apesar de reconhecer
as desigualdades entre vocações, preferências, opções, o mencionado autor
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defende que todos devem ter uma vida digna. No entanto, deparamo-nos com a
realidade configurada por dois aspectos: um, representa as garantias constitucionais
e legais nas quais estão assegurados que todos são iguais. É a liberdade formal, ou
seja, aquela contida nos textos de leis e normas, mas que não se efetiva na prática.
O outro representa a condição iníqua que resulta da desigualdade racial e social
vivenciada na prática pela população negra 8. Ademais aguça também o nosso
interesse o termo eqüidade porque ele está presente em diversos documentos
internacionais e nacionais, inserido nas estratégias de combate à pobreza, à
discriminação e também como incentivo ao desenvolvimento econômico. No âmbito
internacional, entre outros organismos, podemos citar como exemplo a agenda da
eqüidade social no Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), além de inúmeras
conferências mundiais sobre Direitos Humanos, Meio Ambiente, Desenvolvimento
Social. No âmbito nacional, a Agenda Nacional de Desenvolvimento para um país de
todos, lançada em 2006, pelo então Ministro das Relações Interinstiucionais, Jaques
Wagner, atual Governador do Estado da Bahia, insere a eqüidade no âmbito
problemático, nos objetivos, nas diretrizes estratégicas. O Parecer S/N/2002 que
subsidiou a deliberação do CONSU pela adoção do Sistema de Reserva de Vagas,
mediante a Resolução CONSU nº 196 de 18 de julho de 2002 (BAHIA, 2002),
considera o termo eqüidade como a forma de “administrar a justiça de acordo com o
que é justo numa situação específica”, ou seja, tratar os desiguais de forma
desigual, eqüitativa, na construção da igualdade, da justiça social.
A esperança de uma sociedade justa e igualitária pressupõe olhar a equidade
quando o cenário está marcado por desigualdades e injustiças, assim como velar e
contribuir para a reversão do quadro. Acreditamos que as políticas de ações
afirmativas acelerarão o processo de equalização das condições dignas de
existência no exercício efetivo dos direitos fundamentais que regem a vida humana.

8

Situação similar é vivida pelas populações indígenas, descendentes asiáticos, pessoas portadoras
de deficiências, idosas, crianças e adolescentes.
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1.3 Metodologia

Nesta perspectiva o objeto de estudo não pode ser tratado na sua
especificidade como um recorte, de forma isolada dentro do rigor de um método. “É
preciso situar as informações e os dados em seu contexto para que adquiram
sentido. Para ter sentido, a palavra necessita do texto, que é o próprio contexto, e o
texto necessita do contexto no qual se enuncia” (MORIN, 2000, p.36). Isso significa
que delimitar o problema não requer que abandonemos as diversas relações e
forças que o constituíram e determinaram seu comportamento. Isso significa que o
objeto está delimitado, mas tentaremos mantê-lo inserido na totalidade e isso o
torna indissociável do seu contexto.
Tratar o objeto isoladamente significa negar o que tentamos demonstrar: as
armadilhas engendradas pelo capital, ou políticas neoliberais ou Estado regulador,
que planeja suas políticas e metas de longo prazo - 20, 30 anos -, traça as
estratégias de governabilidade de forma que as políticas públicas adquirem duas
funções básicas: uma função econômica, uma vez que contribuem para
manutenção dos lucros e garantem a acumulação do capital; a outra, uma função de
legitimação, que se manifesta na garantia do bem estar, do exercício dos direitos
civis e sociais da população, mas que, efetivamente, assegura o controle social e
manutenção do poder. A ciência está traçada de acordo com os interesses da
governabilidade. Se tratamos de um problema que envolve iniqüidade, violência e
desrespeito, precisamos contribuir, efetivamente, com a concretização da igualdade
de oportunidades para os graduandos cotistas, assim como, com o projeto social da
Universidade. Isso quer dizer flexibilizar o rigor de um método, e começar a abrir
caminhos para a ciência emancipatória. Flexibilizar não quer dizer abandonar, mas
considerar todos os critérios estabelecidos e considerar a complexidade do
fenômeno. Morin (2000, p.38) assim traduz a complexidade:
O conhecimento pertinente deve enfrentar a complexidade. Complexus
significa o que foi tecido junto; de fato há complexidade quando elementos
diferentes são inseparáveis constitutivos do todo (como o econômico, o
político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um
tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto do
conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as
partes entre si. Por isso, a complexidade é a união entre a unidade e a
multiplicidade.
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Demo (2000, p. 70), chama
[...] ditadura do método: a ciência é de tal modo arrogante em seu projeto
de devassa analítica da realidade, que exige dela que se curve aos
métodos, em vez de estarem a serviço da captação da realidade. Até certo
ponto, a ciência inventou sua própria realidade em seus laboratórios, que,
por definição, cabe em seus métodos.

Ora, coadunando com o pensamento de Morin (2000) e Demo (2000) se
esta investigação tem como um dos enfoques a eqüidade como justiça social com
vistas à igualdade, é preciso dar espaço para a diversidade, contribuir para a
inclusão de todos na universalidade da ciência.
Ante o exposto, entendemos que a opção metodológica deve possibilitar a
ampliação das possibilidades de análise e obtenção das respostas. Com respeito
aos critérios científicos, mas procurando mergulhar no entendimento do fenômeno
de forma subjetiva.
Optamos então por uma abordagem de pesquisa qualitativa, considerando
as complexas relações existentes entre diversas instâncias e diferentes sujeitos. A
complexidade se constitui por diversas ações e diversos atores, interdependentes,
mas com variadas interfaces que se cruzam em diferentes momentos e com um
eixo formado por duas vertentes: a política pública e as reivindicações dos negros.
A abordagem qualitativa considera a subjetividade, possibilita a observação dos
fatos, considerando a ótica dos sujeitos direta e indiretamente ligados às ações
afirmativas, favorece a análise das relações e das interfaces estabelecidas entre
eles e permite compreender os múltiplos aspectos das políticas implícitas nessas
ações na busca de relacionarmos essas políticas com a luta da mencionada
população e a regulação imposta pelo Estado neoliberal. De acordo com Teixeira
(2007), a pesquisa qualitativa apresenta as características a seguir referenciadas,
as quais procuramos relacionar com a investigação, dada a importância para
compreensão dos fatos e sua relação com a teoria através da qual tentamos
explicar a realidade:
a) busca compreender profundamente o contexto da situação que, neste
caso, se trata de um campo complexo no qual estiveram presentes
diversos elementos: exercício do controle social, manutenção da
governabilidade, reivindicação de direitos.
b) ênfase no processo histórico ou seqüência dos acontecimentos - a
trajetória de reivindicação do negro é permeada por especificidades,
conflitos, tensões que parecem ser resolvidos através de um dispositivo
legal em cada momento histórico, embora não se efetive na prática.

45

c) ênfase na interpretação do entrevistado em relação à pesquisa – as
convicções subjetivas das pessoas foram importantes para a explicação
da situação analisada, não para transmitirmos a definição de um fato na
ótica do entrevistado, mas para apreendermos da sua experiência a
relação com a teoria que consideramos válida.
d) emprego de diversas fontes de informação e de uma variedade de
dados, coletados em diferentes momentos, em situações variadas e
diversos tipos de informantes, inclusive com dados quantitativos quando
realçou ou comprovou as informações, na busca de articulá-las a fim de
aprofundar a compreensão da situação e m análise;
e) flexibilidade no quadro teórico e questionamentos, ou seja, partimos de
questões norteadoras que foram se reestruturando ou se construindo no
decorrer da investigação, pois o conhecimento é inacabado, que se
constrói e reconstrói continuamente. As reivindicações da população
negra, em suas perspectivas e possibilidades de alcance, a todo o
momento constroem e reconstroem novos conceitos e construtos sobre a
sua identidade.

O tipo de pesquisa utilizado, quanto à natureza, foi o estudo de caso, que, de
acordo com Gil (2002), permite uma apreensão profunda da realidade e considera
suas múltiplas dimensões de maneira que permite seu amplo conhecimento, o que
exige do pesquisador o contato direto com o objeto investigado. Triviños (1987)
define estudo de caso como uma categoria de pesquisa qualitativa cujo objeto é
uma unidade que se analisa profundamente e cujo objetivo é aprofundar a descrição
de determinada realidade.
Alerta Triviños (1987) que os resultados são válidos somente para o caso que
se estuda e que os resultados alcançados podem permitir a formulação de
hipóteses para o encaminhamento de outras pesquisas. O estudo de caso visa à
descoberta, caracteriza-se pela delimitação da área de trabalho e coleta de dados
de forma progressiva, a partir de aspectos gerais para os específicos; os relatos do
estudo de caso têm forma e linguagem mais acessível, utilizam estilo mais informal.
Quanto à abordagem, a tipologia da pesquisa, é teórica, baseada em análise,
a partir de pesquisa bibliográfica e documental. Gil (2002, p. 44) afirma que:
A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora
em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa
natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes
bibliográficas.
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Segundo Gil (2002, p. 45):
A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A
única diferença entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a
pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos
diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental valese de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que
ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa.

Nesta categoria estão gravações, memorandos, regulamentos, atas, ofícios,
assim como relatórios, boletins e jornais. Gil (2002) considera que a pesquisa
documental apresenta uma série de vantagens: a estabilidade ou subsistência torna o
documento a mais importante fonte de dados, o custo, uma vez que a análise de
documentos depende da capacidade e do tempo do pesquisador, e não exige contato
com os sujeitos da pesquisa, uma vez que, às vezes, é difícil, impossível, ou
prejudicial devido às circunstâncias que envolvem o contato. Para o autor em
comento, as limitações à pesquisa documental referem-se a não-representatividade e
à subjetividade dos documentos, que podem ser contornadas por um pesquisador
experiente. Para a primeira, o autor compreende que pode ser contornada,
levantando o maior número possível e selecionando os documentos pelo critério de
aleatoriedade. Quanto à questão da objetividade, considera Gil (2002) que é um
aspecto mais ou menos presente em toda investigação social. “Por isso é importante
que o pesquisador considere as mais diversas implicações relativas aos documentos
antes de formular uma conclusão definitiva” (GIL, 2002, p.47). O estudo de caso
ainda facilita a pesquisa exploratória e a descritiva, o que significa retratar a realidade
de forma profunda, revelando as diversas dimensões do objeto estudado.
Ante o exposto ressaltamos a pertinência do tipo de pesquisa para adequarse a realidade configurada pelas limitações do Mestrado Profissional que ora
realizamos no qual continuamos desempenhando as atividades profissionais, cujo
tempo é extremamente exíguo. Debruçamo-nos sobre os documentos na pesquisa
documental buscando o aprofundamento das questões levantadas que devem
subsidiar outras experiências.
O sujeito da investigação foi a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e o
campo de estudo, o Campus I, município de Salvador. A base de análise foi o
processo de implementação do Sistema de Reserva de Vagas para negros no
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preenchimento das vagas dos cursos de Graduação e Pós-Graduação, a partir do
Ato Normativo e Planos Institucionais.
O estudo foi estruturado em quatro momentos. O primeiro momento foi
exploratório, o segundo, mais sistemático em termos de coleta de dados e o terceiro,
no processamento e análise dos dados. O quarto consolidou a investigação.
No primeiro momento buscamos contextualizar a política de ações afirmativas
no âmbito da UNEB. Debruçamo-nos nas revisões de literatura sobre as questões
que envolvem os negros e a análise documental sobre a implementação das
políticas afirmativas desenvolvidas pela Instituição.
A análise bibliográfica compreendeu o universo de trabalhos teóricos na área,
ou seja, consultas em livros, periódicos científicos, banco de teses e dissertações
congêneres. As consultas também foram realizadas por meio eletrônico.
A análise documental correspondeu à consulta a documentos interno com a
finalidade de conhecer o teor e interpretar o processo de formulação e/ou
implementação do Programa de Ações Afirmativas, tais como: o Programa de Ações
Afirmativas, Resolução CONSU nº 196 de 18 de julho de 2002 (BAHIA, 2002) e o
Plano de Desenvolvimento Institucional.
O segundo momento, após o levantamento documental, donde foram
destacados os aspectos relevantes para a investigação selecionamos o material para
se analisado em conformidade com o referencial teórico que foi assim constituído:
optamos por conceituar e caracterizar as políticas públicas, políticas sociais e ações
afirmativas; delinear o papel do Estado; eleger eqüidade, igualdade e justiça como
princípios norteadores. O sustento teórico proposto para análise do problema era a
política pública, então se fez necessário compreendermos o todo que envolve a
formulação e implementação de políticas sociais. Fez-se necessário também
compreendermos a relação: política social X ações afirmativas para negros X
universidade; a gênese da institucionalização da UNEB que conduziu à criação do
Sistema Estadual de Educação Superior assim como a trajetória histórica do negro
para identificar a causa das reivindicações por políticas de ações afirmativas e, dessa
forma, construir as chaves interpretativas que sustentaram a análise do problema.
No terceiro momento os dados foram interpretados e analisados face aos
objetivos da pesquisa, e a eles comparados e confrontados. Nesse sentido,
elegemos as seguintes categorias analíticas que foram as balizas para apreensão
do objeto: a política pública social, as ações afirmativas, o sistema de cotas
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enquanto mecanismo de políticas sociais, portanto associada a outras medidas de
institucionalização. Elegemos também a eqüidade, concebida como a categoria que
permite adequar a igualdade formal estabelecida no dispositivo constitucional à
situação de fato, à solução justa. Difere da igualdade porque igualdade é a relação
entre iguais, é semelhança. Eqüidade é a igualdade nas diferenças, com amparo na
justiça para compreensão do diferente. Eqüidade é justiça e compreendemos o
sistema de cotas no âmbito da justiça social. Para dar continuidade às reflexões
conceituais, tecemos as seguintes considerações: 1) o objetivo desta investigação
em analisar a implementação do sistema de reserva de vagas, adotado pela UNEB,
parra acesso do negro à educação superior, na ótica da política (pública) social. 2) a
natureza do Mestrado ao qual se destina esta Dissertação, nasceu de iniciativa da
Secretaria Estadual da Educação e das Universidades Estaduais como ação da
política de qualificação do pessoal técnico; 3) o objeto deste estudo derivou das
inquirições no desempenho das atividades profissionais, perdurou e influenciou todo
o processo de pesquisa. Diante destas considerações para subsidiar este estudo,
optamos por adotar alguns conceitos dispostos na Organização do Poder Executivo
Estadual: Guia de Atos Normativos

(BAHIA, 2007). São eles: administração,

administração pública, direta e indireta, análise, autarquia e autarquia de regime
especial, atos normativos, órgão e entidade, implementação, missão, política
organizacional e sistema.
Nesse sentido, administração “é o processo de alcançar objetivos
organizacionais pelo trabalho através de pessoas e outros recursos organizacionais”
(BAHIA, 2007, p. 49). Administração Pública é o “aparelho estatal integrado por
pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos postos à disposição do cidadão para
consecução das necessidades gerais e coletivas” (BAHIA, 2007, p. 49).
Administração Direta é o “conjunto de órgãos que integram a estrutura administrativa
do Estado e são diretamente subordinados ao Chefe do Poder Executivo” (BAHIA,
2007, p. 49). Administração Indireta é o conjunto de entidades com personalidade
jurídica própria, vinculadas a um órgão da administração direta” (BAHIA, 2007, p.
49). Análise “é o método de estudar um todo através de sua divisão em partes,
tendo em vista conhecer sua natureza, funções e relações, para que possa ser
compreendido com maior facilidade” (BAHIA, 2007, p. 49). Autarquia é a,
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[...] pessoa jurídica de direito público, com autonomia administrativa e
financeira, patrimônio e receitas próprias, instituída para execução de
serviços típicos da administração pública, que exige gestão
descentralizada, pessoal, sujeito ao Regime Jurídico Único e Plano de
Carreira, com o seu controle financeiro sujeito à prestação de contas do
Tribunal de Contas do Estado (TCE). (BAHIA, 2007, p. 49)

Autarquia de regime especial:
[...] é toda aquela a que a Lei criadora conferir privilégios específicos como:
aumento da autonomia na gestão, plano estratégico de reestruturação e
desenvolvimento institucional em andamento, comparativamente com
outras autarquias, sem infringir os preceitos constitucionais pertinentes a
essas entidades de personalidade jurídica pública, sujeita à fiscalização do
Tribunal de Contas do Estado (TCE). Possui, além das regalias que Lei
criadora lhe confere, as características de uma Autarquia. (BAHIA, 2007, p.
50).

Atos normativos “são aqueles que contêm um comando geral do Executivo,
visando à correta aplicação da Lei. O objetivo imediato de tais atos é explicitar a
norma legal a ser observada pela Administração e pelos administrados” (BAHIA,
2007, p. 05). Estrutura organizacional refere-se ao “desdobramento de atividades
com o delineamento e escalonamento de níveis hierárquicos, resultando no modelo
organizacional de órgãos ou entidades” (BAHIA, 2007, p. 50). Esclarecemos que, de
acordo com a mesma fonte, haverá referência a órgão quando se tratar de centro de
competência governamental ou administrativa instituído para o desempenho de
funções na administração direta (BAHIA, 2007, p. 52) e entidade quando se tratar de
organismo com personalidade jurídica própria integrante da administração indireta
(BAHIA, 2007, p. 51). Implementação “é o processo por meio do qual os planos e
decisões das pessoas e organizações são colocados em prática” (Ib. p. 51). Missão
é a declaração sintética da ação a ser desempenhada por uma organização,
elaborada para orientar as deliberações de seus colaboradores. (BAHIA, 2007, p.
51).

Política

organizacional

“compreende

as

ações

empreendidas

numa

organização, visando adquirir, desenvolver e aplicar poder e outros recursos, de
modo a influir sobre escolhas ou favorecer interesse de pessoas ou grupos, em
situações de conflito e incerteza” (BAHIA, 2007, p. 52). Sistema é constituído por:
[...] totalidades integradas visando o desempenho de funções globais, cujas
propriedades não podem ser reduzidas às de suas unidades menores.
Conjunto de ações articuladas entre si, que tem seu funcionamento
definido em instâncias a nível central, setorial e seccional. (BAHIA, 2007, p.
53).
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O passo seguinte consistiu em sistematizar e interpretar os dados encontrados na
pesquisa documental e bibliográfica de forma a responder ao problema que
originou a investigação, ou seja: De que forma o processo de implementação do
Sistema de Reserva de Vagas para Negros, nos cursos de graduação e pósgraduação da UNEB, se constituiu como política institucional? A resposta se deu
em forma de considerações, como um abrir de janelas, descrevendo apenas o que
o olhar pode alcançar, sem sair do lugar... Os resultados encontram-se
explicitados neste Relatório.
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PARTE II

POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES AFIRMATIVAS

CONSTRUÇÃO DO REFERENCIAL TEÓRICO:
para compreender a relação entre políticas públicas e ações afirmativas
para negros na Universidade do Estado da Bahia

[...] a história econômica, política e social de cada país desenha o momento
em que as políticas sociais passam a ser adotadas como estratégia de
governabilidade. (MACIEL, 2008, p. 3).
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2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS, AÇÕES AFIRMATIVAS E UNIVERSIDADE

Para compreender a relação entre políticas públicas, ações afirmativas para
negros e universidade, o ponto de partida foi a revisão bibliográfica que determinou
o nosso olhar, orientou o entendimento e possibilitou a compreensão do problema. A
nossa ótica deteve-se em duas vertentes: a política pública e a demanda originada
nas reivindicações do negro, na tentativa de extrair a essência dos embates que se
travaram e vêem se agravando na trajetória de 500 anos de dominação e luta.
Percebemos que em cada momento histórico as reivindicações dessa população
são atendidas mediante um dispositivo legal, mas, efetivamente, as políticas
implementadas estão permeadas de controles, muitas vezes, sutis, extremamente
engendrados, que dificultam e impedem a apropriação dos direitos conquistados.
Desta forma, partimos da reflexão sobre as políticas públicas na esfera dos
direitos sociais, conforme o artigo 6º da Constituição Federal (BRASIL, 1988),
detendo-nos neste estudo, na educação. Procuramos demonstrar que as políticas
públicas estão atreladas ao contexto histórico, transformam-se de acordo com as
mudanças

estruturais

e

conjunturais.

Conseqüentemente,

amoldam-se

aos

paradigmas vigentes e se ajustam de tal forma que apontam expectativas
distorcidas, porque, na verdade, o que elas fazem é utilizar estratégias que vêm
dirimir os conflitos, mas não propiciam a apropriação dos direitos reivindicados. A
Carta Magna (BRASIL, 1988) assegurou os direitos sociais, mas decorridos 20 anos
de sua promulgação, não se percebe a concretização desses direitos. As
desigualdades sociais continuam, a educação pública não atinge os índices de
qualidade necessários para diminuir as desigualdades. É preciso identificar o que
impede o exercício dos direitos sociais, principalmente o da educação, e traçar
estratégias de superação. Buscamos também demonstrar que as políticas sociais
decorrem do novo papel do governo ante as transformações provocadas pela
globalização e políticas neoliberais que o conduziram à adoção de políticas
restritivas de gastos, tanto econômicas quanto sociais a fim de se submeter às
demandas do mercado ou interesses do capital. A universidade está inserida nesse
contexto. Ela é submetida à política de gastos - à redução do gasto público -, às
políticas econômicas e a educação superior passa a não ser exclusividade do
Estado. O ensino privado se expande, as vagas ofertadas na universidade pública
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são ocupadas por alunos egressos da rede privada de ensino e os alunos egressos
da escola pública, despreparados, face à má qualidade da educação, não têm
acesso à universidade pública. Por onde começar?! Perquirir o conceito torna-se
premente, pois há uma fartura de literatura denominando política pública, política
social, política econômica. Comecemos pelo conceito.

2.2 Perquirindo o conceito: Políticas (Públicas)9 Sociais

As ações do governo se manifestam através de políticas públicas e, nas
metas e objetivos que elas definem, estão embutidas as medidas regulatórias do
governo. Dessa forma as políticas públicas no campo econômico, que emanam da
esfera federal, estabelecem o controle sobre as políticas sociais que procedem dos
Estados e limitam os efetivos resultados das políticas sociais. Neste sentido, as
políticas sociais são políticas de intervenções do Estado através dos entes
federados, decorrem da descentralização conferida pela Constituição de 1988,
devem responder às demandas existentes no campo social e são condicionadas
pelo contexto histórico no qual emergem e limitadas pelas políticas econômicas.
Diante do exposto, para prosseguimento do nosso estudo, buscamos
compreender a dinâmica que envolve a formulação e operacionalização da política
pública ante o entendimento de que as políticas institucionais (universitárias) estão
inseridas no leque setorial da educação e estão atreladas a uma rigorosa estrutura
de controle e indução que lhes determinam, impede inovações e descoberta de
novas possibilidades de transformação no meio social, que se espera, devem ser
oferecidas pela universidade.
As políticas públicas podem ser definidas como o conjunto de ações de um
governo, um sistema ou processo que envolve, desde a definição da agenda à
implementação, ao monitoramento e avaliação (HÖFLING, 2001). É tudo o que o
governo faz ou o curso de uma ação para atingir determinado fim. Essa ação pode
9

Forma adotada de Eloisa de Mattos Höfling no artigo Estado e Políticas (Públicas) Sociais.
Cad.CEDES, vol.21 no.55, Campinas Nov. 2001
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ter a forma de lei, programa ou estratégia. Parte de um princípio ou da vontade de
um governante no sentido de promover uma intervenção administrativa ou
determinar uma aplicação orçamentária e deve se originar nas demandas sociais.
Os princípios que regem a política pública são retratados nas metas que se quer
atingir e na definição de áreas prioritárias pelos poderes executivo e legislativo.
Assim sendo, o seu perfil depende da função ou do campo ao qual ela se destina e
são denominadas políticas setoriais: econômicas - monetárias, fiscais -; e sociais –
da educação, saúde, meio ambiente, entre outras.
O estudo da política pública no meio acadêmico tem despertado o interesse
de intelectuais e pesquisadores. Souza (2006) num estudo sobre a área de política
pública assevera que o seu surgimento se dá no período pós-guerra quando as
políticas keynesianas10 foram substituídas por políticas restritivas de gasto. As
políticas públicas visavam a reduzir o tamanho do Estado, porém com aumento do
seu poder regulador e favorecimento à liberdade do mercado a fim de possibilitar a
expansão do sistema neoliberal. O ajuste fiscal que permeou essas políticas
provocou o equilíbrio entre receita e despesa assim como a intervenção do Estado
tanto na economia, quanto nas políticas sociais e gerou o agravamento das
desigualdades sociais (SOUZA, 2006).
O desenho e a execução das políticas públicas passaram a despertar a
atenção dos estudiosos norte-americanos. Eles consideravam que a análise das
ações do governo podia ser submetida a métodos científicos, sem relação com as
bases teóricas do Estado, isso porque a tradição européia concentrava-se mais “[...]
na análise do Estado e suas instituições do que na produção dos governos [...].”
(SOUZA, 2006, p. 22).
Ainda referenciando Souza (2000), o estudo da política pública foi introduzido
nos Estados Unidos por Laswell em 1936, como forma de “[...] conciliar conhecimento
científico/acadêmico com a produção empírica dos governos [...]”, seguido por Simon
10

KEYNES demonstrou que o nível de atividade e emprego, em qualquer economia de mercado,
depende da demanda efetiva por bens e serviços de consumo pelas famílias e por bens e serviços de
investimento pelas empresas. Ao Estado cabe a garantia e oferta de serviços públicos. As políticas
keynesianas consistem na intervenção do Estado para o alcance do pleno emprego e na concessão,
também pelo Estado, de benefícios sociais que garantam à população um padrão mínimo de vida. Ao
setor público compete, portanto, a oferta de serviços como educação, saúde, saneamento,
segurança, justiça, pesquisa, pois o setor público não visa ao lucro, como as empresas privadas.
Nesse sentido, os Governos são responsáveis pela conservação e restauração da infra-estrutura
urbana, entre outras. Os bancos públicos podem salvar tanto os bancos privados como empresas não
financeiras em crise. (SINGER, 2009).
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(1957), Lindblom (1959), que foram aportando aos estudos outras variáveis advindas
da demanda, a exemplo de Eastone (1965), que define política pública de forma mais
ampliada, como “[...] um sistema, ou seja, como uma relação entre formulação,
resultados e o ambiente [...] políticas públicas recebem inputs dos partidos, da mídia
e dos grupos de interesses que influenciam seus resultados e efeitos [...]”.
Em prosseguimento, a contribuição de Souza (2000, p. 25) detém-se nas
críticas da época que recaíam sobre a essência da política pública, ausente nas
abordagens em evidência, pois convergiam para os procedimentos e não traziam o
cerne das políticas públicas que eram os “[...] embates em torno de idéias e
interesses”. Dessa forma, Souza (2006) considera que não existe uma única, ou
melhor, definição para política pública, o importante é guiar o olhar para o locus onde
os embates em torno de interesses se desenvolvem. No entanto Lynn (1980 apud
SOUZA, 2006, p.24) a define como “[...] um conjunto de ações do governo que irão
produzir efeitos específicos”. Para Peters (1986 apud SOUZA, 2006, p. 24) “é a soma
das atividades dos governos que agem diretamente ou através de delegações e que
influenciam a vida dos cidadãos”. Souza (2006) põe em destaque a idéia de Laswell
(1986) ao considerar importante para a análise de uma política pública: “[...] saber
quem ganha o quê, por que e que diferença faz”. Bonetti, (2006) traz contribuição
significativa à questão da política pública. Considera que deve ser compreendida a
partir da sua gênese ou:
[...] „gestação‟, da idéia da qual resulta uma ação pública que se pode
denominar uma política pública, a complexidade que antecede e que justifica
o nascer de uma idéia onde ela tem origem, assim como a complexidade
que envolve sua operacionalização (BONETTI, 2006, p.7).

O pensamento de Souza, (2006, p. 29) coaduna com o de Bonetti (2006)
quando assevera que o caráter de uma política pública resulta da dinâmica adotada
no ciclo dessa política: “[...] definição da agenda, identificação das alternativas,
avaliação de opções, implementação e avaliação”. Quando são implementadas, isto
é, postas em ação, ficam submetidas a sistema de acompanhamento e avaliação
Souza, (2006, p. 29). As políticas públicas depois de desenhadas e formuladas
desdobram-se em planos, projetos, programas, bases de dados, ou sistema de
informação e pesquisas (SOUZA, 2006).
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Na busca de explicar a política pública ante os diferentes contornos que ela
apresenta em função do campo ao qual se destina Theodor Lowi (1964 apud SOUZA,
2006) e Lowi (1972 apud Frey 2000) classifica-a em quatro tipos: (1) Distributivas que
são caracterizadas pelo consenso, portanto não envolvem grandes conflitos.
Referem-se às decisões tomadas pelo governo em benefício de um determinado
grupo ou setor, mesmo com prejuízos para outrem - a exemplo da Lei Orgânica de
Assistência Social (LOAS) que organiza a assistência social -, e garantem proteção à
família, maternidade, infância, adolescência e velhice; (2) Regulatórias, aquelas que
são mais visíveis ao público e envolve burocracia, políticos e grupos de interesse,
assim como ordens e proibições que se traduzem em decretos, portarias e outras
normas. Seus efeitos, graus de conflitos e consensos, dependem da configuração
específica da política, a exemplo de Plano Diretor para Uso do Solo, o Decreto Nº
6253/2007, (BRASIL, 2007) que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB); (3) Redistributivas são de difícil encaminhamento e envolvem
conflitos, pois “[...] caracterizam-se pela redistribuição de recursos financeiros, direitos
ou outros valores entre camadas sociais e grupos da sociedade” WINDHOFFHÉRITIER (1987 apud FREY, 2000, p. 224) atingem maior número de pessoas e
impõem perdas para certos grupos sociais, como as que envolvem o sistema
tributário e previdenciário. Um exemplo é quando um governo isenta as camadas
mais pobres da contribuição devida ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e
aumenta a taxação relativa às camadas mais abastadas; (4) Constitutivas que são
aquelas que lidam com procedimentos, determinam a estrutura dos “processos e
conflitos” as condições gerais que “vêm sendo negociadas as políticas distributivas,
redistributivas e regulatórias” (FREY, 2000). Um exemplo é o Decreto Nº 5.002/2004
(BRASIL, 2004) que promulga a Declaração Constitutiva e os Estatutos da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa .
Essa tipologia não classifica política econômica e política social. Mas o que
pudemos perceber é que a realidade que se apresenta é marcada, por um lado por
políticas

públicas,

na

esfera

federal,

concentradas

na

economia,

mais

especificamente para a “estabilidade da moeda e ajuste estrutural da economia“
(COHN, 1995, p. 2), estão alocadas no Orçamento da União e, do outro lado, as
políticas sociais de competência das unidades federativas, que não conseguem se
efetivar de forma a atender às demandas sociais, pois os objetivos estabelecidos nas
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políticas setoriais e os recursos disponibilizados não coadunam com a realidade
social demandada.
De acordo com Arretche (1999) a estrutura do Sistema de Proteção Social
Brasileiro, com exceção da previdência – que está alocado na esfera federal -, vem
sendo redesenhado devido à descentralização que vai transferindo competência para
estados e municípios. De acordo com a supracitada autora, descentralização significa
a institucionalização no plano local, de condições de implementação e gestão de
políticas sociais, o que requer capacidade técnica, financeira, administrativa e corpo
de pessoas suficiente e efetivo para garantir a oferta de serviços regulares nessa
área em conformidade com dispositivos constitucionais. Em outras palavras, significa
que o governo federal não tem obrigação com os gastos públicos de Estados e
Municípios, pois a Constituição de 1988 prevê a soberania das unidades federadas e
a descentralização fiscal.
No entanto, essa descentralização é forçada devido a um conjunto de forças
que modelam e impõem uma direção que não condiz com o suficiente para
cumprimento das obrigações sociais. Essas forças são advindas de alguns fatores
entre eles, estruturais e políticos. Os estruturais dependem da natureza política e
administrativa da unidade federada e os políticos da natureza das relações entre
Estado e sociedade e diversos níveis do governo, muitas vezes caracterizada por
barganhas, clientelismo e corrupção. O resultado é que os programas destinados a
melhorar a qualidade de vida da população não têm sido eficazes no alcance de seus
objetivos nem de reduzir as desigualdades sociais.

2.2.1 Políticas Sociais: em que direção elas caminham?

Ante tudo que temos exposto, percebemos que as políticas governamentais
até a última década de 90, eram desenvolvidas sem considerar a pluralidade que
constitui a sociedade, desconhecendo as diferenças de cor, raça, sexo, origem. No
momento em que as diferenças são garantidas constitucionalmente, muda o papel do
Estado. As políticas sociais adquirem o caráter de compensação por omissões do
passado que geraram a situação de discriminação e desigualdade com as quais nos
deparamos no momento. Para Franco (2003) apud Moura (2007),

58

[...] as políticas de intervenção centralizada do Estado, as políticas públicas
de oferta governamental descentralizada e as políticas públicas de parceria
entre Estado e sociedade para o investimento no desenvolvimento social,
representam três gerações diferentes de políticas sociais (FRANCO, 2003
apud MOURA, 2007, p. 116).

De acordo com o referido autor na década de 80 do século XX, predominaram
as políticas de intervenção centralizada do Estado na área social, praticadas por
técnicos burocráticos do setor público, cujas sementes foram plantadas no governo
militar. Amparavam-se na lógica de que, apenas a ação do Estado, poderia suprir as
carências da sociedade; que os benefícios resultantes daquela ação eram concessão
do Estado ou derivavam de intermediação político-partidária, eleitoral ou institucional;
os direitos não eram reconhecidos nessa concessão ou intermediação e a gestão
governamental dessas políticas não era transparente, uma vez que não eram
concebidas como de natureza pública. Assevera Franco (2003 apud Moura, 2007),
que na década de 90, predominaram as políticas públicas universais, baseadas na
oferta estatal amparadas na Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), no conceito de
que as políticas sociais representavam dever do Estado e direito do cidadão.
A segunda geração de políticas sociais públicas é o oposto daquelas da
década anterior. Ainda conforme o autor em referência, elas são caracterizadas pela
oferta governamental descentralizada, que coaduna com a concepção de que o
Estado não seria mais suficiente para sua implementação, “[...] mas ainda cumpriria
um (quase) exclusivo papel protagônico, desde que consiga se publicizar, razão pela
qual as políticas públicas são encaradas, apenas ou principalmente como políticas
governamentais”. As práticas do clientelismo e do assistencialismo, assim como a
intermediação político-partidária, deviam ser eliminadas gradativamente com
prioridade para a eficiência, a eficácia e a efetividade dos programas e ações do
governo, com monitoramento e avaliação, fiscalização e/ou controle por parte da
sociedade. As políticas deveriam ser direcionadas a público específico, como
crianças, gestantes, portadores de deficiências, entre outros, assevera Moura (2007).
Os programas universais comporiam uma rede de proteção social, segundo Franco
(2003 apud Moura, 2007). Assim sendo, os recursos financeiros eram centralizados,
de “[...] oferta massiva e indiferenciada”, cuja dotação de bilhões era destinada à
previdência social, saúde e saneamento, educação, qualificação para o trabalho,
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combate à pobreza e distribuição de terra e renda. Ainda de acordo com os citados
autores, a terceira geração de políticas sociais “[...] deveria se orientar por outras
concepções que ainda se observam de modo insipiente no Brasil na entrada do
século XXI”. O conceito chave que deveria orientar a aplicação das políticas sociais
públicas consiste em:
[...] basear-se na „máxima giddesiana‟ sintetizada na idéia „nenhum direito
sem responsabilidade‟ [...] as políticas sociais de terceira geração são
políticas multi e intersetoriais de desenvolvimento social, de investimento em
ativos (nas potencialidades já existentes em setores e localidades) e não
apenas de gasto estatal para satisfazer necessidades setoriais. (FRANCO,
2003 apud MOURA, 2007, p. 116)

De acordo com Franco, (2003 apud Moura, 2007), as concepções das
políticas sociais que predominaram no século passado, baseavam-se nas idéias de
que, embora o Estado tenha papel insubstituível na implementação das políticas
sociais públicas sua intervenção não seria suficiente para a implementação de
projetos nessa área, devendo-se firmar parcerias e “constelar sinergias entre todos os
setores (o Estado, o mercado e a sociedade civil) para promover o desenvolvimento”
(FRANCO, 2003 apud MOURA, 2007, p. 117). De acordo com estes autores as
políticas sociais não são, necessariamente, políticas governamentais, pois não
caberia ao Estado deter o monopólio do público. Reforça que existe clara distinção
entre a esfera governamental de ação social e uma esfera pública não estatal que
estaria em expansão na sociedade atual e que seria constituída por “[...] entes e
processos da sociedade civil de caráter público, voltados, cada vez mais, a promoção
do desenvolvimento” (FRANCO, 2003 apud MOURA, 2007, p. 117). Nesse ponto de
vista, o desenvolvimento social faz parte do desenvolvimento como um todo, pois
todo desenvolvimento é desenvolvimento social, como assevera Franco (2003 apud
Moura, 2007, P. 117):
[...]“induzir o desenvolvimento” significa investir em capacidades
permanentes de pessoas e comunidades (ou seja, [...] investir em capital
humano e capital social) para que possam afirmar uma nova identidade no
mundo ao ensaiar seu próprio caminho de superação de problemas e de
satisfação de necessidades, tornando dinâmicas suas potencialidades para
antecipar o futuro que almejam”.

Esclarece Moura (2007) que Augusto de Franco foi membro da direção
nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) e, no governo do ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso (1995-2002), integrou o Programa Comunidade Solidária que
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implementava as políticas sociais naquele Governo. No entanto, apesar da trajetória
histórica do PT e da prioridade com o social, não se vêem a preocupação teórica e
prática com a implementação de políticas públicas voltadas para a redução das
desigualdades sociais, mesmo com os dirigentes ou gestores das políticas sociais
negando o caráter paternalista dessas políticas, não se percebe concepção que não
seja assistencialista.
Maciel (2008) bem traduz as questões das políticas sociais e suas adequações
ao sistema econômico. Para o mencionado autor, é o próprio processo histórico que
faz com que mude o papel das políticas sociais. As políticas públicas, outrora, tiveram
um caráter repressivo, o Estado tinha que garantir a ordem e a paz social e as
políticas não consideravam as questões sociais que eram constituídas em torno da
miséria e da pobreza que geraram insatisfação e mobilização. O papel do Estado
mudou; passou a exercer o seu poder regulador em lugar do repressivo. Passou a
intervir nas questões econômicas, políticas e sociais para manter a sua legitimidade.
Maciel

(2008)

enfatiza

que

essas

mudanças

no

papel

do

Estado

e,

conseqüentemente nas políticas sociais integram as estratégias de “superação das
crises cíclicas do capital” (MACIEL, 2008, p.3). Na década de 90, ainda de acordo
com Maciel (2008), uma série de medidas políticas, econômicas e sociais foi adotada
após o Consenso de Washington (1989)

11

, que repercutiu nas políticas sociais: a

abertura comercial, desregulamentação dos fluxos financeiros, privatização das
empresas estatais, ampla reforma administrativa do Estado (para acabar com a
estabilidade no emprego público e para abrir os serviços públicos à iniciativa privada)
e da reforma dos direitos sociais. Essas medidas têm refletido nos direitos sociais
garantidos na Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), provocam o “[...] desmonte dos
sistemas de bem estar social que, segundo os neoliberais, eram os grandes
responsáveis pelos gastos públicos e as crises fiscais que os Estados passavam”
(MACIEL, 2008, p.3). Para o autor, essas mudanças nas políticas sociais alteram
também o conceito de cidadania. Maciel (2008 apud Campos, 2001, p.13) traz o
conceito de cidadania como:

11

Consenso de Washington representa um conjunto de medidas aceitas como o caminho para fazer
alavancar a economia dos países da América Latina, compiladas em 1989, pelo economista John
Williamson. Consistia em propostas como, privatização de estatais, abertura ao livre comércio e
redução do déficit público num pacote que reduzia a atuação do Estado na economia para dar espaço
à iniciativa privada. (CASTRO, Peri. Revista Exame, 31/03/2008).
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[...] o conjunto e a conjugação de direitos civis, sociais e políticos
assegurados aos membros de uma determinada sociedade. Tais direitos
adquirem efetividade através do exercício das liberdades individuais, da
participação política e acesso a bens de consumo e à proteção social
pública.

Nessa concepção o cidadão não pode encontrar no mercado a garantia dos
seus direitos, mas as estratégias utilizadas vão descaracterizando também o conceito
de cidadania. Maciel (2008, p. 7) assevera:
O componente assistencial presente nas políticas sociais desloca o direito e
reitera o usuário como assistido, beneficiário ou favorecido. Isso quer dizer,
que o cidadão, neste formato de política social, não é reconhecido como tal,
mas como um indivíduo que tende a receber um serviço público sem
reconhecê-lo como direito, como público.

No entanto, as políticas sociais adquirem a conotação de que devem advir via
mercado e não como proteção assegurada pelo Estado conforme a Constituição
Federal (1988) determina. Dessa forma, o Estado foca as políticas nas camadas
mais pobres da população, extremamente vulneráveis, pois não estão organizadas,
portanto, não possuem capacidade de pressão política. (ARAÚJO, 1998, p.23 apud
MACIEL, 2008, p.5). Essas políticas são denominadas de paternalistas, pois não
contribuem para a autonomia do indivíduo.
Trazemos à reflexão o alerta de Demo (1994, p. 23) quando considera, “[...] do
ponto de vista do grupo dominante, política social tenderá a ser tática de
desmobilização e controle, enquanto do ponto de vista dos “desiguais”, assoma como
contraposição”.
Para Siss (2003, p. 110) “[...] as políticas sociais são intervenções do Estado
que garantem, ou que „dão substância‟ aos direitos sociais”. Quando essas políticas
são compensatórias:
[...] abrangem programas sociais que remediam problemas gerados em
larga medida por ineficientes políticas preventivas anteriores ou por
políticas contemporâneas que são prima facie socialmente nãodependentes (SANTOS, 1994 apud SISS, 2003, p. 110).

A idéia de políticas compensatórias emerge do princípio da diferença, que
concebe o sujeito histórico nas suas diversas formas, seja de cor, raça, etnia ou
opções sexuais e religiosas, assevera Silva (2004). É a superação da ótica do
homem como “unidade homogênea” pela idéia “pós-moderna dos seres humanos
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possuindo suas especificidades [...]” (SILVA, 2004, p. 12). Demo (1994) é mais
contundente quando alerta que a política social precisa ser emancipatória, condição
precípua para redução da desigualdade e não pode ser vista como ajuda, piedade
ou voluntariado, portanto, política social, como propugnado por Demo (1994, p. 25),
é:
[...] o processo social, por meio do qual o necessitado gesta consciência
política de sua necessidade, e, em conseqüência, emerge como sujeito de
seu próprio destino, aparecendo como condição essencial de enfrentamento
da desigualdade sua própria atuação organizada.

De acordo com o citado autor, para a política social ser emancipatória, precisa
considerar: (1) os segmentos interessados como sujeitos e não como objetos
manipulados, portanto esses sujeitos devem participar de todo o ciclo da política
inclusive das decisões; (2) as duas vias que conduzem à emancipação:
[...] a via econômica, traduzida pelo trabalho e pela produção, que pode
garantir a auto-sustentação e a via política, traduzida pela formação da
cidadania organizada, que pode garantir a auto-gestão. (DEMO, 1994, p. 25,
grifo nosso).

Maciel (2008, p. 2) traz significativa contribuição para a compreensão das
políticas públicas, inclusive tratando a questão da cidadania, ao alertar que “[...] elas
resultam de forças sociais contraditórias, o que faz com que a forma e o conteúdo das
mesmas estejam diretamente associadas à conjugação de fatores estruturais e
conjunturais do processo histórico de um país”. Ainda referenciando o autor,
[...].a particularidade mais comum nas políticas sociais, é que nascem no
cerne de um conflito econômico-político e social em que as contradições
sociais se avolumam a ponto de gerarem uma mudança na estratégia
adotada pelos governos para manterem a sua governabilidade. (MACIEL,
2008, p. 2)

Maciel (2008) apresenta uma síntese de tudo que explanamos até aqui.
Sempre existe um marco, uma conjuntura social em que as ações repressivas não
amenizam os conflitos. “A história econômica, política e social desenha o momento
em que as políticas sociais passam a ser adotadas como estratégia de
governabilidade” (MACIEL, 2008, p. 38). Dessa forma, as políticas sociais assumem
duas funções básicas: uma função econômica, uma vez que os recursos gastos nas
políticas sociais favorecem a manutenção das taxas de lucro do capital e uma função
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de legitimação, pois mantêm a imagem do Estado comprometida com os interesses
dos trabalhadores.
Qual o significado de governabilidade? O tema surgiu nos anos 60 quando o
arrefeceu o otimismo desenvolvimentista dos anos 50. Para Fiori (1995) o significado
analítico e normativo de governabilidade variou de acordo com o tempo e o espaço.
Através do tempo as definições apontaram "condições sistêmicas de exercício
eficiente do poder", ora desceram à discussão da "boa maneira de gerir os recursos
públicos"
Governabilidade é a qualidade própria de uma comunidade política segundo
a qual suas instituições de governo atuam eficazmente dentro de seu
espaço de um modo considerado legítimo pela cidadania, permitindo assim
o livre exercício da vontade política do poder executivo mediante a
obediência cívica do povo” (ARBÓS y GINER,1993).

Da perspectiva do governo é a capacidade de exercer suas funções
constitucionais baseando suas atuações na legitimidade de sua autoridade e na
eficácia de seus programas e/ou políticas. Da perspectiva da comunidade política é a
qualidade própria de uma comunidade política segundo a qual suas instituições de
governo atuam eficazmente, dentro de seu espaço e competências, sendo
considerado legítimo pelos cidadãos. Portanto, o Poder Executivo atua livremente. O
povo obedece civicamente em um processo contínuo. (CAVALCANTI, notas de aula,
2006).12
Estes pressupostos são importantes para análise do objeto em estudo porque
tentamos delinear o cenário para desenvolver o pensamento: um imenso círculo que
representa o capital globalizado, dentro deste grande círculo um outro grande círculo
em menor tamanho representando o Estado, interligado ao primeiro; no centro do
círculo menor numa linha vertical, no topo interligado ao círculo menor - políticas
restritivas do governo; a seguir, na vertical - política social e aqui captar os seguintes
aspectos na horizontal: participação dos sujeitos na formulação e decisões

com

vistas à emancipação para redução das desigualdades e as duas vias que conduzem
à emancipação: a econômica (importância da formação do profissional

de nível

superior) e a política (que deve fortalecer os ideais do negro). Ante a trajetória
12

Aula ministrada pela Dra, Sonia Cavalcanti, em 07/10/2006 na Disciplina Instituições, Políticas
Públicas e Gestão do Conhecimento, no Mestrado de Políticas Públicas, Gestão do Conhecimento e
Desenvolvimento Regional, do Departamento de Ciências Humanas da Universidade do Estado da
Bahia (UNEB).
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histórica das reivindicações dos negros que se encontra em páginas adiante - muitas
vezes, até agrava -, um dispositivo legal é sancionado, acalma os ânimos, mas não
se concretiza.
O entendimento de Hölfing (2001) enriquece nossa análise. Para a autora a
compreensão e análise de uma política social, passam pela concepção de Estado,
pois é essa concepção que, não só determina o caminho das políticas sociais como
sustenta os programas de intervenção e as ações implementadas para atender a uma
demanda especifica. Para a autora, é importante dirigir o olhar para as “questões de
fundo”, pois elas informam as razões das escolhas feitas, os caminhos de
implementação traçados e os modelos de avaliação aplicados em uma sociedade,
num determinado período histórico.
Paralelo, Boneti (2006) argumenta sobre os aspectos que resultam na
tomada de decisão de uma política publica e os aspectos condicionantes que as
envolvem. O autor Poulantzas (1990, apud Boneti, 2006, p. 13) enfatiza que não é
possível “[...] analisar a elaboração e a operacionalização das políticas públicas [...]”
sem se levar em “[...] consideração a relação entre o Estado e as classes sociais”
(POULANTZAS, 1990, apud Boneti, 2006, p. 13). De acordo com o citado autor, um
dos aspectos condicionantes é com relação à instância de operacionalização da
política pública, que ele chama de instância local, que “[...] tem origem num contexto
global sob a ótica do capitalismo globalizado, [...] e que no contexto da correlação
de forças [...] exerce o papel de global, [...]” (BONETTI, 2006, p.16).
Com base nestas premissas e com a finalidade de descortinar as questões
de fundo, a inquietação se dirige à implementação da política de ações afirmativas
na UNEB e as perguntas invadem nossa mente, interrompem nosso raciocínio,
forçando-nos a voltar à atenção para o invasor: As cotas representam uma forma
sutil de desmobilização do negro? Como se deu a implementação? Embasada no
ponto de vista do Estado ou da ação coletiva, provocada pelo segmento
interessado? Quais são os princípios que regem o Programa de Ações Afirmativas
implementado pela UNEB? Qual o grau de participação dos movimentos negros na
implantação da supracitada modalidade de cotas? Nesta perspectiva, o referencial
posto a seguir visa a definir o Estado, evidenciar seu poder regulador sobre as
instituições com vistas a compreender o papel da Universidade enquanto instituição
estatal comprometida com um projeto social.
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2.2.2 Caracterização do Estado

As notas de aulas ministradas pela querida e saudosa doutora Sonia
Cavalcanti, na disciplina Instituições, Políticas Públicas e Gestão do Conhecimento,
neste Mestrado de Políticas Públicas, Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento
Regional, contribuem para a formulação do entendimento sobre o papel do Estado.
Para Cavalcanti13 (Informação verbal, 2006):
O conceito de Estado é recente. Pode ser considerado como um conjunto de
instituições que estão a serviço de uma comunidade e possui as seguintes
características: (1) uma série de instituições gestionadas por um grupo da
comunidade; surge para garantir a ordem social (exército, polícia e justiça
como elementos coercitivos); (2) um território geográfico delimitado; (3) o
monopólio do exercício de normas (legislação, hierarquia e delimitação de
papéis).

O Estado é definido por Souza (2001, p.45) como “um conjunto de instituições
criadas, recriadas e moldadas para administrar conflitos e tensões dentro de um
determinado território”.

Para Souza (2001) o Estado é um ente abstrato que se

materializa por meio de diversas instituições (poder executivo, legislativo, judiciário e
da administração indireta). Esse aparato garante o monopólio estatal sobre todas as
instituições e pessoas através do poder coercitivo (justiça, exército e polícia) e do
poder regulador (legislação, burocracia e hierarquia) de forma a controlar os conflitos
e tensões que emergem do meio social.
Numa análise da evolução do Estado Moderno, Pinho (2001), abre um
panorama que ajuda a revelar o poder de controle que têm as forças políticas e
econômicas e sua capacidade de defender e perpetuar seus interesses em cada
momento histórico. Vejamos:
[...] esse Estado Moderno - que tem praticamente quinhentos anos, que está
em crise nos dias de hoje -, surge na passagem do feudalismo para o
capitalismo, depois sofre uma mudança, com nova organização do modo de
produção, tem-se uma nova organização da economia, que demanda uma
nova organização das forças políticas, do controle do poder político. [...] Os
senhores feudais vão perdendo espaço e poder e vai sendo construída uma
estrutura centralizada de poder do feudalismo. [...] idéia que Hobbes quer
mesmo passar é a de um Estado que deve controlar tudo, um Estado
Absolutista. [...] que sobrevive enquanto há apoio político para isso,
enquanto as forças que estavam se beneficiando daquele arranjo político,
13

Aula ministrada em 07/10/2006 na Disciplina Instituições, Políticas Públicas e Gestão do
Conhecimento, no Mestrado de Políticas Públicas, Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento
Regional, do Departamento de Ciências Humanas da Universidade do Estado da Bahia (UNEB).
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principalmente econômicas, estavam satisfeitas. À medida em que essas
forças começam a se sentir incomodadas e a não encontrarem margem de
manobra para exercerem o seu poder elas começam a se reorganizar no
sentido de buscar um novo arranjo político. Esse é também um
ensinamento, uma breve lição que podemos tirar para os dias de hoje de
como as forças econômicas e políticas atuais se movimentam, no sentido de
criar novas formas de estado. (grifo nosso) E vem, assim, a ser criado o
Estado Liberal. (PINHO, 2001, p. 29-30, grifo nosso).

Nessa ótica pudemos analisar a trajetória da luta do negro e percebemos
como esses arranjos das forças econômicas e políticas se revelam, a exemplo do fim
da escravidão e diversos dispositivos legais engendrados em cada momento histórico
que são novas formas de regulação e, conseqüentemente, impedem a concretização
do direito que foi legalizado, como detalharemos adiante.
São também consideráveis para nosso objeto de estudo as contribuições de
alguns clássicos como Marx Weber (1972), Karl Marx (1989), Gramsci (1980), outros
mais recentes sobre as quais, sem querer aprofundar teorias, pontuaremos alguns
aspectos que consideramos pertinentes ao estudo, uma vez que, os que estão
enfatizados, continuam se repetindo nos dias atuais algumas vezes de forma
perceptível, outras, dissimulada. De acordo com Weber (1972, p. 23), o Estado é
uma instituição que detém o “monopólio do uso legítimo da força ou ação coercitiva
dentro de um determinado território”. É o organizador da dominação. É constituído
na relação de homens dominando homens por meio de uma violência por ele
legitimada. “Para que o Estado exista é necessário que os dominados se submetam
a quem está no poder” (WEBER, 1972, p. 23). Ainda referenciando o autor, para
garantir a obediência dos governados o Estado exerce rigoroso controle dos bens
necessários ao uso do poder coercitivo através do controle do quadro de pessoal
executivo e dos implementos materiais da administração.
Weber (1972) vê o Estado sob a legitimidade de três óticas: A primeira se
impõe pela tradição (como o chefe na tribo). A segunda é a sociedade que tem
dominação carismática, nesse caso o líder se destaca: é endeusado, é quem manda,
é aquele que escolhe para seus quadros administrativos as pessoas que o tem
apoiado e a terceira ótica é a racional-legal, firmada na validade do estatuto legal, em
que já não se obedece à pessoa que governa, mas à regra. O que ordena é o
superior, o que obedece, o funcionário. O funcionário público estatal está regido pela
lei, pela competência, pelo mérito. É uma nova forma de dominação, que ele chama
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de burocrática. Para Weber (1972, p. 28) a burocracia é a ”jaula de ferro” do povo,
que dificulta qualquer processo de mudança.
Mas esse domínio não se dá de forma linear: o governante dita os
subordinados obedecem. Karl Marx (1989) destaca essa percepção. Estuda o Estado
associado às contradições existentes na sociedade e entende que a instituição está a
serviço da classe dominante. Para o filósofo alemão a existência do Estado, sua
gênese, está na divisão da sociedade em classes e sua principal função é manter e
reproduzir essa divisão garantindo uma estrutura de poder que movimenta a força
política da classe dominante, a fim de garantir sua propriedade e seus interesses. O
executivo do Estado Moderno é o administrador dos interesses da classe que está no
poder. Para Marx, (1989) o Estado é também uma organização burocrática, composto
por organismos e instituições, cada um com suas respectivas burocracias, cuja
finalidade é manter a dominação através do manejo do aparelho institucional.
Gramsci (1980) amplia a teoria de Estado defendida por Marx (1989). Vê que
o poder estatal não se mantém apenas através de aparelhos coercitivos e
repressores, mas também da sociedade civil. Para o citado autor os valores, os ideais
da classe dominante são absorvidos pelos dominados como seus. É a formação da
classe hegemônica, que também contribui para manutenção do poder. Portanto,
hegemonia seriam as direções morais e intelectuais de uma sociedade, que devem
manter em harmonia o convívio social através do consenso que se forma nessa
sociedade e pelo poder coercitivo da máquina estatal. Porém, nas contradições
existentes, estão aqueles que lutam para manter seus ideais e valores que são
divergentes da classe dominante - no caso do nosso estudo, destacamos o negro.
Nessa defesa é importante o papel do intelectual, dos partidos políticos que
representam a contra-hegemonia, ou seja, a reação à direção moral e intelectual, ao
consenso que se instaura na sociedade, onde inserimos a importância da
universidade na formação do sujeito participativo bem como da participação da
comunidade negra através dos movimentos.
Com esta exposição buscamos mostrar o panorama histórico provocado pela
acumulação do capital, ou seja, do sistema capitalista que utiliza o Estado para
garantir seus interesses. Situemos, para firmar a análise, que a sociedade está
dividida em classes: a elite que governa e os governados. Para manutenção do poder
o Estado (o capital) mantém uma máquina formada pelas instituições, que por sua
vez é constituída pelos funcionários públicos subordinados à burocracia, que se torna
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a voz do Estado e a barreira intransponível ou “jaula” como definiu Weber (1972), que
impede a concretização de qualquer ação que ameace seus interesses.
Nesse contexto, nos países europeus e nos Estados Unidos, o Estado tinha o
papel de garantir a segurança sócio-econômica da população, como renda mínima,
qualidade dos serviços sociais - como educação e saúde -, além de segurança na
doença e na velhice, era o chamado Estado provedor ou benfeitor. Alguns teóricos
consideram que o Estado provedor do bem-estar social surge devido à
industrialização para amenizar as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores;
outros o compreendem como resultado do desenvolvimento do capitalismo e como
necessário para sua sustentação, também como fruto das lutas de classe e para
controlar os conflitos entre classes.
Souza (2001, p. 45) define o Estado como “um conjunto de instituições
criadas, recriadas e moldadas para administrar conflitos e tensões dentro de um
determinado território”.

Para Souza (2001) o Estado é um ente abstrato que se

materializa por meio de diversas instituições (poder executivo, legislativo, judiciário e
da administração indireta, onde está centrada a universidade).
Temer (1999, p.29) define o Estado como uma sociedade.
Ao falar-se em sociedade, fala-se em Direito. O Estado é uma sociedade. É
sociedade política, de fins políticos. Como é de fins comerciais a sociedade
comercial; de fins literários a sociedade literária. De fins recreativos a
sociedade recreativa. Todas, porém, juridicamente organizadas. É o Direito
que as estrutura, que lhes dá forma. O Direito corporificador da sociedade
estatal instala-se em documento chamado Constituição. Nela se encontram
os preceitos normativos identificadores do Estado.

Nessa definição pode-se perceber que o Estado pode ter sentido muito amplo
a depender das diversas correntes dos campos do conhecimento que o estudam:
sociológica, filosófica, jurídica ou política. Sociedade e direito são conceituações
inerentes à estruturação humana quando ela se organiza, se agrupa. O direito é
constituído pelas leis, normas e regras que regem as relações desse homem
vivendo em sociedade. É o meio de que se utiliza a própria sociedade para fazer
respeitar os dispositivos instituídos, a fim de manter o consenso dos interesses
gerais e implantar a ordem jurídica. De modo geral, de acordo com Friede, (2007, p.
15), podemos conceituar o Estado “como a organização político-administrativojurídica do grupo social que ocupa um território fixo, possui um povo e está
submetido a uma soberania” (Friede, 2007).

O território abrange as partes
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componentes como solo, mar territorial, plataforma submarina, navios e aeronaves
de guerra em qualquer lugar do planeta, navios mercantes e aviões comerciais. O
povo engloba o somatório de todos os cidadãos do Estado presentes no solo pátrio
e no exterior, diferente do conceito de população que inclui os estrangeiros no
território estatal (FRIEDE, 2007). A soberania “ [...] é o poder supremo do Estado, [...]
acima do qual nenhum outro poder se encontra, ou mesmo tangencia”. (FRIEDE,
2007, p.26). As funções do Estado estão divididas entre entes políticos, estão
repartidas verticalmente em funções legislativa, executiva e judiciária, que,
respectivamente estão assim traduzidas: na elaboração das leis, execução das leis e
satisfação das necessidades coletivas e resolução de conflitos e punição da violação
das leis.
Consideramos importante a concepção do Estado sob diversos olhares
porque, no caso em estudo, há uma imbricação do legal, do jurídico, do sociológico,
do político e do filosófico, que dificulta a compreensão se fixada num só prisma.
Com esta exposição buscamos mostrar o panorama histórico provocado pela
acumulação do capital, ou seja, do sistema capitalista que utiliza o Estado para
garantir seus interesses. Situemos, para firmar a análise, que a sociedade está
dividida em classes: a elite que governa e os governados. Para manutenção do poder
o Estado (o capital) mantém uma máquina formada pelas instituições, que por sua
vez é constituída pelos funcionários públicos subordinados à burocracia, que se torna
a voz do Estado e a barreira intransponível ou “jaula”, como definiu Weber (1972),
que impede a concretização de qualquer ação que ameace seus interesses.

2.2.2.1

A questão do Estado no Brasil

No Brasil, o Estado benfeitor não tem a configuração que teve nos países
europeus e nos Estados Unidos. Pinho (2001, p. 40) numa análise sobre a evolução
do Estado, chama atenção para a formação do Estado brasileiro, enfatizando que, na
verdade, é o Estado português que aqui aportou, se instalou e nunca mais saiu. Um
Estado patrimonialista, no qual não se distingue o que é público e privado e a nação
“é a extensão do palácio do soberano”. De acordo com o autor, o Estado brasileiro, é
centralizador, autoritário. Os que sucedem à chegada dos portugueses ao Brasil são
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novos arranjos, novas formas de criação do Estado, imperceptíveis, sutis, camuflados
pelos discursos e ações ditos em prol da igualdade, do desenvolvimento social, mas
que na verdade a “questão de fundo” é o econômico, a manutenção do capital
financeiro como detentor do poder. No centro da realidade, estão inseparáveis,
economia e política e as novas formas de Estado são criadas para garantir a
manutenção do poder.
De acordo com Bressser Pereira (1997, p. 07), Ministro da Administração
Federal e Reforma do Estado, no período de 1995 a 1998 “o Estado foi um fator de
desenvolvimento econômico e social” entre os anos de 1930 e 1960. Até a década
de 1930, eram inexistentes os sistemas sociais de proteção ao trabalhador. O
processo de modernização ou industrialização ocorreu paralelo à economia agrárioexportadora. A política social, na década de 30, tinha caráter conservador, voltado
para os trabalhadores urbanos para não contrariar os interesses das oligarquias
rurais que detinham grande poder político. Implantados no governo Getúlio Vargas,
com a criação do Ministério do Trabalho que regularizou o trabalho e a previdência
social, ampliaram-se em 1945 e em 1970 entram em crise devido à expansão desse
sistema, ao crescimento desorganizado e como conseqüência do processo de
globalização.
A economia globalizada provocou uma reformulação nas relações entre
Estado e mercado. O Estado se reorganizou ante os fluxos mundiais de comércio e
capitais que impuseram cortes nos gastos sociais, elevação das taxas de juros,
circulação de bens e capitais e desemprego, entre outros problemas. Bresser Pereira
justifica que a partir de 1970 foi necessária a reconstrução do Estado
[...] para que este pudesse realizar não apenas suas tarefas clássicas de
garantia da propriedade e dos contratos, mas também dos direitos sociais e
de promotor da competitividade do seu respectivo país. (PEREIRA, 1997,
p.07)

Nessa reconstrução o Estado de interventor, desde a década de 1930, passa
à condição de Estado Gestor e transfere muitas de suas funções tradicionais para o
mercado. Surgem inovações como descentralização das políticas públicas, parceria
entre governo, organizações não-governamentais e movimentos sociais. As
transformações que ocorrem em todos os campos são conseqüências do “caráter
dinâmico e expansionista do capitalismo que o faz permanentemente em movimento”
(SILVA Jr; SGUISSARDI, 2001, p.119). A universidade foi atingida pela Reforma. A
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educação superior passa a não ser exclusiva do Estado, como ressalta Pereira, (1996
apud Silva Jr; Sguissardi, 2001, p. 119)
[...] Na União, os serviços não exclusivos do Estado mais relevantes são as
universidades, as escolas técnicas, os centros de pesquisa, os hospitais e
museus. A reforma proposta é a de transformá-los em um tipo especial de
entidade não-estatal, as organizações sociais. A idéia é transformá-los,
voluntariamente, em organizações sociais, ou seja, em entidades que
celebrem um contrato de gestão com o Poder Executivo e contem com a
autorização do parlamento para participar do orçamento público.

A universidade é submetida a uma “política de gastos, de redução do déficit
público, isto é, ao econômico, às regras do mercado” de acordo com Silva Jr,
Sguissardi (2001, p. 246).
Como vimos, o Estado é uma entidade social inserida em um sistema
internacional, cujos interesses se definem por ações estabelecidas em acordos e
outros instrumentos legais. As políticas dos estados federados - as políticas públicas
domésticas - são influenciadas - se não determinadas -, por princípios e regras,
firmadas naqueles instrumentos. Esse sistema internacional pensa e engendra
políticas de longo prazo – para 20, 30 anos -, enquanto os pesquisadores e
estudiosos fixam seus estudos no campo da realidade, dos fenômenos como eles se
apresentam. As possibilidades que podem emanar dos centros produtores de
conhecimento estão submetidas a diversas formas de controle muito difíceis de
serem revertidos.
Ante o exposto, o eixo que vimos traçando desemboca em duas demandas
na universidade: uma formada pelo Estado, com todos os mecanismos instituídos
para manutenção da governabilidade. A outra formada pela Universidade, por seu
projeto social, pela dimensão do seu compromisso social, que significa formar
pessoas, de diferentes identidades raciais e culturais, tendo em vista formar os
sujeitos participativos, solidários e não privilegiar a competitividade ou a formação
para o mercado de trabalho.
Fialho (1997, apud Fialho, 2000, p. 43, grifo nosso), assim traduz a missão
universitária:
Na sua missão, a universidade tem de participar, diretamente, de um
projeto. Chame-se de projeto civilizatório ou de projeto social ou cultural, a
universidade está implicada com as dimensões da existência, da história,
enfim, da vida. A universidade tem um compromisso com a construção de
uma utopia. Essa grande função da universidade que é a sua missão para
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produzir algo novo, olhar para tudo ver, não se acomodar diante do saber
consolidado. Fazer ciência é lidar com a vida.

O pensamento de Fialho (2000) corrobora com o de Boaventura Souza
Santos (1994). Na sua obra “Pela Mão de Alice” (1994), o sociólogo português
propõe uma solução radical às dificuldades às quais a universidade está submetida
em decorrência da rigidez organizacional que a oprime: propõe a passagem da
“idéia de universidade” à “universidade de idéias”. O autor considera que as
sociedades capitalistas estão à beira de um bloqueio global das alternativas
emancipatórias e apela para uma nova teoria da democracia e da emancipação
social. Considera que o bloqueio só pode ser ultrapassado por meio do pensamento
utópico.
Postas algumas reflexões a respeito do Estado, passemos às políticas de
ações afirmativas.
Um dos princípios que está presente quando se trata de ações afirmativas é o
da equidade; através de mecanismos eqüitativos, ampliam-se os espaços de
participação dos graduandos cotistas, assim como as condições de emancipação.
Comecemos com a reflexão conceitual sobe essas ações para situar o conceito de
eqüidade no contexto das políticas sociais.

2.2.3 POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS: uma reflexão conceitual

Ellis Cashmore (2000 apud Silva, 2004, p.14) traz a seguinte definição para
as ações afirmativas:
[...] são medidas temporárias e especiais, tomadas ou determinadas pelo
Estado, de forma compulsória ou espontânea, com o propósito específico
de eliminar as desigualdades que foram acumuladas no decorrer da
história da sociedade. Estas medidas têm como principais beneficiários os
membros dos grupos que enfrentaram preconceitos.

Para Silva (2003, p. 20) “é uma iniciativa essencial de promoção da
igualdade”, cujos objetivos são promover mudanças na convivência entre pessoas
diferentes e “combater o racismo e seus efeitos duradouros de ordem psicológica”.
Silva (2004) assevera: as políticas de ação afirmativa são, antes de tudo, políticas
sociais compensatórias. Diante de tudo que temos exposto, cabe-nos complementar

73

estas definições e asseverar: políticas afirmativas são políticas de afirmação dos
direitos sociais. A questão é principalmente, respeitar, reconhecer.
O objetivo das políticas de ação afirmativa é, portanto, ampliar as
oportunidades de ascensão do negro, na profissão, no reconhecimento e valorização
de sua identidade através da ampliação de oportunidades, de participação na vida
comunitária e social. De acordo com Silva (2004) a consecução desses objetivos
tem conotações no plano político e moral. O político ampara-se na busca da
igualdade concreta ante o entendimento de que ela não se efetiva com as mesmas
regras de direito para todos. A igualdade concreta se efetiva face ao reconhecimento
das situações de desvantagem, peculiares a cada segmento populacional e que,
uma vez reconhecidas, sejam adotadas medidas afirmativas que ajudem esse
segmento a ampliar suas oportunidades em todos os espaços da vida comunitária,
para, a partir desse nivelamento - através da igualdade material -, seja alcançada a
situação de igualdade concreta. “Considera-se que a referência a um indivíduo
abstrato, percebido como universal e reconhecido como cidadão, digno de igual
respeito e consideração, deve ter a preeminência na formulação de políticas
públicas” (SILVA, 2004, p.11-12). No entanto, somente a referência nas políticas
públicas de ação afirmativa na Universidade, é insuficiente para assegurar ao negro
o principio da dignidade – entre outros fundamentais -. São necessárias que as
ações sejam planejadas, monitoradas e gerem novas ações. No plano moral, a
questão insere a pessoa humana como “indivíduo insubstituível e, ao mesmo tempo,
membro de uma comunidade” (SILVA, 2004, p. 12-13) e como tal, deve ser
reconhecido e respeitado. Para tanto, as políticas de ações afirmativas precisam se
configurar como políticas e não como ações.
Gomes (2003, p. 27) define políticas de ação afirmativa como sendo:
[...] um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório,
facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao combate à
discriminação racial, de gênero, por deficiência física e de origem nacional,
bem como para corrigir ou mitigar os efeitos presentes da discriminação
praticada no passado, tendo por objetivo a concretização do ideal de
efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como a educação e o
emprego.

Souza (2008) identifica no conceito do douto Ministro do Supremo Tribunal
Federal Joaquim Benedito Barbosa Gomes três elementos estruturantes, a saber:
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1) Políticas públicas ou privadas: tomada nessa acepção política quer
significar conjunto de ações articuladas teleologicamente a algum fim, as
quais devem ser levadas a cabo por empresas, entes da administração
pública, associações civis, enfim toda sorte de pessoas físicas e/ou
jurídicas que estejam aptas a contribuir para a superação do nó górdio do
Estado brasileiro: a situação de desigual distribuição de direitos baseada
em raça. 2) Dirigidas a eliminação e/ou mitigação de discriminações
injustas e de suas respectivas conseqüências, rumo a concretização da
efetiva igualdade. 3) Caráter facultativo, compulsório ou voluntário: embora
nenhum particular, ou mesmo ente da administração pública que não
esteja diretamente envolvido com situações de desigualdade, estejam
obrigados automaticamente a adotar Ações Afirmativas, os mesmos podem
fazê-lo como forma de efetivar o princípio da igualdade. (ISOUZA, 2006,
p.34, grifo nosso).

Souza (2006, p.6) entende a política como “[...] um conjunto de ações
estruturadas em torno de um eixo de atuação que preveja metas, cronogramas e
planos de execução, pertencentes a um conjunto mais amplo de iniciativas”. Então,
a reivindicação dos negros recai em políticas de ações afirmativas, e não em ações
simplesmente, dissociadas de uma estrutura que nasce e se finda em si mesma,
aduba o terreno, o fertiliza para que as idéias contrárias às cotas criem raízes,
floresçam as ervas daninhas que venham a sufocar as conquistas na direção da
igualdade almejada pelo negro.

2.2.3.1 Ações afirmativas: retrospectiva histórica

O contexto de nossa análise está permeado pelas relações contraditórias que
se estabelecem entre poder e utopia. O poder, por sua vez, tem sua base na
acumulação do capital. A utopia, no direito dos povos, na luta hegemônica daqueles
que estão excluídos do processo produtivo. Se os povos exercem plenamente seus
direitos o poder diminui, fica vulnerável. Porém, se os liames da acumulação vêm
sendo tecidos no âmbito internacional, a defesa e a proteção aos direitos dos povos
também se dá nessa dimensão. A comunidade internacional assumiu o exercício
dos direitos do homem como uma causa de interesse comum e de toda
humanidade. A Organização das Nações Unidas (ONU) encampa essa defesa, haja
vista a Declaração Universal dos Direitos do Homem, firmada em 1948, que mesmo
sofrendo objeções e sendo negligenciada pelos países signatários, tem sido um
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marco na conquista dos direitos fundamentais para o exercício de uma vida digna,
numa sociedade justa e igualitária.
Os países islâmicos e asiáticos fazem objeção aos direitos universalistas, pois
os considera ocidentais. O Islã isola-se enquanto comunidade religiosa fiel aos
preceitos do Alcorão. A China, apesar da abertura econômica, continua
politicamente fechada ao exercício democrático. Mundialmente, o Brasil figura entre
os países com grande desigualdade, discriminação e injustiça social. Silva (2004, p.
19-20) alude que os acordos firmados pelo Brasil como país-membro, de certa forma
caíram no esquecimento. Souza Netto (2005) assevera que o Estado Brasileiro
passou a ratificar relevantes tratados internacionais de direitos humanos a partir do
processo de democratização em 1985. Silva (2004, p. 19), salienta que esses
instrumentos internacionais além de recomendarem a adoção de políticas de
promoção da igualdade,
[...] consolidam parâmetros internacionais mínimos concernentes à
proteção da dignidade humana e asseguram uma instância internacional de
proteção de direitos, quando as instituições nacionais mostrarem-se falhas
ou omissas.

O marco inicial do processo de incorporação de direitos humanos pelo Brasil
foi a ratificação, em 1968, da Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos
Cruéis, Desumanos ou Degradantes Direito Brasileiro, (PIOVESAN, 2002, p.160). A
partir daí, à luz da Constituição Federal, outros instrumentos internacionais foram
ratificados, mas, antes da promulgação da Constituição, a Convenção Internacional
sobre todas as Formas de Eliminação de Discriminação Racial (CIEFDR), abraçada
pelas Nações Unidas em 21 de dezembro de 1965, foi ratificada pelo Brasil em 27
de março de 1968.

2.2.3.2 O Brasil e a Convenção Internacional sobre todas as Formas de
Eliminação de Discriminação Racial (CIEFDR)

Nesse campo Silva (2004) enfatiza a atenção para a discussão no âmbito
internacional, com acordos firmados pelo Brasil como país-membro, e que, de
acordo com o autor, caiu no esquecimento por parte de muitos. Silva (2004) retoma
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esses acordos, a partir de 1960, quando ainda se utilizavam os termos “medidas
especiais” em lugar de “ações afirmativas” para mostrar que acrescentam
fundamento à defesa da garantia de políticas promocionais para grupos ou
indivíduos vulneráveis, de ações afirmativas para a comunidade negra:
[...] salvo honrosas exceções, nossos operadores do direito (advogados,
membros do Ministério Público, juízes, etc.), mesmo os que atuam na área
dos Direitos Humanos, não têm dado a devida relevância, no exercício de
suas funções, aos instrumentos internacionais de proteção dos direitos
humanos fundamentais. O insistente comportamento de ineficácia social
conferido aos direitos e garantias fundamentais consignadas nos tratados e
convenções internacionais empobrece o debate sobre a proteção dos
direitos das minorias, bem como inviabiliza o adensamento e efetividade
dos Direitos Humanos entre nós. (SILVA, 2004, p. 20-21).

O nobre advogado e professor universitário Luiz Fernando Martins da Silva,
conclama o “órgão legiferante e demais Poderes” a submeterem-se “à ordem jurídica
interna presidida pelo texto Constitucional e aos princípios consagrados pelo Direito
Internacional dos Direitos Humanos”. Delineia então, o cenário do Direito
Internacional dos Direitos Humanos, defendendo o princípio básico da nãodiscriminação como balizador de toda temática dos direitos econômicos, sociais e
culturais e enfatiza: “Esse princípio é caracterizado como sendo uma garantia
fundamental, porque se salienta nele o caráter instrumental, garantidor, do direito de
igualdade” (SILVA, 2004, p. 22):
1ª Conferência Geral da UNESCO, reunida em Paris, de 14 de novembro
a 15 de dezembro de 1960, em sua Décima Primeira Sessão. Aprovada no Brasil
pelo Decreto Legislativo nº 40, de 1967 (DOU de 17.11.67, p. 21):

A Convenção relativa à luta contra a discriminação no campo do ensino
consciente de que incumbe conseqüentemente à Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, dentro do respeito à
diversidade dos sistemas nacionais de educação, não só proscrever
qualquer discriminação em matéria de ensino, mas igualmente promover a
igualdade de oportunidades e tratamento para todos neste campo,
estabelece no seu Artigo I que “Para os fins da presente Convenção o
termo „discriminação‟ abarca qualquer distinção, exclusão, limitação ou
preferência que, por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião
pública ou qualquer outra opinião, origem nacional ou social, condição
econômica ou nascimento, tenha por objeto ou efeito destruir ou alterar a
igualdade de tratamento em matéria de ensino”, e, no item 2, do mesmo
Artigo, diz que: “Para os fins da presente Convenção, a palavra „ensino‟
refere-se aos diversos tipos e graus de ensino e compreende o acesso ao
ensino, seu nível. e qualidade e as condições em que é subministrado”.
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2ª Convenção Internacional para a eliminação de todas as Formas
de Discriminação Racial artigo 1º, item 4:
Adotada pela Resolução n.º 2.106-A da Assembléia das Nações Unidas, em
21 de dezembro de 1965 (EUA, 1965). Aprovada pelo Decreto Legislativo n.º 23, de
21.6.1967 (EUA, 1967). Ratificada pelo Brasil em 27 de março de 1968 (BRASIL,
1968). Entrou em vigor no Brasil em 4.1.1969. Promulgada pelo Decreto n.º 65.810,
de 8.12.1969. Publicada no D.O. de 10.12.1969:
Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais
tomadas com o único objetivo de assegurar o progresso de certos grupos
raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem da proteção que possa
ser necessária para proporcionar a tais grupos e indivíduo, igual gozo ou
exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, contando que
tais medidas não conduzam, em conseqüência, à manutenção de direitos
separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sido
alcançados os seus objetivos (BRASIL, 1969).

Para consecução dos dois objetivos centrais - combater a discriminação racial e
promover a igualdade -, a CIEFDR introduz relevantes mecanismos internacionais
de monitoramento dos direitos do homem. Mas o Brasil não reconhecia a
competência desse Comitê Internacional para eliminação do racismo, até a
promulgação do Decreto №. 4.738, de 12 de junho de 2003 (BRASIL, 2003), Declaração Facultativa prevista no art. 14 da CIEFDR, quando reconhece a
competência do Comitê Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial
para receber e analisar denúncias de violação dos direitos humanos cobertos na
mencionada Convenção.
Significativa contribuição para nossa análise provém de um “Estudo
Sociojurídico relativo à implementação de políticas de ação afirmativa e seus
mecanismos para negros no Brasil: aspectos legislativo, doutrinário, jurisprudencial e
comparado“, realizado por Luiz Fernando Martins da Silva, que atuou como
consultor jurídico junto ao grupo de Trabalho Interministerial/GTI MEC-SEPIR, com o
objetivo de elaborar proposta para o estabelecimento de políticas públicas de ação
afirmativa que permita o acesso e a permanência de negros nas instituições de
ensino superior. Nos aspectos sóciopolíticos o autor referenciado considera as
ações afirmativas no campo das políticas sociais compensatórias e importante
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mecanismo ético-pedagógico dos diferentes grupos sociais para o respeito às
diversidades, uma vez que, compreende o autor, que as políticas denominadas
universalistas não atendem ás especificidades dos grupos ou indivíduos vulneráveis.
O objetivo da ação afirmativa é “[...] promover a igualdade entre os diferentes grupos
que compõem uma sociedade”. (SILVA, 2004, p. 12). Como resultado, o acesso às
carreiras, às promoções, à ascensão funcional deve ampliar o exercício da
cidadania.
No plano político, de acordo com Silva, os programas de ações afirmativas
resultam da compreensão cada vez maior de que a busca de uma igualdade
concreta não deve ser mais realizada apenas com a aplicação geral das mesmas
regras de direito para todos. Os grupos minoritários e os grupos em desvantagem
econômico-social devem ser respeitados e devem ter “preeminência na formulação
de políticas públicas” (SILVA, 2004). Silva entende que, no plano moral, conduz à
busca mais exigente da igualdade e implica em assumir racionalmente, no terreno
das políticas públicas o caráter dialógico da pessoa humana. Silva (2004) ampara as
ações afirmativas à luz das normas do Direito Internacional e dos Direitos Humanos,
“sob ângulo estritamente normativo”. Aponta a existência de diversos instrumentos
internacionais (tratados, convenções, pactos) de proteção dos direitos humanos
fundamentais, que além de coibirem toda forma de discriminação, também prevêem
a adoção de políticas de promoção da igualdade.
As políticas de ação afirmativa foram adotadas por alguns países, entre eles,
Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Malásia e Canadá. Foi implantada nos
Estados Unidos, em 1960, justificada pelo argumento da reparação e justiça social.
O então presidente Lyndon B. Johnson, num discurso proferido em 1965, na Howard
University, assim se expressou:
A liberdade, per se, não é suficiente. Não se apaga de repente cicatrizes de
séculos proferindo simplesmente: agora vocês são livres para ir onde
quiserem e escolher os líderes que lhe aprouverem. Não se pode pegar um
homem que ficou acorrentado por anos, libertá-lo das cadeias, conduzi-lo,
logo em seguida, à linha de largada de uma corrida, dizer “você é livre para
competir com os outros”, e assim pensar que se age com justiça
(JOHNSON, 1965 apud FERES JR, 2005, p. 12).

No Brasil, embora não haja referência como ações afirmativas, há registro de
duas medidas que visavam oferecer tratamento diferenciado e justo a grupos
específicos. Sem precisar data Souza (2007, p. 4) se reporta à “oferta de incentivos
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à vinda de europeus ao Brasil mediante a doação de terras, aliás, sendo essa uma
das razões para a fundação de várias cidades brasileiras, a exemplo de Nova
Friburgo no Rio de Janeiro” e na década de 60, a Lei 5.465/1968, chamada Lei do
Boi,
[...] reservava, preferencialmente, 50% das vagas de estabelecimentos de
ensino médio agrícola e de escolas superiores de Agricultura e Veterinária,
mantidos pela União, a agricultores ou filhos destes, proprietários ou não
de terras, que residam com suas famílias na zona rural, e 30% a
agricultores ou filhos destes, proprietários ou não de terras, que residam
em cidades ou vilas que não possuíssem estabelecimentos de ensino
médio (FERES JR, 2005, p.12).

O Brasil desde 1973 instituiu garantias para os segmentos discriminados o
que se acentua na década de 90 com os dispositivos legais na defesa dos direitos
de crianças, adolescentes, pessoas portadoras de deficiência, idosos e índios. Os
fatos em referência incentivaram os movimentos negros a reivindicarem essa
modalidade de acesso como alternativa para a inserção de negros na educação
superior, contando com apoio de intelectuais, pesquisadores e políticos. Além do
disposto no art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal de 1988: “a lei reservará
percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de
deficiência e definirá os critérios de sua admissão” (BRASIL, 1988, p. 28) a política
de ação afirmativa, na década de 90, ganha destaque através dos seguintes
dispositivos legais:
1) Lei Nº 6001, de 1973 (BRASIL, 1973), regula a situação dos índios com o
propósito de preservar sua cultura e integrá-los á comunhão nacional.
2) Lei 8.112/1990 (BRASIL, 1990), § 2º, artigo 5º, reserva vagas, no percentual
de 20%, para deficientes físicos habilitados a cargos públicos.
3) Lei nº 8.213/1991 (BRASIL, 1991), Artigo 93, fixa para deficientes a cota
mínima de 2% e máxima de 5%, nos cargos públicos e de empresas privadas.
4) Lei Nº 9.504/1997 (BRASIL, 1997), artigo 10, § 3º, reserva para as mulheres
um percentual como candidatas dos partidos políticos.
5) Lei Nº 8069/1990 (BRASIL, 1990), institui o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
6) Lei Nº 8.742/1993 (BRASIL, 1993), garante proteção à família, à maternidade,
à infância, à adolescência e à velhice, portadores de deficiência inclusive
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garantindo ao idoso e à pessoa portadora de deficiência, carentes, um salário
mínimo de benefício mensal.
7) A Lei Nº 8.842/1994 (BRASIL, 1994) e o Decreto nº 1.948/1996 (BRASIL,
1996) dispõem, respectivamente, sobre a Política Nacional do Idoso e criação
do Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências.
As universidades estão engajadas às lutas sociais e de resistência cultural
com a construção de uma cultura de promoção, proteção e defesa dos direitos
humanos,

envolvendo

diferentes

saberes

e

etnicidades,

bem

como

na

implementação de ações afirmativas. Entretanto, existem muitos argumentos
contrários às cotas, com base na questão do mérito, do desrespeito aos direitos, da
imprecisão em identificar a cor, entre outros. Mas as ações afirmativas para acesso
à universidade são medidas temporárias, diferente das ações afirmativas para outros
segmentos que não são questionadas. Por justiça são adotadas cotas para mulheres
em partidos políticos, os idosos têm passe livre e outras concessões, o primeiro
emprego para os jovens, são ações afirmativas justas e necessárias. Por que ações
afirmativas para afrodescendentes ferem os direitos?
É preciso reconhecer que a igualdade formal está na lei. Não se materializa
na sociedade. Se existem desiguais, devem ter tratamento desigual até alcançar o
equilíbrio que possibilite a vida com dignidade. A justiça e a dignidade devem ser
prioritárias sobre qualquer direito.

2.2.3.3 Efeitos Reguladores do Estado nas Políticas Universitárias de Ações
Afirmativas

Reafirmamos que para responder às demandas que emanam da comunidade
negra, ante seu compromisso social, a instituição de ações afirmativas na
universidade deve ser constituída como política institucional para promover a
ampliação das possibilidades e oportunidades dos graduandos cotistas. Nesta
perspectiva, procuramos identificar os aspectos da modalidade de reserva de vagas
na perspectiva de justiça social e apontar os aspectos relevantes para a promoção
da eqüidade, considerando que o acesso configura-se num processo imbricado e
indissociável entre o ingresso e a permanência.
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Para atingir tal propósito tentamos compreender os conflitos existentes nas
relações entre Estado, universidade e a comunidade, entendidos como regulação e
emancipação, à luz dos postulados teóricos defendidos por Maurício Tragtenberg
(2006) e Boaventura Souza Santos (2005), dentre os quais buscamos estabelecer
um diálogo a fim de compreender a universidade como construção de espaços de
emancipação, para em seguida delinear o termo eqüidade como categoria de
análise e identificar sua relação com a ampliação de perspectivas para os
graduandos cotistas.
Vejamos alguns dispositivos constitucionais para respaldar as considerações
postas a seguir. O objetivo fundamental da República é construir “[...] uma sociedade
livre justa e solidária, bem como promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação”
(Constituição Federal, art. 3º, Incisos I, II e III) e consagra a “redução das
desigualdades” (BRASIL, 1988, Art. 170, Inciso VII).
A Constituição do Estado da Bahia (BAHIA, 2005), no Capítulo XXIII, nos
Artigos 286 a 290 dispõe sobre o negro reconhecendo que a “sociedade baiana é
cultural e historicamente marcada pela presença da comunidade afro-brasileira [...]
constituindo a prática do racismo como crime inafiançável e imprescritível [...] e
assegura a sua participação em publicidade estadual, a inclusão de disciplina que
valorize a participação do negro na formação histórica da sociedade brasileira na
rede estadual de ensino e nos cursos de formação e aperfeiçoamento do servidor
civil e militar, além de considerar o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência
Negra.
Estes, entre outros dispositivos legais, atendem às reivindicações do negro.
No entanto, na realidade, convive-se com um Estado que, ora benfeitor, ora
interventor, ora regulador é incapaz de assegurar aos cidadãos os direitos
primordiais de igualdade e liberdade. As necessidades básicas da sociedade
(educação, saúde, segurança, habitação), não são atendidas. Os serviços sociais
são mercantilizados; as condições para o consumo são garantidas e o mercado
prevalece sobre todas as esferas. As desigualdades sociais se agravam.
De acordo com Santos (2006) o momento é de “hibernação” em que o
paradigma velho ainda não morreu – mas não deu respostas aos problemas sociais
-, e o novo ainda não se revelou. O desafio está entre a regulação e a emancipação.
No primeiro, a comunidade foi substituída pelo Estado e pelo mercado, incisivo (ou
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impiedoso) em seu caráter ideológico. Quanto ao segundo desafio, o autor propugna
pela retomada do princípio da comunidade restabelecido na sua dimensão ética e
política, que deve ser capaz de provocar um desequilíbrio e conseqüente
emancipação, pois dentro de espaço regulador não há condições para emancipação
(grifo nosso). O autor propõe uma “teoria crítica pós-moderna que visa a
transformar-se num senso comum emancipatório” (SANTOS, 2006, p. 37).
Ainda referenciando o mesmo autor, a teoria pós-crítica consiste em
“desenvolver teorias, horizontes analíticos e conceptuais que credibilizem”
(SANTOS, 2006, p.37) uma atitude crítica naqueles que estão excluídos, a fim de
que eles próprios encontrem a razão dentro da sua própria realidade. A teoria é “a
consciência cartográfica do caminho que vai sendo percorrido pelas lutas políticas
sociais e culturais” (SANTOS, 2006, p. 37) e vai sendo construída pela ação dos
sujeitos, que de objetos passam a sujeitos, emancipados, capazes de construir uma
sociedade embasada em princípios de solidariedade. Os objetivos são provocar nos
segmentos que estão excluídos, as explicações de suas realidades a partir dos seus
próprios problemas, desenvolvendo o entendimento que “as razões da indignação e
do inconformismo não estão apoiadas pela indignação e inconformismo da razão” (I
SANTOS, 2006, p. 37), e, a partir dessa compreensão, redefinir os padrões de
justiça, liberdade, igualdade. Esse conhecimento é um conhecimento inacabado,
que, embasado na participação e solidariedade, converte-se no conhecimento
emancipatório. Andrade (2001), não vê nos tempos atuais características que
indiquem ruptura histórica, pois o momento é conseqüência da evolução do
capitalismo que continua garantindo suas formas de reprodução e acumulação.
Ainda referenciando o autor, está em vias uma nova fase desse sistema resultante
da sua própria expansão, cuja potência manifesta-se na debilidade face aos
problemas sociais e “na impossibilidade em resolver o conjunto de problemas sociais
engendrados por este processo civilizatório erigido pelo capital” (ANDRADE, 2001,
p. 18) reconhecendo que há “necessidade e possibilidade sócio-histórica de
construir um novo projeto societário com uma política, efetivamente socialista, para
além da colaboração de classe e do capital”.
Os estudos de Tragtenberg (2006) trazem para a reflexão o caráter ideológico
que impregna as instituições e, entranhado nas práticas burocráticas ou
administrativas, garante a dinâmica e harmoniza os conflitos, mas não promove a
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emancipação do ser humano, ao contrário garante a defesa de determinados
interesses. Depara-se com o desafio da regulação e emancipação.
A universidade é um lócus produtor do conhecimento, mas há de se ter em
vista a relação intrínseca entre Estado e universidade e o caráter ideológico que
permeia essa relação. Nesta perspectiva destaca-se a importância de aprofundar os
estudos no sentido de compreender a implementação das políticas sociais de ação
afirmativa, mormente a modalidade da reserva de vagas, pois se a universidade não
estabelece mecanismos para torná-la política institucional está distante de exercer a
sua missão e, sobretudo, o seu papel social.

2.2.3.4 POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS: tratamento diferenciado para
situações desiguais

Tratar de políticas de ações afirmativas supõe discutir o tema da igualdade e,
conseqüentemente, da diferença o que traz à discussão o tema da eqüidade. As
políticas de ações afirmativas devem favorecer a universalização dos direitos sociais
garantidos na Constituição e combater as formas de discriminação que impedem o
acesso a maior igualdade de oportunidades e condições, mas se não se constituir
como

política

estruturada

pode

se

tornar

estratégia

de

manutenção

da

governabilidade. O negro se enquadra perfeitamente nesse entendimento, na qual
se focam essas políticas, pois é a grande vítima de discriminação e é a detentora
dos maiores índices de desigualdade no país e vergonhosamente na Bahia.
Focalizar a população negra significa reconhecer as dívidas e seqüelas
advindas de um passado perverso. Isso significa tratar os desiguais de forma
desigual - pressuposto que ampara o princípio da eqüidade -, que em outras
palavras, significa fazer justiça.

Estas reflexões chamam atenção para o termo

eqüidade. Ele está presente em diversos documentos internacionais e nacionais.
No âmbito internacional, entre outros organismos, constituem uma agenda da
eqüidade social o Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), além de inúmeras
conferências mundiais sobre Direitos Humanos, Meio Ambiente, Desenvolvimento
Social. No âmbito nacional, a Agenda Nacional de Desenvolvimento para um país de
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todos, lançada em 2006, pelo então Ministro das Relações Interinstiucionais, Jaques
Wagner, insere a eqüidade no âmbito problemático, nos objetivos, nas diretrizes
estratégicas, conforme estão postos a seguir:
[...] valores orientadores da construção do Brasil que queremos:
democracia – liberdade - eqüidade [...] Âmbitos problemáticos: 1 - Extrema
desigualdade social, inclusive de gênero e raça [...] Objetivos [...] I – Fazer
a sociedade brasileira mais igualitária sem disparidades de gênero e raça,
com a renda e a riqueza bem distribuídas e vigorosa mobilidade social
ascendente (p. 4) Diretrizes estratégicas [...] I 1 - Adotar a eqüidade como o
critério a presidir toda e qualquer decisão das autoridades públicas e as
iniciativas privadas particulares. Estabelecer a obrigatoriedade de avaliação
prévia de toda e qualquer ação governamental (envolvendo ou não
recursos orçamentário-financeiros) quanto ao cumprimento do critério
eqüidade. 2.d – equalização das condições de permanência e rendimento
escolar de alunos socialmente desfavorecidos. Democratizar o acesso à
universidade brasileira e fortalecê-la para o desempenho das missões de
formação de pessoal tecnicamente qualificado e comprometido com a
melhoria da qualidade da educação básica e das condições de vida da
população, bem como de produção do conhecimento e de tecnologias
necessários ao desenvolvimento do país. (Agenda Nacional de
Desenvolvimento, 2006, p.14-15, grifo nosso).

Dessa forma, consideramos importante discutir o significado do termo
eqüidade associado à política de discriminação positiva uma vez que ele é um valor
orientador da construção do país de todos, é diretriz estratégica e critério
imprescindível em todas as decisões e iniciativas públicas e privadas cuja origem
está em documentos internacionais. Após a breve reflexão sobre a regulação e a
emancipação, situemos o conceito de eqüidade no contexto das políticas sociais de
ações afirmativas.
A eqüidade não se configura como igualdade. Revela é a contradição que
existe entre igualdade e justiça, pois a eqüidade é a busca do equilíbrio entre as
diferenças individuais do mérito e as diferenças sociais, com vistas à condição de
igualdade. Assim sendo, justiça social e eqüidade têm produzido um rico debate,
ante o qual focalizamos algumas considerações. O conceito de eqüidade enquanto
igualdade não contempla as diferenças existentes entre os diversos grupos
populacionais uma vez que aqueles excluídos, como os negros, não têm acesso a
serviços de qualidade, a exemplo da universidade pública ou serviços de saúde, de
emprego, de moradia, entre outros.
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2.2.3.5 DIREITO À IGUALDADE X DIREITO À DIFERENÇA: igualdade, eqüidade
e justiça

Percebe-se que as desigualdades sociais e raciais existentes no seio de uma
sociedade democrática14 impedem e limitam o exercício dos direitos sociais, pois
dificultam a todos os cidadãos o acesso às oportunidades em igualdade de
condições, sejam na vida social ou no sistema produtivo.
Para Bobbio a democracia é um regime de governo que age em função do
bem comum e tem como fundamentos, entre outros: 1) estar sempre em
transformação; 2) o direito e o poder são duas faces da mesma moeda: o poder cria
o direito e só o direito limita o poder; 3) funda-se numa concepção individualista da
sociedade. Ela somente se desenvolve onde os direitos de liberdade são
reconhecidos por uma constituição; 4) ampara-se num conjunto de regras que
determina quem está autorizado a tomar decisões coletivas e quais são os seus
procedimentos. Bobbio (2004) assevera:
Não se pode afirmar um novo direito em favor de uma categoria de pessoas
sem suprimir algum velho direito, do qual se beneficiavam outras categorias
de pessoas: o reconhecimento do direito de não ser escravizado implica a
eliminação do direito de possuir escravos; [...] (BOBBIO, 2004, p. 40).

Bobbio (2004) considera as mudanças na sociedade, as condições históricas,
o homem e seus costumes, seus interesses, que mudam de uma época para outra,
por isso é que não se podem definir os fundamentos dos direitos do homem. O
direito que é importante para uma sociedade, pode não ser para outra.
Todas as declarações recentes dos direitos do homem compreendem, além
dos direitos individuais tradicionais, que consistem em liberdades, também
os direitos sociais, que consistem em poderes. (BOBBIO, 2004, p. 41).

O mencionado autor considera antinômicos os direitos sociais e individuais
tradicionais do homem “[...] quanto mais aumentam os poderes dos indivíduos, tanto
mais diminuem as liberdades dos mesmos indivíduos [...]” (BOBBIO, 2004, p. 41).
É o que acontece com as políticas de ações afirmativas. A reserva de vagas
para acesso do negro à Universidade reflete na entrada dos candidatos que não
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estão amparados pelo referido Sistema. 50% dos candidatos que não estão
amparados pelo referido Sistema, não ingressam na Universidade. Se aumenta o
poder do negro, diminui a liberdade daqueles não são negros. Não tem como ser
diferente. Até porque, na educação básica, o negro não teve acesso a uma
educação de qualidade, também um motivo para que sejam formuladas políticas
específicas com vistas a ampliar os espaços e colocar em situação de vantagem os
excluídos.
Tem sido discutida a constitucionalidade dessas políticas, pois significa que,
ao se privilegiar um determinado grupo ou segmento, outro grupo é excluído. Tratase de uma discriminação inversa, isto é, positiva. Há argumentos de que os
princípios constitucionais estão feridos quando se privilegia um grupo em detrimento
de outro, uma vez que tolhe a liberdade e a igualdade do sujeito. No caso da
educação superior, prejudica o mérito, critério estabelecido para o ingresso no meio
universitário. Entretanto os direitos dos excluídos também estão feridos. Com um
complicador: fere os princípios fundamentais de cidadania e dignidade da pessoa
humana estabelecidos na Carta Magna. Dessa forma, está configurado na mesma
sociedade um conflito permeado por direitos humanos e princípios constitucionais.
Piovesan (2006), ao tratar a questão dos direitos humanos chama atenção
para o sujeito de direito, aquele “que passa a ser visto em sua peculiaridade e
particularidade” (PIOVESAN, 2006, p. 30). Dessa forma, com olhar no sujeito de
direito, visto na sua especificidade, “determinadas violações, exigem uma resposta
específica e diferenciada [...] ao lado do direito à igualdade, surge, como direito
fundamental, o direito à diferença” (PIOVESAN, 2006, p. 30).
Ainda referenciando a douta Procuradora do Estado de São Paulo e membro
do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, Flávia Piovesan,
destacamos três vertentes a considerar na concepção de igualdade:
a) igualdade formal, reduzida à fórmula “todos são iguais perante a lei”
(que, ao seu tempo, foi crucial para abolição de privilégios); b) igualdade
material, correspondente ao ideal de justiça social e distributiva (igualdade
orientada pelo critério socioeconômico) e c) a igualdade material
correspondente ao ideal de justiça enquanto reconhecimento de
identidades (igualdade orientada por critérios como os de gênero,
orientação sexual, idade, raça, etnia e demais critérios) (PIOVESAN, 2006,
p. 30).

14

Os negros são duplamente excluídos: devido à condição sócio-econômica e à discriminação.
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Pensadores se debruçaram sobre os dilemas da sociedade democrática,
desde tempos remotos. Na Grécia Antiga, em “A República”, Platão (1993 apud
Bobbio, 1998, p.45) descreve a república ideal “que tem por objetivo a realização da
justiça entendida como atribuição a cada um da obrigação que lhe cabe, de acordo
com as próprias aptidões”. A sociedade justa para Platão era aquela em que cada
um se alocava de acordo com suas aptidões, seja coragem ou inteligência, cabendo
o governo aos mais qualificados: os filósofos.
Entre outros que pensaram os processos e mecanismos que movem o ser
humano em sociedade, destaca-se Rousseau, Hobbes e nos tempos atuais, Rawls
(1981) traz significativa contribuição para o que deve ser os fundamentos de uma
sociedade justa, considerando que a primeira virtude de uma instituição deve ser a
justiça, assim como deve ser a justiça o objeto do contrato social.
Uma sociedade está em ordem não somente quando se estabelecer a
vontade de desenvolver o desejável para os seus membros, mas também
quando estiver efetivamente regulada por um conceito público de justiça.
(RAWLS, 2003, p.14).

O citado autor, ao tratar de justiça social e dos direitos dos povos numa
sociedade utópica valida a eqüidade, a partir da cooperação mútua de forma que
seja alcançado um nível de qualidade de vida para os povos. Para o autor “o
principal tema da justiça é a estrutura básica da sociedade” (RAWLS, 2003, p.14) e
a forma como as instituições distribuem os direitos e deveres e os benefícios da
cooperação social. Não há como existir uma sociedade totalmente igualitária, até
mesmo porque na estrutura básica da sociedade existem diversas posições sociais
e que, de acordo com a posição de cada indivíduo depende as expectativas de vida.
Sempre haverá aqueles que terão melhor condição sócio-econômica do que outro.
Haverá sempre os desiguais. Em lugar da “igualdade natural” ele propõe a
“igualdade democrática” tendo como base o “princípio da diferença”.
As

bases

da

igualdade

democrática

apregoada

por

Rawls

(2003)

estabelecem-se na igualdade de oportunidade a todos em condições de plena
eqüidade, sendo que os grupos com menores condições, os menos privilegiados,
devem ter um tratamento diferenciado. Aqueles que estão em melhores condições
devem reduzir sua participação material para que os socialmente menos favorecidos
possam ampliar seus horizontes e suas expectativas, mesmo que os privilegiados
tenham prejuízos em algum momento. Mas a situação reparatória seria temporária,
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porque há tendência para que seja harmonizada uma sociedade, que embora com
diferenças existentes, todos deverão viver com um mínimo de dignidade. Enfim,
Rawls propõe tratamento desigual para os desiguais e imagina uma sociedade em
que sejam evitadas e não perpetuadas situações humanas arbitrárias.
O pensamento de Bobbio (1997) enriquece o debate, expressando igualdade
como uma condição necessária, uma relação, mas não o suficiente para garantir a
um sistema o nome de justo, quando assevera:
Que duas coisas sejam iguais entre si não é nem justo nem injusto, ou
seja, não tem nenhum valor em si mesmo, nem social nem politicamente.
Enquanto a justiça é um ideal, a igualdade é um fato. (BOBBIO, 1997, p.
16).

O autor considera a justiça o princípio que preside o ordenamento da
sociedade humana. Na sociedade cada um deve ter direito ao lugar que lhe cabe e
tendo alcançado o seu lugar pelas suas aptidões, deve ter os seus direitos
respeitados, assim como devem ser respeitadas as normas que garantem o
equilíbrio social. Se a igualdade é alterada, apenas alguns ocupam o seu lugar
porque condições adversas impedem que outros o ocupem. A alteração da
igualdade introduz a situação de injustiça.
Uma relação de igualdade é uma meta desejável na medida em que é
considerada justa, onde por justa se entende que tal relação tem a ver, de
algum modo, com uma ordem a instituir ou a restituir (uma vez abalada) [...]
(BOBBIO, 1997, p. 15).

Configurada a existência de injustiça social estão estabelecidas duas
situações: a de “equivalência de coisas”, isto é, aquela que se dá e recebe de
acordo com o que se tem que o autor chama de “justiça retributiva”. A segunda
situação é a “equiparação de pessoas” aquela estabelecida pela correlação de
direitos e deveres, como, os deveres da mulher correspondem aos deveres do
marido, a “justiça atributiva”. São situações que resultam das relações existentes em
toda sociedade: “as relações de troca e as relações de convivência”. A idéia de
igualdade difere, portanto da eqüidade. Enquanto na primeira, o tratamento deve ser
igual para todos, independente da condição social ou econômica; na segunda, deve
ser diferenciado, pois o tratamento eqüitativo impõe medidas que eliminem a
diferença econômica e social para que haja justiça e só assim, seja equânime. Com
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base no princípio da diferença eqüidade não é igualdade. Igualdade é a relação
entre iguais, é semelhança. Eqüidade é justiça.
No princípio da igualdade todos devem contribuir com a mesma parcela para
o bem comum, no princípio da eqüidade, as contribuições são repartidas
proporcionalmente e não igualmente. Eqüidade é um princípio de reconhecimento,
que não pode traduzir-se num mecanismo que se esgote em si mesmo, mas que
possibilite a formação crítica que conduza à emancipação. A eqüidade no acesso há
de ser também na permanência e nos resultados.

2.2.3.6 Políticas de Ações Afirmativas na modalidade de reserva de vagas: uma
questão de justiça social!

A modalidade de reserva de vagas nas universidades públicas é um
mecanismo de ação afirmativa, assim como o sistema de bônus, o estabelecimento
de preferências, os incentivos fiscais como instrumento de motivação do setor
privado e o uso do poder fiscal (SILVA, 2004, p.15). As ações afirmativas e a reserva
de vagas são dois mecanismos capazes de promover a mobilidade social do negro,
integrá-lo econômica e socialmente aos demais membros da sociedade, e,
conseqüentemente, combater as desigualdades sociais. Segundo Joaquim Barbosa
Gomes, o fundamento da ação afirmativa é a busca da implementação efetiva do
princípio da igualdade, isto é, “deixar de lado a igualdade formal e partir para uma
igualdade material, efetiva”. Para o Ministro do supremo Tribunal Federal,
[...] além do ideal de concretização da igualdade de oportunidades, figuraria
entre os objetivos almejados com as políticas afirmativas, o de induzir
transformações de ordem cultural, pedagógica e psicológica, aptas a
subtrair do imaginário coletivo a idéia de supremacia e de subordinação de
uma raça em relação à outra, do homem em relação à mulher. (GOMES,
2002, p.133).

Isso porque, Gomes assevera que as ações afirmativas não devem apenas
buscar eliminar ou coibir a discriminação do presente, mas também o de eliminar os
efeitos psicológicos, culturais e comportamentais, que tendem a se perpetuar.
Piovesan (2003 apud Brandão, 2005, p.41), defende dois argumentos na adoção de
políticas de ação afirmativa, mormente no sistema de educação superior. Um, com
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relação à própria concepção de educação: “se o objetivo maior da educação é o
pleno desenvolvimento da personalidade humana, guiado pelo valor da cidadania,
do respeito, da pluralidade e da tolerância”, a adoção de cotas para negros vai
contribuir para eliminação dos preconceitos e discriminação racial. O outro, “se
pretende uma sociedade mais democrática, com transformação de organizações,
políticas e instituições”, e se o “título universitário ainda remanesce como um
passaporte para a ascensão social e para a democratização nas esferas do poder” é
justo que se adotem medidas destinadas aos grupos discriminados. Piovesan
compreende que as políticas de ação afirmativa são temporárias, compensatórias e
representam uma “alternativa para enfrentar a persistência da desigualdade
estrutural que corrói a sociedade brasileira” Piovesan (2003 apud Brandão, 2005, p.
40-41). Dessa forma, as políticas de ações afirmativas permitiriam a concretização
da justiça em sua dupla dimensão: redistribuição (mediante a justiça social) e
reconhecimento (mediante o direito à visibilidade de grupos excluídos) (PIOVESAN,
2003 apud BRANDÃO, 2005, p.41).
Pertinente se faz, talvez até tardia, uma reflexão sobre a trajetória do negro,
nesses 500 anos decorridos entre o período que lhe arrancaram da pátria africana e
lhe negaram todos os direitos, até a conquista de um espaço na universidade.

2.3 NEGRO E EDUCAÇÃO: trajetória de opressão, resistência e conquistas

Pensar em políticas públicas, em especial de ações afirmativas para negros,
sincronizados ao pensamento de Piovesan (2003), anteriormente referenciado,
conduz à questão da democracia. Existe democracia sem igualdade, sem respeito
aos direitos de todos? O questionamento conduz à reflexão sobre a realidade
configurada no contexto de um Estado democrático no qual a maioria populacional,
representada pelos negros, vive em situação de pobreza e miséria, isto é, em
situação de iniqüidade. A história dos povos africanos e seus descendentes
apresentam aspectos peculiares. Um exemplo é a chegada dos negros ao Brasil.
Eles não vieram de forma voluntária, em busca de trabalho. Foram capturados nas
suas terras, à força, sob ameaça de armas. Foram amarrados e jogados nos porões
dos navios para serem vendidos e submetidos ao trabalho escravo. Foram tratados
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como mercadorias, como animais. Os senhores, para comprar os negros, olhavam
os dentes, a compleição física e outras características que os qualificassem para o
trabalho. Difere muito da emigração de outros povos: italianos, judeus, asiáticos
que, apesar de sofrerem rupturas na sua identidade e na sua cultura, a cor da pele
não foi motivo para a representação negativa, como acontece com o negro, cujo
preconceito e diversas formas de discriminação são devidos à negritude.
(MUNANGA, 2003)
Outro ponto é a identidade. De acordo com Munanga (2003), toda
identidade é construída. É no espaço e no tempo, na memória coletiva, nas
estruturas de produção e reprodução que as representações vão se enraizando na
estrutura social. Dessa forma, a identidade do negro se (re) constrói num contexto
caracterizado por relações de força, de domínio e de superioridade. Tido como ser
inferior, o negro internalizou uma identidade negativa que a sociedade branca vem
consolidando através da imagem depreciativa veiculada nos livros, na mídia, na
cultura.
Aspectos relevantes que podem se englobar como marco na história dos
negros se expressam como resistência, participação e conquistas. Eles resistiram e
resistem à opressão. Participaram, participam e contribuem significativamente para a
formação do povo brasileiro, para a construção da cultura e da economia. Lutaram e
lutam pela igualdade de direitos, pois a escravidão continua, perdura nesses quatro
séculos, disfarçada noutra roupagem, noutro contexto no qual os senhores estão
ocultos e até o termo escravidão ganha novas vestes: exclusão ... social e racial - a
escravidão no século XXI.
Entretanto, os negros têm adotado estratégias em prol da liberdade e da
igualdade, seja no período escravocrata ou republicano, para enfrentar a opressão e
afirmar-se no espaço social, inclusive com a desconstrução dos conceitos
distorcidos da história e cultura africana.

2.3.1 Trajetória histórica
2.3.1.1 Período escravocrata

A trajetória do negro apresenta nuances diferentes, em cada momento
histórico, em forma de diversas organizações mais ou menos independentes e com
identidade própria (PINHO, 2007). As primeiras organizações foram os quilombos,
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que se constituíram em forma de rebelião e visavam a libertar os escravos. O que
mais se destacou foi o de Palmares. Cunha Júnior, (2005) considera que, na luta
pela liberdade, a expressão mais adequada são os quilombos:
Os quilombos são apresentados como uma instituição política africana da
região banta, repensados na realidade brasileira como uma alternativa
social ao escravismo criminoso. [...] como forma de luta contra a injustiça,
que vem desde o escravismo aos dias de hoje, [...] que percorre a história
do Brasil, em todas as épocas e em todas as regiões do País. Quilombos
que criaram economias importantes e povoações expressivas e duradouras
por todas as partes do País. (FREITAS, 1979 apud CUNHA JR., 2005, p.
264).

Outras organizações foram as irmandades negras católicas, que passaram a
existir desde 1640 e dedicavam-se ao combate do escravismo, procuravam a
compra de alforrias, organizavam a educação dos membros da irmandade e
garantiam assistência aos negros na velhice e na doença (CUNHA JR., 2005). O
autor considera as irmandades negras “de suma importância para compreender a
organização da população no meio urbano” (CUNHA JR., 2005, p. 264). De acordo
com o mencionado autor, essas organizações preservaram alguns elementos,
fundamentais para a constituição do pensamento de base africana, como a
comunidade, a ancestralidade e o seu enraizamento na terra.
O pensamento africano procura sempre a explicação da totalidade como
um conjunto indivisível complexo e de conexões múltiplas. [...] (Idem, p.
262). A comunidade, sua terra e seu povo constituem a base da identidade
e da construção das sociedades africanas [...] A ancestralidade é a marca
de permanência do ser sobre o tempo [...] (CUNHA JR. 2005, p. 262).

Nesse sentido as sociedades de reizados e congadas assim como os terreiros
foram organizações de forte preservação dos fundamentos da cultura de base
africana (SILVA, 2000 apud CUNHA JR. 2005).
Nas rebeliões contra o escravismo encontramos as insurreições, dentre elas,
a Revolta dos Alfaiates, em 1798, em Salvador e as lutas pela abolição da
escravatura que também significaram manifestação de rebelião. Cunha Júnior
(2005) destaca os projetos de abolicionistas como o de André Rebouças e Luiz
Gama, “nos quais se propunha a reforma agrária, com a doação de terras aos exescravos e o suporte do Estado [...]”. Com a promulgação da Lei Áurea em 1888
(BRASIL, 1988), muitos ex-escravos se tornaram defensores do Império, liderados
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por José do Patrocínio, época em que foi criada a Guarda Negra para defesa da
monarquia.

2.3.1.2 Período republicano

Com o fim do Império, os africanos e seus descendentes, que continuavam
marginalizados na sociedade, incorporaram-se a movimentos populares de cunho
religioso, como o de Antônio Conselheiro. Nessa época, ainda com caráter de
rebelião, registra-se a Revolta da Chibata, (1919) contra a Marinha do Brasil, para
que deixasse de ser aplicada pena de açoite aos marujos, na maioria negros. A
partir de 1910, ressurgem os movimentos tendo como propósito a luta pelo exercício
da cidadania recém adquirida. Esses movimentos permaneceram em evidência até
1937 com a decretação do Estado Novo. Em 1945, rearticularam-se permanecendo
com fraca atuação até 1975. Os que mais se destacaram: em 1931, em São Paulo,
o Frente Negra, voltado para o combate à discriminação racial, constituindo-se como
partido político em 1936 e dissolvido, (como todos os partidos políticos) no ano
seguinte, por decretação do Estado Novo pelo então presidente Getúlio Vargas; no
Rio de Janeiro, em 1945, destacou-se o Teatro Experimental do Negro. Tratava-se
de uma organização de cunho cultural e artístico com característica diferente: ênfase
na cultura negra e seus valores. De acordo com Romão (2005, p. 119), as peças
apresentadas no teatro, traduziam a identidade do negro na sua origem africana,
numa proposta afrocentrada despertando para a questão afrocentrista 15.
Ressalta-se que, a partir de 1960, período da ditadura militar instalada no país
em 31 de março de 1964, foi difundido o mito da democracia racial que abafou
qualquer manifestação contra a discriminação. Durante o regime militar, diversos
grupos do movimento negro se organizaram em todo o país. No Rio Grande do Sul,
o Grupo Palmares. No interior de São Paulo, o grupo Evolução de Campinas e o
Festival Comunitário Negro Zumbi (FECONEZU).
A confluência de determinados fatores fez com que alguns destes grupos
fundassem em 18 de junho de 1978 o Movimento Unificado contra a Discriminação
15

A questão afrocentrista se detém na capacitação para participar da democracia. Antes de pleitear o
reconhecimento do outro o afrocentrista quer construir as bases para o pleno auto-reconhecimento do
seu povo e sua cultura. Prioriza então a desconstrução dos conceitos dominantes da história e cultura
africanas distorcidas pelo eurocentrismo e a reconstrução dos conteúdos por eles encobertos.
(SANTOS, p. 9).
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Racial (MUCDR), que realiza no dia 7 de julho daquele ano, um ato público, nas
escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, que veio a se constituir num marco
histórico do movimento negro no Brasil. Em dezembro de 1979, durante o seu 1°
Congresso realizado no Rio de Janeiro passa a chamar-se de Movimento Negro
Unificado (MNU). Esse movimento tornou-se um importante foro de debates, que
culminou com a criação do Conselho de Participação e Desenvolvimento da
Consciência Negra. Desse Conselho foi indicado um representante para compor a
Comissão Arinos que participou da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). A
militância desse Movimento se efetiva a partir de 1988 e a questão do negro passa a
ser colocada na pauta de organismos governamentais e não governamentais, na
perspectiva afrocêntrica, isto é, de resgate e afirmação da identidade negra, tendo a
África como referência de um modelo social.
Ante ao exposto, pudemos perceber que os africanos e seus descendentes
sempre reagiram à situação de iniqüidade a que sempre foram submetidos.
Inicialmente, em forma de resistência, que se manifestou em forma de quilombos,
insurreições, rebeliões, lutas pela abolição da escravatura e, a partir da
redemocratização pós-guerra no Rio de Janeiro e São Paulo, associaram-se a um
movimento mais amplo de reorganização dos movimentos sociais e de politização
da sociedade e do cotidiano (PINHO, 2007). Paralelo à trajetória dos movimentos
negros, cabe enfatizar os dispositivos legais que garantiram as reivindicações em
cada momento histórico.

2.3.2 Dispositivos legais e constitucionais

No período escravocrata, ano de 1850, foi sancionada a Lei Euzébio de
Queiroz, que acabava com o tráfico de escravos no Brasil; em 1871, a Lei do Ventre
Livre, que libertava os filhos de mulher escrava nascidos daquela data em diante;
em 1885, a Lei dos Sexagenários, que libertava os escravos com mais de 60 anos,
porém liberava os proprietários de sustentá-los, determinando um futuro de
mendicância para os escravos libertos. Em 1888, a Lei Áurea foi promulgada,
tornando livres todos os escravos no país (BRASIL, 1988).
Naquela época, um aparato legal assegurava aos senhores de engenho a
força necessária para explorar o negro escravizado a exemplo do Código Criminal
do Império, que, de acordo com Silva Jr. (2006), não só dava garantia aos
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proprietários de escravos para escravizar e explorar o africano, como assegurava o
domínio na religião e na cultura:
[...] a história da subordinação do direito penal aos interesses dos senhores
de engenho. {...} se imiscuindo na seara religiosa [...] era necessário imporlhe uma religião, devassar sua identidade cultural, convencendo-o do poder
de vida e de morte de que dispunham seus algozes (SILVA JR., 2006,
p.351).

Ainda referenciando o mesmo autor, as Constituições de 1891 e de 1934
ampliaram os direitos civis e políticos, mas os negros e descendentes africanos
ficaram impedidos de votar, assim como as mulheres e os analfabetos. A
Constituição de 1934, promulgada por um colegiado popular, consignava o repúdio à
discriminação racial, ao mesmo tempo em que prescrevia o ensino da eugenia16 e
fixava restrições étnicas na seleção dos imigrantes (SILVA JR., 2006, p.359). É nas
primeiras décadas do século XX, que o Estado apóia tais idéias através de políticas,
como as de imigração e as educacionais, com vista ao embranquecimento da
população e erradicação da herança indesejável advinda dos africanos. Dessa
forma, as políticas de imigração privilegiavam os europeus a fim de preservar e
desenvolver as características daqueles povos na população brasileira. O Decreto nº
528, de 28 de junho de 1890, estabelecia no art. 1º:
É inteiramente livre a entrada, nos portos da República, dos indivíduos
válidos e aptos para o trabalho que não se acharem sujeitos à ação
criminal de seu país, exceptuando os indígenas da Ásia, ou da África, que
somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser
admitidos, de acordo com as condições que forem então estipuladas
(VEINER, 1990 apud DIAS, 2005, p. 51).

A condição dos escravos ficou mais complicada; não sabiam ler nem
escrever, o que conheciam era o trabalho na lavoura, espaço que passava a ser
dado aos imigrantes europeus. A situação agravava-se à medida que as
representações distorcidas iam sendo internalizadas. As políticas educacionais
adotadas utilizam recursos para veiculação e incorporação da idéia do negro como
raça inferior e pouco inteligente. Idéia que se propagou através do conteúdo
16

Termo criado por Francis Galton (1822-1911), que a definiu como estudo dos agentes sob o
controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações seja
física ou mentalmente (GOLDIM, 1998) [...] idéia de pureza racial como contraposição à alegada
degeneração decorrente dos cruzamentos raciais. (SILVA JR, 2006)
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programático e do livro didático e foi se incorporando às representações sociais de
todos, independente da cor, fazendo com que o próprio negro tivesse de si mesmo
uma visão negativa. Assim, garantiu-se a perpetuação da escravidão: os textos
legais repudiavam a discriminação, enquanto a ideologia veiculada nos livros e nos
costumes

a

perenizava,

dissimuladamente,

favorecendo

as

condições

de

disseminação do mito da democracia racial. “A mobilidade social ascendente,
experimentada pelos brasileiros de cor depois da abolição, foi tão restrita que
desigualdades raciais acentuadas têm sido

perpetuadas até

o

presente”

(HASENBALG, 2005, p.21).
Em 3 de julho de 1951, mais um texto legal foi promulgado: a Lei nº 1.390
(BRASIL, 1951), a chamada Lei Afonso Arinos que proibiu a discriminação racial no
Brasil. Mais tarde, em 1989, outra lei veio combater a discriminação racial: a Lei nº
7.716/1989 (Brasil, 1989), chamada Lei CAÓ. Apesar das garantias legais, as
manifestações de preconceito, discriminação e racismo continuaram se difundindo
na literatura, na música e no folclore. O negro sempre aparecia relacionado a
personagens sórdidos, imorais, inferiores. A mulher negra, muito sensual e burra. Os
bonzinhos são considerados pretos de alma branca. A música, como a de Lamartine
Babo, era o veículo para difundir e incentivar o olhar sobre a mulher negra como
objeto sexual, pois a cor não pega (CRUZ, 1989). Apropriadamente Cruz (1989)
retrata o momento, quando se refere à obra de Nina Rodrigues (1930), “Raças
Humanas e Responsabilidades Penais” da qual merece destaque:
[...] Nina Rodrigues concebia o negro, o índio e o mestiço como seres
inferiores e como portadores de uma predisposição inata para a
criminalidade (p.26) a sensualidade do negro pode atingir então as raias
quase das perversões sexuais mórbidas (RODRIGUES, 1930 apud CRUZ,
1989, p.27).

Em 1948, uma grande conquista de âmbito internacional: a Declaração
Universal dos Direitos Humanos delineou os direitos básicos, recomendando que
através do ensino e da educação e de diversas medidas fossem assegurados os
direitos a todos, sem distinção de raça e cor, entre outras recomendações. Por volta
dos anos 60 e 70, do século XX, os movimentos sociais organizados fortaleceram a
luta no combate à discriminação, e entre eles, o Movimento Negro, decidido a
combater a discriminação racial. Em 1988, a Constituição Federal marcou
importantes avanços em termos de democratização política e a partir de 1996, o
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debate se intensificou com o Seminário Internacional Multiculturalismo e Racismo: o
papel da ação afirmativa nos Estados modernos e democráticos contemporâneos,
organizados pelo Ministério da Justiça.
Em 2001, de 31 de agosto a 8 de setembro, a ONU organizou a II
Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas
Correlatas de Intolerância, em Durban, África do Sul. O Brasil apresentou o relatório
preparado por Henriques (2001), Desigualdade racial no Brasil: evolução das
condições de vida na década de 90, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA), que comprovou a manutenção das desigualdades raciais e justificou a
implantação de políticas públicas voltadas para a população afrodescendente, onde
estão inseridas as ações afirmativas, para reparar o débito social com esse
segmento populacional. No dia 21 de março de 2003, foi criada na estrutura do
Governo Federal a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial (SEPPIR) para tratar das demandas da população afrodescendente.
Percebe-se

que

em

cada

momento

histórico,

são

promulgados

e

implementados dispositivos legais e políticas em prol da igualdade, do combate à
discriminação, do respeito aos direitos humanos. Contudo, a existência de tais
medidas não atingiu os objetivos para os quais foram criados, porque por si só, não
modificam o quadro de desiguais. Refletir sobre as razões e os aspectos importantes
para a transformação dessa realidade é a finalidade do presente trabalho na busca
de se tornar um contributo à discussão das políticas sociais e ao exercício da
convivência solidária e fraterna entre todas as pessoas.

2.3.3 MOVIMENTOS SOCIAIS: uma breve discussão

A trajetória histórica do negro comina a conhecer sobre a concepção dos
movimentos sociais, embora sem a pretensão de aprofundar o debate. Dentre os
autores que se debruçaram sobre a temática, Gohn (1997; 2005); Touraine (1978
apud GOHN, 1997); amparam o aspecto conceitual. Gohn (1997, p. 11) na obra
Teoria dos Movimentos Sociais assim define movimentos sociais:
[...] são ações coletivas sociopolíticas construídas por atores sociais
pertencentes a diferentes classes e camadas sociais; articuladas em certos
cenários da conjuntura socioeconômica e política de um país, criando um
campo político de força social na sociedade civil. As ações se estruturam a
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partir de repertórios criados sobre temas e problemas em conflitos,
conflitos, litígios e disputas vivenciados pelo grupo na sociedade. As ações
desenvolvem um processo social e político-cultural que cria uma identidade
coletiva para o movimento, a partir dos interesses em comum. Esta
identidade é amalgamada pala força do princípio da solidariedade e é
construída a partir da base referencial de valores culturais e políticos
compartilhados pelo grupo, em espaços coletivos não-institucionalizados.

Para Gohn (1997, p. 256) é a existência de carências não atendidas de ordem
econômica, política, cultural ou social que caracteriza as demandas ou projetos de
utopia. A existência de uma situação de carência é que caracteriza a demanda,
como assevera a supramencionada autora que considera a demanda dentro dos
valores sociais existentes:
A luta contra as desigualdades no tratamento das pessoas em relação a
cor, raça, nacionalidade, religião, idade, sexo, etc., situa-se no plano do
simbólico, dos valores sociais existentes. O triunfo maior destas lutas,
geralmente, é a obtenção de leis que demarquem ou redefinam relações
sociais existentes.
............................................................................................................
Os projetos de utopia são diferentes, não se configura a demanda. A
utopia é uma reinvenção da realidade, têm um ideal a atingir, vão além do
possível de ser feito no momento – buscam o impossível (SOUZA, 1996
apud GOHN). Elas geram ideologias, movimentos e novos valores. São ahistóricas, até poderem vir se consolidar na história, como no caso de
algumas colônias anarquistas ou dos falanstérios utópicos.

No nosso entendimento, Gohn (1997) considera duas vertentes na causa dos
movimentos sociais. Uma parcela que demanda o suprimento das carências no
campo econômico, político, cultural ou social; reivindica os direitos sociais que são
atendidos mediante a sanção legal. Entendemos que essa vertente não requer
exatamente que haja mudanças para além das condições societárias atuais, como
no caso dos movimentos de mulheres e idosos ou os movimentos ecológicos. A
outra vertente configura-se no campo utópico, deve perseguir, portanto, novos
espaços sociais, que requer transformação social no sentido da construção da
sociedade com base na organização coletiva e no princípio da comunidade.
Para Gohn (1997, p. 145 apud Touraine 1978:35):
Os movimentos sociais são frutos de uma vontade coletiva. ”Eles falam de
si próprios como agentes de liberdade, de igualdade, de justiça social ou de
independência nacional, ou ainda como apelo à modernidade ou à
liberação de forças novas, num mundo de tradições, preconceitos e
privilégios [...].
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Pinho (2003, p. 6) considera movimento negro:
[...] o conjunto de agentes sociais negros ou afrocentrados que elegeram
definir sua identidade como essencialmente política ou voltada para
produzir um efeito estrutural sobre a sociedade brasileira que fosse uma
realocação de poder e benefícios públicos.

Ante ao exposto, podemos inferir que as formas de organização coletiva estão
vinculadas às demandas de ordem socioeconômicas, mas também atreladas às
reivindicações político-culturais e tem sido constante na história do País, embora
com reivindicações diversificadas de acordo com o momento histórico. Gohn (2004)
considera que a presença dos movimentos sociais se apresenta em forma de ciclos,
com fluxos ascendentes e refluxos (alguns estratégicos, de resistência ou
rearticulação em face de nova conjuntura e as novas forças sociopolíticas em ação).
Os movimentos sociais de acordo com Gohn (2004) “têm sido considerados, por
vários analistas e consultores de organizações internacionais, como elementos e
fontes de inovações e mudanças sociais”.
O importante a destacar é esse campo de força sócio-político e o
reconhecimento de que suas ações impulsionam mudanças sociais
diversas. O repertório de lutas que eles constroem, demarcam interesses,
identidades, subjetividades e projetos de grupos sociais. (GOHN, 2004, p.
23)

Ainda referenciando a autora, nos anos 70/80 os movimentos tiveram
visibilidade, protestos nas ruas, na mídia, reivindicações por políticas públicas. Os
movimentos sociais negros - culturais e políticos – coloca em debate, fora da esfera
privada - questões como a cor da pele, o racismo, o preconceito, a discriminação, a
religião - para a arena pública, exigindo reparação e políticas públicas de ações
afirmativas. Das breves leituras, pudemos perceber que os movimentos sociais
politizaram suas demandas e criaram um campo político de força social e
registramos a contribuição dos movimentos sociais ela redemocratização do país
que culminou com a deposição do presidente Fernando Collor de Melo, no início dos
anos de 1990, assim como com a consolidação dos direitos dos idosos, da criança e
do adolescente. A partir de 1990, os movimentos sociais alteraram suas práticas,
suas ações passaram a ser mais propositivas do que reivindicativas.

Eles

desenvolveram redes dentro do próprio movimento e/ou com outros sujeitos sociais,
dentre os quais se destacam:
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[...] o campo sindical, o campo institucional de outras entidades sociais, o
campo político partidário, o campo religioso, o campo das ONGs. Quer
dizer, os movimentos populares criaram, ou ampliaram, ou fortaleceram, a
construção de redes sociais. (GOHN, 2004, p. 20).

Também quanto às práticas, alguns líderes ou assessores:

[...] passaram a incorporar diferentes escalões da administração pública
(nos locais em que a oposição ascendeu ao poder). Seus discursos se
alteraram em função da mudança da conjuntura. As matrizes que
estruturaram esses discursos e as práticas, também se alteraram. Não se
tratava mais de se ficar de costas para o Estado, mas de participar das
políticas, das parcerias, etc. Eles ajudaram a construir outros canais de
participação, principalmente os fóruns; e contribuíram para a
institucionalização de espaços públicos importantes tais como os diferentes
conselhos criados nas esferas municipais, estaduais e nacional (GOHN,
2004, p. 28).

Gohn (2004) ressalta que a educação sempre esteve na pauta de
reivindicações dos movimentos sociais, muito embora as demandas sempre tenham
sido incorporadas pelos sindicatos dos professores e profissionais da educação.
O movimento negro tem ressignificado a histórica luta dos quilombos, como
um modelo alternativo de organização da sociedade que desafiou os poderes
coloniais e agora desafia os poderes ainda contaminados pelo racismo
institucionalizado em nosso país. O movimento negro passa, assim, a incorporar um
modelo histórico de resistência e luta que, com referência no passado, cria um novo
sujeito político que vai descortinando as possibilidades de futuro e vai avançando na
direção de um projeto onde a justiça e a igualdade sejam princípios fundamentais.

2.3.4 Educação da população negra no Brasil

Na época da escravatura os jesuítas doutrinavam os africanos para o
trabalho. De acordo com Casimiro (2002), os jesuítas tinham uma pedagogia para os
escravos, com base na doutrina catequética, (virtudes, fé, pecados mortais, orações)
com o objetivo de adestrá-los para o trabalho, a obediência e o cumprimento dos
deveres, mas, até maio de 1888 nem se falava em educação para os escravos, no
sentido de formação ou preparo para uma profissão. Havia impedimento legal para
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que os negros escravos e libertos freqüentassem a escola. Assim sendo, para os
libertos não houve uma proposta educacional que lhes preparasse para a vida
comunitária ou societária.
A Reforma Couto Ferraz - Decreto nº 1.331, de 17 de fevereiro de 1854
(BRASIL, 1854), não admitia nas escolas primárias e secundárias escravos, adultos
e crianças. No período pós-abolição, são encontrados registros das dificuldades
enfrentadas pelos negros em ingressar nas escolas, principalmente pela
discriminação racial. Por volta de 1930, já se percebe alguma vitória com relação às
escolas profissionais e técnicas (marcenaria, fundição, selaria, mecânica, técnico de
ferrovia, entre outras), fruto dos movimentos negros e da necessidade de mão-deobra para a construção de estradas de ferro.
Em 1958, foi debatida a questão da educação entre aqueles que defendiam a
confessional e privada e outros que a defendia gratuita e pública para todos, sem
distinção de crença, raça ou classe, mas o discurso não se concretizou da forma
esperada, na defesa de uma escola para todos. A Lei nº 4.024, aprovada em 1961,
(BRASIL, 1961) estabeleceu timidamente no Título I, Dos Fins da Educação, art. 1º,
alínea g – que a educação nacional, inspirada nos princípios de liberdade e nos
ideais de solidariedade humana, tem por fim: a condenação a qualquer tratamento
desigual por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, bem como a
quaisquer preconceitos de classe ou de raça.
Nas leis que tratavam do ensino de primeiro e segundo graus, a Lei nº
5.692/1971 (BRASIL, 19971) - mantém a proibição ao preconceito racial - e a que
tratava do ensino superior a Lei nº 5.540/1968 (BRASIL, 1968), foram sancionadas
sem grandes discussões e sem avanços na questão da educação do descendente
africano. Depois da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), ocorreu um processo de
discussão e movimentação da sociedade civil, com intensa participação do
Movimento Negro. Em 1996 foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDBEN), Lei n 9.934, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), que, embora
não atendesse às reivindicações, no art. 26, parágrafo 4°, estabelecia: o ensino de
História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias
para a formação do povo brasileiro, especialmente as de matriz indígena, africana e
européia.
Estas mínimas referências fizeram com que houvesse mobilização de
intelectuais para a inclusão nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, BRASIL,
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1997) do volume Pluralidade Cultural que trata a diversidade racial de forma positiva.
Mais recentemente, a Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003 (BRASIL, 2003), altera
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/1996 (BRASIL,
1996), nos artigos 26º e 79º, e torna obrigatória a inclusão no currículo oficial do
ensino da História e Cultura Afro-brasileira. Também estabelece a inclusão no
calendário escolar do dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência
Negra.
Dias (2005) assevera que a Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003 (BRASIL,
2003), teve como função responder às antigas reivindicações do Movimento Negro,
mas com novas preocupações – principalmente com a implantação da mesma. Foi
criada a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPIR),
desde junho de 2004, estão sendo organizados fóruns estaduais coordenados pela
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC).
Dias (2005) considera que os movimentos negros organizados e a academia têm
atuado estrategicamente para a “organização e definição de políticas públicas que
dessem conta de que as leis não fossem meras letras mortas em papel, mas que, ao
contrário, ensejassem mudanças” Dias (2005, p.50), todavia ressalta a luta para
rompimento dos mecanismos existentes ainda é “tênue e frágil para dar conta do
tamanho da desigualdade a ser enfrentada, [...] o princípio das reformas
educacionais, centra-se na universalidade e não na focalização” Dias (2005 p. 5960). Ricardo Henriques (2002 apud Dias, 2005, p.59-60) tece as seguintes
considerações:
A década de 90, evidentemente, apresenta uma trajetória de melhoria nos
indicadores educacionais, [...], os avanços são por vezes, tímidos e, em
geral, não interferem de forma significativa na estrutura de discriminação
racial e de gênero. Assim, apesar dos avanços nos indicadores
quantitativos, as desigualdades raciais e de gênero continuam significativas
e sinais relevantes de transformação nos padrões de discriminação ainda
não são detectáveis com nitidez. O desafio estrutural de uma reforma
educacional implica, portanto, a construção de bases efetivas para
implantação de um ensino norteado pela qualidade e eqüidade, que
enfrente os contornos da desigualdade racial que atravessam, de forma
contundente, o sistema educacional brasileiro.

Pode ser observada, nesta trajetória histórica, a luta dos negros por liberdade
e igualdade, isto é, pelo respeito aos direitos fundamentais da pessoa. Por outro
lado, são encontradas políticas adotadas pelos governos para atender as
reivindicações, que mesmo não haja resultados satisfatórios num período de quase
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500 anos, existem grandes conquistas. Mesmo desagradando a muitos senhores, o
negro tem conquistado seu espaço na Universidade, para muito além das cotas. No
dia 17 de março de 2008, a UNEB, outorgou o título de Doutor Honoris Causa a
Abdias do Nascimento17. O mérito para tão alta distinção, é a personalidade ter se
distinguido pelo saber ou pela atuação em prol das artes, das ciências, da filosofia,
das letras ou do melhor entendimento entre os povos. Abdias já recebeu títulos
semelhantes da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em 2000, e da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ, em 1993. Com 94 anos, adentrou ao recinto
numa cadeira de rodas, onde toda a Administração Superior, no rigor da expressão
máxima do cerimonial universitário, se postava de pé, para receber o ilustre
homenageado. O Governador Jaques Wagner, entre outras autoridades presentes,
destacou “Se existe algo que Abdias me ensinou hoje é que temos sempre que
pensar no que vem pela frente”. Mas do que uma cerimônia foi uma celebração. O
Teatro Castro Alves, lotado homenageou o grande líder. Ao usar a palavra, a voz
forte que encheu o Teatro, contrastou com o físico frágil, e revelou a sabedoria de
quem enxerga longe e se expressa no plural, mesmo quando o falar se encontra no
singular:
Desde que comecei minha luta, já sonhava em fazer parte desta
universidade. Ela ainda nem existia, mas eu já sonhava com ela. E ela era
isso que vi aqui: uma universidade do povo, sem elitismo. Que pode viver
com o povo, que pode chorar com o povo. Salve o povo brasileiro! Abdias
do Nascimento, 2008.

Pois é Doutor Abdias! O negro conquistou seu espaço na Universidade
do Estado da Bahia, aliás, na universidade!

17

Ativista do movimento negro, professor, artista plástico, escritor, poeta, dramaturgo, foi senador e
secretário de estado no RJ, professor emérito da Universidade do Estado de Nova Iorque, professor
visitante na Universidade de Yale e no Departamento de Línguas e Literaturas da Universidade de Ifé,
na Nigéria. Fundou em 1944 o Teatro Experimental do Negro no Rio de Janeiro. É autor de mais de
uma dezena de publicações sobre racismo, peças teatrais e religiosidade de matriz africana. (ABDIAS
DO NASCIMENTO. Disponível em www.abdias.com.br/90anos/boletim_texto.htm.
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2.4 CRIAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
SUPERIOR DA BAHIA: formação de recursos humanos em quantidade,
qualidade e oportunidade requerida pela atividade produtiva

Dentro do eixo de análise que vimos construindo está evidente que as
políticas sociais apresentam em sua constituição uma complexidade histórica que as
determinam. De acordo com Maciel (2008) elas surgem eivadas das características
de cada realidade social e decorrem de fatores estruturais e conjunturais de um
processo histórico que lhes determinam a forma e o conteúdo. Para o mencionado
autor, a característica mais comum entre as políticas sociais é que elas nascem no
cerne de um conflito econômico-político e social no qual, para conter as contradições
e embates, os governos recorrem às políticas sociais para esfriar os ânimos da
população que reivindica seus direitos sociais. Contudo, no núcleo da política social
está a estratégia adotada pelos governos para superação de crises e manutenção
de sua governabilidade. Com amparo neste entendimento para analisar a
implementação da reserva de vagas para acesso do negro a UNEB é indispensável
conhecer o processo histórico de criação da referida Universidade para
compreender a sua gênese, isto é, a sua institucionalidade, a partir daí, identificar as
amarras que travam as possibilidades de consolidação de uma política na ótica da
justiça social. Perseguir este intento comina por trazer à reflexão a criação do
sistema estadual de educação superior na Bahia, para identificar os fatores que
determinaram a oferta de vagas nesse nível de educação, assim como as condições
sociais, políticos e econômicos que contribuíram para criação da UNEB.
De acordo com Almeida (2005, p. 11) é em 1967 a 1970, no governo Luiz
Viana Filho que surge um plano de educação que “busca atrelar as ações ao
planejamento, na tentativa de fazer com que a mesma se constitua em elemento
propulsor do desenvolvimento econômico da sociedade e da realização pessoal dos
cidadãos”. Antes de traçar a conjuntura em que surgiram os planos inclusive com a
oferta de vagas na educação superior na época, descortinemos o pano de fundo. O
que havia por trás de todo aquele processo de desenvolvimento? A Bahia, com o
processo de industrialização a galope, com a economia aquecida pela produção e
refino de petróleo, importava mão-de-obra especializada. Tornavam-se prementes
investimentos em educação para reversão do quadro de mão-de-obra despreparada.
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2.4.1 Contexto internacional

Para contextualizar o cenário internacional trazemos as considerações de
Almeida (2005) como ponto de partida. Assevera o mencionado autor que no dia 31
de março de 1965, fora assinado um acordo entre os governos brasileiro e norteamericano, o acordo MEC/Ministério da Educação e a USAID/ Agência Norteamericana para o Desenvolvimento Internacional com a finalidade de viabilizar o
processo de modernização do país. Em conformidade com Arapiraca (1982 apud
Almeida, 2005, p.11) a finalidade do acordo MEC/USAID, em forma de consultoria,
era assistir aos conselhos e secretarias estaduais de educação no preparo de seus
planos para o ensino de nível secundário e no treinamento de técnicos em
planejamento de ensino. Um estudo de Fazenda (1988) corrobora Arapiraca (1982
apud Almeida 2005) e complementa o esclarecimento da questão.

Fazenda (1988)

numa análise da proposta educacional que se legitima no momento histórico de
1969 a 1971, faz um retrato da situação econômica e política do Brasil, no intervalo
das décadas 60-70, para compreender como estão inseridos os aspectos
educacionais. A autora retrata a conturbação vigente na década de 60 e a expansão
econômica traçada por uma política denominada Plano Trienal, que envolvia
diagnósticos e possibilidades da economia brasileira e apontava políticas
governamentais para serem implementadas. De 61 a 64 a situação educacional
estava respaldada pela Carta de Punta Del Este e decisões tomadas na esfera
mundial. Tais acordos colocaram em prática as relações de “interdependência” entre
os Estados Unidos e o Brasil, promoveram a introdução do capital externo e da
tecnologia estrangeira, medidas que propiciaram apoio à modernização e abriram ou
ampliaram o acesso a mercados externos assim como balizaram as políticas
públicas a exemplo da aprovação da Lei Nº 4.024/1961 (BRASIL, 1961) que
adequou a educação ao propósito desenvolvimentista do país, ou seja, ao
econômico. Para garantir a soberania do sistema foi criado o Conselho Federal de
Educação (CFE). Na década de 1960, com a Revolução foi estabelecido o Ato
Institucional Nº 5 (BRASIL, 1968) e foram feitas mudanças na Constituição Federal,
enfim, foi um momento marcado pela hegemonia do Poder Executivo.
Ante o eixo que vimos construindo o debate envolvendo problemas e
soluções na esfera nacional decorre de uma articulação internacional (origem, cerne
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de acumulação do capital), lócus de tecer prospecções econômicas (no sentido de
multiplicar, acumular, expandir) e de acordar “soluções” para os problemas sociais
(dissimulações porque o verdadeiro é manter, reproduzir). O que advém, então, do
lado internacional?
Depois da Segunda Guerra o mundo enfrentava graves problemas. A ordem
mundial abalada precisava ser reconstruída, a escassez de dinheiro agravava as
questões sociais. A América Latina era afetada pela crise, pois possuía estruturas
atrasadas de produção, enfrentava grandes problemas políticos e sociais,
principalmente com relação à pobreza. Como proposta de reconstrução do mundo
foi criada a Organização das Nações Unidas (ONU), um organismo internacional
para tratar de assuntos referentes à educação, à alimentação e para facilitar o
desenvolvimento dos países atrasados e afetados pela guerra. Dentro desse
contexto, em 1948, é criada a Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL)
uma instituição dependente da ONU, para propiciar o desenvolvimento dos países
latino-americanos, com sede em Santiago do Chile, que se transformou na única
escola de pensamento econômico surgida no Terceiro Mundo. Grandes economistas
desenvolveram o pensamento denominado cepalino, a exemplo do argentino Raúl
Presbisch e de brasileiro Celso Furtado. De acordo com matéria de Luiz Sugimoto,
publicada no Jornal da UNICAMP (2006), com base numa dissertação de mestrado
do economista Fernando Henrique Lemos Rodrigues (2006), ambos defendiam uma
agenda de planejamento econômico com base na industrialização, entendida como
fonte geradora de empregos, assim como na necessidade da intervenção estatal
para assegurar o desenvolvimento do setor industrial. Porém Presbisch (2006) e
Furtado (1977) defendiam que as empresas transnacionais deveriam estar a serviço
de projetos nacionais de desenvolvimento com critérios estabelecidos previamente,
como: setores de atuação definidos, metas para exportação estipuladas, remessas
de lucros para as nações centrais condicionadas a requisitos como a transferência
de tecnologia para os países latino-americanos. Defendiam, portanto, uma agenda
compatível com o desenvolvimento nacional, visando ao emprego, à redução das
desigualdades a ao progresso tecnológico. Ainda referenciando a mesma fonte, na
década seguinte Presbisch e Furtado já estavam afastados da CEPAL, mas ainda
influenciavam a agenda da instituição. A partir de 70, início de 80, idéias renovadas
das lideranças refletiam a postura da CEPAL e em 90 favoreceu a abertura
econômica mais radical concordando que a postura liberal seria benéfica para as
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economias. Nos anos 90 o pensamento da CEPAL já não se firmava na regulação,
mas na atração de empresas transnacionais. Rodrigues (2006), em destaque na
mencionada matéria no Jornal da UNICAMP, faz uma retrospectiva histórica da
atuação das empresas transnacionais: nos anos 50 essas empresas viabilizaram
setores estratégicos da indústria; nos anos 70 passaram a oferecer bens duráveis
como a televisão, a geladeira e o automóvel; nos anos 90 chegaram para comprar
os ativos do Estado e do capital nacional. Hoje estão presentes nos setores de
serviços, notadamente no bancário, de telecomunicações e elétrico, que eram
públicos e não têm o mesmo dinamismo da indústria na geração de empregos.
Dessa forma, as empresas transnacionais tornaram-se líderes na indústria e nos
serviços, ganharam enorme peso nas negociações com o governo não havendo
políticas que toquem em seus interesses, assevera o economista.
A proposta educacional da CEPAL considera a educação como o principal
instrumental na construção de uma nova realidade econômica e social para os
países em desenvolvimento. A educação como propulsora de novas mentalidades e
de novas práticas intensificou o debate internacional sobre a necessidade de
reformulação dos sistemas educacionais para atender as mudanças no setor
produtivo e as transformações decorrentes de competição no plano global. A
educação está subordinada ao processo econômico.
Enquanto isso se foram organizando conferências para tratar da
reconstrução da paz e da reorganização do sistema monetário internacional. Em
1941, antes do término da segunda guerra, o ministro britânico Churchill e o
presidente norte-americano Roosevelt se encontraram nas águas do Atlântico e a
bordo de um barco elaboraram um tratado proclamando princípios comuns de
política nacional de seus países chamado Carta Atlântica. Além da soberania das
nações, continha o cuidado em eliminar barreiras comerciais.
De 1º a 22 de julho de 1944, foi realizada a Conferência Monetária e
Financeira das Nações Unidas, em Bretton Woods, New Hampshire, da qual
participaram 45 países, para tratar a ordem mundial e a restauração dos sistemas
monetários. Neste encontro, originaram-se as propostas de criação do Fundo
Monetário

Internacional

e

do

Banco

Internacional

de

Reconstrução

e

Desenvolvimento (BIRD) ou Banco Mundial.
Pelo exposto pudemos perceber que, ao garantir as condições para o
desenvolvimento industrial, o Estado se afirma como elemento fundamental para
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desenvolvimento do plano econômico, mas torna-se também o centro político
decisivo para o qual dirigem as demandas dos setores produtivos. Dessa forma, são
demandadas: criação de infra-estrutura na área de energia e mineração, transporte,
indústria automobilística e agricultura. Isso sem falar na mão-de-obra especializada.

2.4.2 Contexto baiano: educação superior

De acordo com Almeida (2005) é em 1967 a 1970, no governo Luiz Viana Filho
que surge um plano de educação que “busca atrelar as ações ao planejamento, na
tentativa de fazer com que a mesma se constitua em elemento propulsor do
desenvolvimento econômico da sociedade e da realização pessoal dos cidadãos”.
Antes de traçar a conjuntura em que surgiram os planos, inclusive com a oferta de
vagas na educação superior na época, descortinemos o pano de fundo. O que havia
por trás de todo aquele processo de desenvolvimento? A Bahia, com o processo de
industrialização a galope, com a economia aquecida pela produção e refino de
petróleo,

importava

mão-de-obra

especializada.

Tornavam-se

prementes

investimentos em educação para reversão do quadro de mão-de-obra despreparada.
Passemos à questão econômica. Para contextualizar a década de 60, merece
balizar a economia baiana, (para não retroceder à colônia), tomando a abertura para
a atividade industrial como o marco que inaugura um novo ciclo econômico, devido
ao declínio em que se encontrava a agroindústria de cana-de-açúcar. Esse contexto
nos faz retroceder à época do Estado Novo, período que se inicia em 10 de
novembro de 1937, quando Getúlio Vargas, através de uma cadeia de rádio,
anunciou o novo governo e instalou a ditadura, um regime que perdurou até 29 de
outubro de 1945. Getúlio fechou o Congresso Nacional, extinguiu os partidos
políticos, impôs uma nova Constituição e nomeou interventores para governar os
Estados.
Na Bahia, assumiu o cargo de interventor em 28 de março de 1938,
permanecendo até 1942, o agrônomo Landulfo Alves de Almeida que deu ênfase ao
desenvolvimento agrícola do Estado, à ampliação da malha rodoviária e à
urbanização da capital. Na educação, deu maior amplitude ao ensino primário, com
construção de vários prédios escolares, terminou a construção do Instituto Normal
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da Bahia e construiu a Escola de Agronomia de Cruz das Almas. Empenhou-se em
prol da construção de uma refinaria em território baiano, pois no Recôncavo foram
descobertos os primeiros poços de petróleo do país, pleito que só foi autorizado em
1946, pelo Governo Federal, e em 1949 começou a ser construída a Refinaria
Landulfo Alves. Mais tarde (1951-1954), foi eleito senador pelo PTB, e relator da Lei
nº 2.004, de 3 de outubro de 1953 (BRASIL, 1953), que criou a Petrobrás e instituiu
o monopólio estatal do petróleo. O início da exploração e refino do petróleo, na
década de 1950, produziu injeção de capitais sob o comando da União na economia
baiana e desencadeou vários processos que transformaram não só a economia
como a própria política do Estado.
O artigo de Brandão, (1985) intitulado “A regionalização da grande indústria do
Brasil: Recife e Salvador na década de 70” traz importante contribuição a reflexão
ora desenvolvida. A mencionada autora inicia o seu estudo referindo-se à grande
quantidade de capital que é derramada nas “regiões atrasadas“ do Brasil sob o
comando do Governo Federal em complexos especializados: pólo petroquímico,
centros industriais e empreendimentos agropecuários. Na sua análise, indaga a
autora:
O que, a partir das condições internas às regiões, que se submetem ao
impacto dessa nova etapa de expansão do capital no Brasil, pode a “nova
indústria” criar? O que poderá vir por trás do emaranhado da infra-estrutura
de produção, da parafernália das próprias usinas e da „caixa preta dos
arranjos político-institucionais?‟ E, mais que isso, o que, sem fantasias de
salvação, nem a paranóia de um pesadelo de fim de mundo pode servir de
base a uma avaliação das limitadas alternativas abertas a esse Brasil que
ficou para trás [...]? (BRANDÃO, 1985, p. 18)

Pondera Brandão (1985) para responder à questão, que a dispersão
territorial de investimentos de grande porte que estavam sendo feitos pelo Governo
Federal em vários estados do Brasil (como Espírito Santo, Rio Grande do Sul,
Alagoas, Maranhão, Recife), podiam não ter retorno a curto prazo, mas teria a seu
favor dois fatores de longo curso: o primeiro, “as exigências do processo de
acumulação a nível nacional e internacional e o passivo das contradições
historicamente geradas por esse processo a nível regional” (BRANDÃO, 1985, p.
78). O segundo é o que venha a resultar do processo para o qual a autora se reporta
a Chico de Oliveira para amparar o argumento de que:
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[...] corresponde ao imperativo de aproveitar-se o capital, das diferenças
regionais que a sua própria expansão redefinira e ampliara num momento
anterior, imperativo que tão freqüentemente encontrou no Brasil recente
sua legitimação nas chamadas “históricas reivindicações regionais”. É
possível que uma forte reviravolta no processo de acumulação em uma
determinada região venha a cobrar pesados custos de certos grupos até
então dominantes. Entretanto a expectativa de uma maciça injeção de
recursos financeiros num espaço limitado tende a precipitar fortes alianças
entre outros grupos e diligentes atividades consulares da parte da
burocracia governamental da região hospedeira O que pode aparecer
como regional nas reivindicações por virem, nada mais é que a
máscara de um processo de busca de rearticulações, de o local – o
regional – jamais deixará de estar presente. (BRANDÃO, 1985, p. 77-78,
grifo nosso)

Chama-nos atenção os autores referenciados para a forma como o contexto
histórico vai se construindo: fatores estruturais e conjunturais atrelados à realidade
social. Pudemos perceber que por trás do processo da industrialização da Bahia,
estava o BIRD, e conseqüentemente, interesses internacionais. As “históricas
reivindicações regionais” na verdade, correspondem à estratégia de expansão do
capital, como assevera Brandão (1985), possibilitando a compreensão de como as
articulações são travadas entre o internacional, nacional, regional e local e vão
desencadear uma seqüência de articulações para multiplicar o capital. O local é o
lócus, o cenário aonde vão se desenrolar as ações, “mascaradas” de programas e
projetos. A realidade, o cenário permanece. Pode haver mudança, mas não há
transformação. Por isso a importância de compreender a política pública e os seus
desdobramentos, tanto as políticas sociais em si mesmas, como as ações que se
desenvolvem no âmbito dessas políticas. Nesse sentido indagamos: Qual o cenário
sócio-econômico de Salvador e região metropolitana no período de 1960-1970?
Recorramos, mais uma vez, a Brandão (1985) em alguns dados quantitativos para
ilustrar nossa análise e afunilar a percepção de como vai se ampliando a demanda
por educação, no sentido de qualificar o trabalhador, e como o local vai se
modificando, o poder multiplicador do capital vai se expandindo e camuflando as
reivindicações, que se manifestam como necessidade do local, da comunidade:
Entre 1965 e 1970, sozinho, o Estado da Bahia absorveu 43,43% dos
investimentos industriais beneficiados pelos incentivos administrados pela
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) [...] O
grosso desses investimentos dirigiu-se às regiões metropolitanas.
Salvador, por exemplo, absorveu 67,3% de todos os investimentos
aprovados para a Bahia entre 1963 e 1973. [...] De 1959 a 1969, a Região
Metropolitana de Salvador elevou sua participação no valor da produção
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industrial do estado, de 49% para 67%, e no emprego industrial, de 31% a
46%. (BRANDÃO, 1985, p, 80)

É interessante esclarecer que, em conformidade com Brandão (1985), na
década de 50, até o início dos anos 60, Salvador era uma das mais “estacionárias”
capitais do País, nem mesmo com um porto por onde saía grande parte da produção
de cacau, impedia de acumular perdas para outras metrópoles da região “inclusive
para o expansivo núcleo Centro-Sul”. O impacto das atividades da PETROBRÁS foi
significativo: aumento na oferta de empregos decorrentes da extração e refino do
petróleo com introdução de “salários extravagantes para os padrões locais”,
elevação do preço dos terrenos rurais e urbanos, porque muitos petroleiros
passaram a residir em Salvador e ampliação das “atividades bancárias, os negócios
do porto e o comércio”.
Em 1969, o Governo do Estado da Bahia, produziu o relato intitulado
“Desenvolvimento da Indústria Petroquímica na Bahia” após estudo do BID (Banco
Interamericano de Desenvolvimento), justificando a instalação de um complexo
petroquímico na Bahia. A partir desse projeto, o Governo da Bahia (governador Luiz
Viana Filho) empenhou-se em trazer para o Estado o Pólo Petroquímico de
Camaçari, que foi implantado em 1970. A Bahia era, na época, o maior produtor de
petróleo no país e, entre 1970 e 1972, entravam em operação algumas indústrias
petroquímicas.
O cenário sócio-econômico de Salvador e região metropolitana no período de
1960-1970 modificaram-se. Em conformidade com Brandão, (1985) Salvador
ganhara cerca de 13 mil empregos em sua região imediata na década de 50, com a
produção e refino de petróleo e a presença da Petrobrás na capital. Em menos de
uma década, cresceu a renda governamental e aumentou o movimento financeiro da
praça de Salvador. A classe operária era formada pelos trabalhadores da pesca e da
agricultura com baixo nível de escolaridade, e despreparada para a atividade
industrial. A mão-de-obra especializada para a indústria e outros setores que se
desenvolveram em conseqüência da industrialização veio de outros locais. A grande
demanda para o momento é a formação de mão-de-obra qualificada. A educação
torna-se então o pilar de sustentação do projeto de desenvolvimento industrial.
E a educação superior, como estava? Em 1946 foi criada a Universidade
Federal da Bahia (UFBA), cuja constituição englobou unidades de ensino superior
preexistentes, públicas ou privadas. Faculdades privadas foram surgindo como, a
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Escola de Serviço Social da Bahia (1952), Faculdade Católica de Filosofia e a
Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública incorporadas à Universidade Católica
do Salvador (UCSal) quando de sua criação. Nos anos 60, numa iniciativa da
professora Olga Pereira Mettig, é criada a Faculdade de Educação da Bahia (FEBA)
antecedida pela Escola Superior de Estatística da Bahia, de 1966. Em 1972, a
Escola de Administração de Empresas da Bahia, que dá origem a Universidade
Salvador (UNIFACS). (BOAVENTURA, 2005). Como exposto, na oferta de educação
para nível superior havia apenas a UFBA. Boaventura (BOAVENTURA, 2005, p.,
156) chama atenção para o fato de que a UFBA “diversificou sua oferta” criando a
Escola de Geologia e a Escola de Administração para atender às demandas
específicas de geólogo requeridas pela exploração e refino do petróleo e de
administração requisitada pelo setor público e para as empresas que emergiam no
CIA e no Pólo Petroquímico, estimuladas pelos incentivos da SUDENE. No entanto,
a ampliação da oferta de vagas não atendia à demanda, nem pela quantidade, nem
pela diversificação das profissões requeridas pela indústria.
Juntemos à análise um adendo do contexto nacional, para penetrar no
Sistema Público de Educação Superior. Em março de 1964 a ditadura militar se
instalara no País e o baiano Luiz Viana Filho foi nomeado Ministro-Chefe da Casa
Civil, ali permanecendo até se desincompatibilizar do cargo para assumir o Governo
da Bahia em 1967. “A Bahia havia feito sua opção pelo desenvolvimento, surgindo
como expressão maior o Centro Industrial de Aratu” (Bahia, 2002, p. 72), mas o
Governador Luiz Viana Filho (1967-1971), “sintetizando seu programa de governo no
trinômio „Ordem, Trabalho e Moralidade‟, [...] em seu discurso de posse, assim se
expressa”:
O maior dever de um governo democrata é assegurar a todos iguais
oportunidades, e as possibilidades de estudar, preparando-se para produzir
melhor e ganhar mais. Acredito não ser menor do que a multiplicação
propiciada pela energia elétrica do que a representada pela educação,
especialmente a educação técnica em todos os seus graus, já que ocorre
estarmos vivendo numa civilização dominada pela técnica. E isso
justamente quando a Bahia ingressou num período ambicioso de
industrialização. [...] Nada disso, entretanto, terá sentido se não visar
essencialmente ao homem, ao seu bem estar, ao seu progresso, à sua
prosperidade. Deve ser ele, não apenas a medida, mas o destino de todas
as coisas. Realmente, o que nos cumpre é termos o homem como objetivo
precípuo da atividade governamental. E, nesse sentido, todas as despesas
públicas deverão ser medidas pela repercussão e melhoria que possam ter
sobre as reais condições de vida do povo, que se está a exigira atenção do
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governo para os graves problemas que o afligem. [...] (Bahia, 2002, p. 7071, grifo nosso).

Apesar da opção pelo desenvolvimento, o governo de Luiz Viana Filho teve a
educação como principal meta, ante a realidade (?!!!) de 700 mil crianças, na faixa
etária de 7 a 14 anos, sem escolas e um déficit de quase 100 mil jovens sem
possibilidade de freqüentar o ginásio e também da opção da Bahia pelo
desenvolvimento. (Bahia, 2002, p. 72). Aqui fica bem evidente como a questão da
acumulação do capital firmada nos acordos internacionais, assume o caráter de
problema local. Mesmo com a educação sendo priorizada, as obras de infraestrutura do CIA foram intensificadas. Simultaneamente, “iniciou-se a grande
reforma no setor educacional com um programa concebido para operar verdadeira
revolução em quatro anos” (BAHIA, 2002, p. 72).

2.4.3 Sistema Estadual de Educação Superior da Bahia

De acordo com Almeida (2005) é em 1967-1970, tendo à frente Navarro de Brito
como Secretário da Educação, que:
[...] surge um plano de educação que busca atrelar as ações ao
planejamento, na tentativa de fazer com que a mesma se constitua em
elemento propulsor do desenvolvimento econômico da sociedade e da
realização pessoal dos cidadãos. (ALMEIDA, 2005, p.11).

Como o primeiro ano foi dedicado ao diagnóstico do sistema educacional e as
ações tinham que ser imediatas, foi lançado um plano emergencial, no qual o
Secretário apresentou dois objetivos para serem perseguidos imediatamente:
“aumentar, a curto prazo, a oferta de matrícula aos níveis do ensino primário e do
ensino médio e melhorar a qualidade do ensino mediante racional seleção de
professores ou treinamento dos já existentes”. O Plano Emergencial, além dos
objetivos, continha os princípios básicos em que se apoiaria a educação na Bahia,
“educação como direito de todos”, “educação considerada como investimento” e
“educação como parte de um programa de desenvolvimento sócio-econômico”.
(ALMEIDA, 2005, p.72).
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Os investimentos na educação foram maciços. Partindo de 22% da receita
tributária do Estado para alcançar 30% no quadriênio de 1967 a 1971, toda a rede
escolar estadual foi reequipada. Foram construídas no ensino primário, 1.346 salas
de aula, e mais de 113 mil crianças foram matriculadas. No ensino médio, o
aumento de matrículas foi de 139% em relação ao quadriênio anterior. O Governo
implantou o concurso público para provimento dos cargos do magistério primário e
médio, e proporcionou treinamento a 8.894 professores leigos. (Bahia, 2002).
Lançou ainda os centros integrados de educação em Salvador, Feira de Santana,
Vitória da Conquista, Ilhéus, Itabuna e Alagoinhas considerados uma experiência
inédita no país que objetivava integrar os níveis de ensino – primário e secundário.
Em 1969, foi divulgado o Plano Integral de Educação e Cultura, que visava a

Dinamizar a educação de nível superior objetivando colaborar para a
ampliação e melhoria das condições das unidades de ensino superior que
visem à preparação de profissionais requeridos aos setores econômicos,
vinculados ao desenvolvimento do Estado. (BAHIA. 1968-1969 apud
ALMEIDA, 2005).

O mencionado Plano também delineava ações que estavam amparadas em
estudos iniciados em 1967, dos quais constavam indicadores de ordem físicogeográfica, econômica e social. Ainda em conformidade com Almeida (2005) o Plano
denunciava a inexistência de critérios para a implantação das unidades de educação
superior até então existentes e continha a metodologia que visava a priorizar a
educação superior na oferta de novas vagas. O Plano Integral de Educação e
Cultura tinha como finalidade:
[...] Contribuir para a consecução dos objetivos sociais e econômicos
previstos pelo governo, quer pela formação dos recursos humanos em
quantidade, qualidade e oportunidade, requeridas pela atividade produtiva,
quer pelo favorecimento à integração dos grandes setores da população
ainda hoje condenados ao marginalismo econômico-social e cultural. [...] O
Plano Integral de Educação visará, em última análise à generalização da
educação ao limite máximo das disponibilidades do Estado [...] estimulará,
mediante incentivos de natureza diversa, a mobilidade social pela
democratização de oportunidades através da valorização do mérito [...] em
que pese as controvérsias existentes sobre a teoria dos pólos (de
desenvolvimento, de crescimento ou dominantes), a Secretaria de
Educação e Cultura achou por bem basear o seu plano integral para o
triênio, no pressuposto de que existem cidades que desfrutam de
condições favoráveis que as colocam acima de outras e que, assim sendo,
têm maiores probabilidades de se desenvolver com maior rapidez e
facilidade (BAHIA, 1968-1969 apud ALMEIDA, 2005, p, 12- 13. Grifo nosso)
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O referido Plano previa dentre outras metas: 1) A instalação de quatro
Faculdades de Educação para formação de professores de 1º ciclo do ensino médio,
(ginásio). 2) Criação de uma Universidade Estadual da Bahia, no sul do Estado,
com previsão de sede na cidade de Uruçuca. 3) Implantação de uma Escola
Superior de Educação Física, sediada em Salvador. 4) Equipamento e ampliação da
Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco (Famesf). (ALMEIDA, 2005, p, 1213; BOAVENTURA, 2005, p.158). Os critérios para seleção das cidades que
deveriam receber os investimentos estavam assim estabelecidos nos Plano:
1) Dispuser de terras planas, férteis, de aluviões profundos, com água
suficiente e facilmente drenáveis. 2) Dispuser, alternativamente, de
grandes recursos minerais comprovados. 3) Ou, ainda, se dispuser de
grandes recursos potenciais em combustíveis ou energia hidroelétrica. 4)
Ou alternativamente, tiver consideráveis vantagens geográficas (porto de
mar, ponto de encontro de grandes vias de comunicação, etc.). 5) E, além
de outras condições, se tiver boas ligações com os centros de consumo do
Estado ou dos Estados vizinhos. (BAHIA, 1968-1969 apud ALMEIDA, 2005,
p, 13).

Assevera Boaventura, (2005) que dois momentos marcaram a educação
superior na Bahia: no primeiro momento criou as faculdades de formação de
professores; no segundo, as Universidades estaduais.
Faculdades de educação foram criadas: Faculdades de Educação Física e de
Agronomia do Médio São Francisco, em Juazeiro, além de implantar, com a
colaboração do Ministério da Educação, o Centro de Educação Técnica da Bahia
(Ceteba). Estudos foram iniciados para implantação da Universidade do Sul do
Estado, mas só mais tarde a primeira Universidade foi criada e não foi no sul do
Estado. Mediante a Lei Delegada Nº 12, de 30 de dezembro de 1980, foi criada a
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) que “durante dez anos foi a
única universidade estadual” (BOAVENTURA. 2005, p.159). Em 1980. a Lei
Delegada nº 12 de 31 de dezembro de citado ano de 1980, foi criada a
Superintendência de Ensino Superior do Estado da Bahia (SESEB), em regime de
autarquia, passando a integrar a sua estrutura as seguintes unidades de Ensino
Superior: em

Salvador: Centro de Educação Técnica da Bahia (CETEBA); em

Juazeiro: Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco (FAMESF) e Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de Juazeiro (FFCLJ); em Alagoinhas: Faculdade de
Formação de Professores de Alagoinhas (FFPA); em Caetité: Faculdade de Filsofia,
Ciências e Letras de Caetité (FFCLC); Santo Antônio de Jesus: Faculdade de
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Formação de Professores de Santo Antônio de Jesus (FFPSAJ) e em Jacobina:
Faculdade de Formação de Professores de Jacobina (FFPJ).
Pudemos perceber que o Plano de 1968 já não atendia aos objetivos do
Governo. Ainda de acordo com Boaventura (2005), em 1º de março de 1983, já se
noticiava uma universidade multicampi porque:
[...] um sistema estadual de educação há de possuir todos os níveis e tipos
de ensino [...] do infantil [...] à pós-graduação; uma educação superior há
de se organizar regionalmente, confirmando a identidade culltural, em
unicampus e multicampi; e uma faculdade ou universidade, pelas
exigências próprias à condição mesma da educação superior, concentra
laboratórios, bibliotecas e equipamentos, que mudam e enriquecem a vida
cultural de uma comunidade urbana do interior como fator do progresso
(BOAVENTURA, 1987 apud BOAVENTURA, 2005, p.160).

A proposta de universidade multicampi tornou-se prioridade no Plano de
Educação e Cultura da Bahia (1984-1987), de acordo com o mesmo autor:
A expansão e interiorização da educação superior na esfera estadual se
processará [...] num movimento de interiorização, desconcentrando suas
unidades de ensino, adequando-o às variações e especificidades da
relação oferta/aluno de cada região. [...], num sentido mais qualitativo, [...]
privilegiar a formação de professores de 1º grau [...] (BAHIA, Plano de
Educação e Cultura 1984-1987, 1984 apud Boaventura, 2005, p.160).

Dessa forma a universidade multicampi buscava atender aos propósitos do
Governo propiciava a economia de meios, evitava a duplicação de serviços com
várias reitorias ou a “não aconselhável faculdade isolada”, assevera Boaventura,
(2005, p. 161), além de “retro-alimentar os demais níveis do sistema educacional.
Numa visão sistêmica, parte dos produtos do sistema educacional a ele retorna,
através da atuação de professores e especialistas”. A educação superior, além da
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) esta representada pela
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) que foi instituída pela mesma
Lei Delegada, mas só teve autorização para funcionar mediante Decreto Federal nº
94.250, de 22 de abril de 1987 (BRASIL, 1987). A Universidade do Estado da Bahia
(UNEB) foi criada mediante a Lei Delegada nº 66, de 1º de junho de 1983 (BAHIA,
1983).

A Lei nº 6.344, de 05 de dezembro de 1991(BRASIL, 1991), institui a

Universidade Estadual de Santa Cruz, como Fundação Pública, depois como
autarquia pela Lei nº 6.898, de 18 de agosto de 1995 (BRASIL, 1995).
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2.4.4 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA: regulação e utopia

Exposto um breve cenário do sistema de educação superior, vamos nos
dedicar a compreender a origem da UNEB na sua institucionalidade. Perseguir a
gênese da institucionalização da UNEB perpassa por muitas indagações sobre uma
série de questões provocadas por nosso amadurecimento no campo teórico e as
dificuldades encontradas no encaminhamento da Proposta para Ampliação dos
Cargos de Provimento Temporário e Permanente, na experiência profissional. A
UNEB, devido a sua característica multicampi, sempre estava a exigir argumentos
para as justificativas que se apresentavam para o pleito o que nos conduzia sempre
a

recorrer

à

legislação.

Vejamos

como

a

UNEB

está

organizada

administrativamente.

2.4.4.1 Organização Administrativa
A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) foi criada pela Lei Delegada nº.
66, de 01 de junho de 1983 (BAHIA, 1983), como autarquia de regime especial,
obteve autorização para funcionamento por meio do Decreto Presidencial nº. 92.937
de 17 de julho de 1986 (BRASIL, 1986) e regulamentada por

Decreto

Governamental nº. 31.299/1994 (BAHIA, 1994). Em 31 de julho de 1995 foi
reconhecida pela Portaria Ministerial nº. 909 e em 1997 (BRASIL, 1997) foi
reestruturada pela Lei Estadual nº. 7.176, de 10 de setembro de 1997 (BAHIA,
1997), como entidade autárquica, de ensino, pesquisa e extensão, de natureza
multicampi, vinculada à Secretaria da Estadual da Educação, com autonomia
acadêmica, administrativa e financeira e patrimônio próprio. Em 04 de janeiro de
2006, foi publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia o Decreto nº. 9.751, de 03
de janeiro de 2006 (BAHIA, 2006), que dispõe sobre o Recredenciamento da
Universidade do Estado da Bahia pelo período de cinco anos. Seu funcionamento
interno, no âmbito da autonomia que lhe é conferida, é regido por seu Estatuto e
Regimento Geral.
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2.4.4.2 Organização espacial
A partir da Lei nº 7.176 de 10 de setembro de 1997, o Departamento
substituiu a Faculdade como unidade administrativa. Nos campi localizam-se os
Departamentos nos quais estão alocados os diversos cursos de bacharelado e
licenciatura. No Campus I, situado em Salvador, funcionam quatro Departamentos,
no Campus II - Alagoinhas e no Campus III - Juazeiro, funcionam dois
Departamentos e nos demais, apenas um Departamento.
Integram a UNEB os campi de Salvador - Campus I, Alagoinhas - Campus II,
Juazeiro - Campus III, Jacobina - Campus IV, Santo Antônio de Jesus - Campus V,
Caetité - Campus VI, Senhor do Bonfim - Campus VII, Paulo Afonso - Campus VIII,
Barreiras - Campus IX, Teixeira de Freitas - Campus X, Serrinha - Campus XI,
Guanambi - Campus XII, Itaberaba - Campus XIII, Conceição do Coité - Campus
XIV, Valença - Campus XV, Irecê - Campus XVI, Bom Jesus da Lapa - Campus XVII,
Eunápolis - Campus XVIII, Camaçari – Campus XIX, Brumado – Campus XX, Ipiaú Campus XXI, Euclides da Cunha – Campus XXII, Seabra – Campus XXIII e XiqueXique – Campus XXIV.
Dessa forma, a UNEB é constituída por 29 Departamentos, distribuídos em 24
campi, localizados em 18 Territórios de Identidade. O campus I, localizado na
capital, possui quatro Departamentos: Departamento da Educação (DEDC),
Departamento de Ciências da Vida (DCV), Departamento de Ciências Exatas e da
Terra (DCET) e Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias (DCHT).
A espacialização do Estado da Bahia está distribuída em 26 Territórios de
Identidade encontrando-se grifado aqueles que fixam campus da UNEB: Irecê, Velho
Chico, Chapada Diamantina, Sisal, Litoral Sul, Baixo Sul, Extremo Sul, Itapetinga,
Vale do Jiquiriçá, Sertão do São Francisco, Oeste Baiano, Bacia do Panamirim,
Sertão Produtivo, Piemonte do Paraguaçu, Bacia do Jacuípe, Piemonte da
Diamantina, Semi-Árido Nordeste II, Agreste de Alagoinhas/Litoral Norte, Portal do
Sertão, Vitória da Conquista, Recôncavo, Médio Rio das Contas, Bacia do Rio
Corrente, Itaparica, Piemonte Norte do Itapicuru, Metropolitana de Salvador. A
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) estruturada em sistema multicampi de
educação superior tem sede e foro em Salvador.
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Figura 1- Mapa da Bahia com a localização dos Campi da UNEB
Fonte: site da UNEB, 2009.
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2.4.4.3 Reflexões sobre institutos legais

Anteriormente nos referimos ao amadurecimento no campo teórico porque os
dispositivos legais com os quais já estávamos familiarizados apresentaram-se-nos
naquele momento, num emaranhado de incógnitas.
A indagação empurra para o ato legal que a constituiu a UNEB: Lei Delegada.
Daí decorre a questão: Por que Lei Delegada? O que é uma Lei Delegada?
Recorremos aos ensinamentos do consagrado Professor Hely Lopes Meirelles e
outros doutos do Direito, para formular um entendimento a respeito dos
questionamentos a fim de saciar a mente inquieta e prosseguir a investigação. A Lei
Delegada é uma espécie normativa elaborada pelo Poder Executivo. De acordo com
Moraes (2005, p. 613):
[...] é ato normativo elaborado e editado pelo Presidente da República, em
razão de autorização do Poder Legislativo, e nos limites postos por este,
constituindo-se verdadeira delegação externa da função legiferante e aceita
modernamente, desde que com limitações, como mecanismo necessário
para possibilitar a eficiência do Estado e uma necessidade de maior
agilidade e celeridade.

A Lei Delegada também pode ser observada no âmbito estadual. Ainda em
conformidade com o autor referenciado, quanto ao conteúdo e eficácia, “a lei
delegada tem sua natureza jurídica idêntica às demais previstas no art. 50, da
Constituição Federal [...] (BRASIL, 1988). A UNEB foi criada nos termos da Lei
Delegada Nº 66, de 01 de junho de 1983, in verbis:
Art. 1º Fica criada, nos termos da Lei Federal nº 5.540, de 28 de novembro
de 1968, a Universidade do Estado da Bahia – UNEB, sob a forma de
autarquia em regime especial, vinculada à Secretaria da Educação e
Cultura, com personalidade jurídica de direito público, autonomia
acadêmica, administrativa e financeira e patrimônio próprio.
Parágrafo único – A Universidade do Estado da Bahia, com sede foro na
Cidade do Salvador e jurisdição em todo o território do Estado, gozará das
franquias e privilégios da administração centralizada.

Em 1997, a Lei Nº 7.176 de 10 de setembro de 1997 (BRASIL, 1997),
reestruturou as Universidades Estaduais da Bahia, (UEFS, UESB, UESC e UNEB),
como entidades autárquicas e integrantes do Sistema de Educação Superior, in
verbis:
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[...] entidades autárquicas vinculadas à Secretaria da Educação, dotadas
de personalidade jurídica de direito público, autonomia didático-científica,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, com sede e foro,
respectivamente, nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Vitória da
Conquista e no Km 16 da BR 415 - rodovia Ilhéus/Itabuna. (Art. 1º, Ib.)
As Universidades Estaduais da Bahia, integrantes do Sistema de Educação
Superior, ficam constituídas pelos cursos atualmente em funcionamento,
sem prejuízo de outros que venham a ser criados, adotando a estrutura
orgânica com base em departamentos, a serem estabelecidos em ato
regulamentar. (Art. 2º, Lei n° 7.176/1997).

Como o art. 29 da Lei Nº 7.176, de 10 de setembro de 1997 revoga as
disposições em contrário, prevalece a instituição das Universidades Estaduais como
autarquias, sem as prerrogativas concedidas pelo regime especial. A UNEB perde
também a jurisdição em todo o Estado da Bahia. Dessa forma a UNEB é criada no
âmbito do Poder Executivo, e pelo caráter específico que constituiu a universidade,
na esfera da administração descentralizada. Segundo Di Pietro (1999) o conceito de
administração pública divide-se em dois sentidos:
Em sentido objetivo, material ou funcional, a administração pública pode
ser definida como a atividade concreta e imediata que o Estado
desenvolve, sob regime jurídico de direito público, para a consecução dos
interesses coletivos. Em sentido subjetivo, formal ou orgânico, pode-se
definir Administração Pública, como sendo o conjunto de órgãos e de
pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa
do Estado (DI PIETRO,1999, p. 61-62).

Na Organização do Poder Executivo Estadual: Guia de Atos Normativos, a
Administração Pública “é o aparelho estatal integrado por pessoas jurídicas, órgãos
e agentes públicos postos à disposição do cidadão para consecução das
necessidades gerais e coletivas”. Divide-se em Administração Direta composta por
órgãos ligados diretamente ao poder central, federal, estadual ou municipal. São os
próprios organismos dirigentes, seus ministérios e secretarias. A Administração
Indireta é aquela composta por entidades com personalidade jurídica própria, que
foram criadas para realizar atividades de Governo de forma descentralizada. São
exemplos as Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia
Mista. A segunda vem logo em seguida: O que é autarquia em regime especial?
O inciso I do artigo 5º, do Decreto-Lei 200/67considera autarquia como:
[...] um serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica,
patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas da
Administração Pública que a requeira, no objetivo de atingir um melhor
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funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. ”(DI
PIETRO, 1999, p.49).

Nos ensinamentos de Hely Lopes Meirelles:
Autarquias são entes administrativos autônomos, criados por lei, com
personalidade jurídica de direito público interno, patrimônio próprio e
atribuições estatais específicas. São entes autônomos, mas não são
autonomias. Inconfundível é autonomia com autarquias: aquela legisla para
si; esta administra a si própria, segundo as leis editadas pela entidade que
a criou. O conceito de autarquia é meramente administrativo; o de
autonomia é precipuamente político. Daí estarem as autarquias sujeitas ao
controle da entidade estatal a que pertencem, (MEIRELLES, 1986, p. 285)

Na Organização do Poder Executivo Estadual: Guia de Atos Normativos,
autonomia é:
[...] pessoa jurídica de direito público, com autonomia administrativa e
financeira, patrimônio e receitas próprias, instituída para execução de
serviços típicos da administração pública, que exige gestão
descentralizada, pessoal, sujeito ao Regime Jurídico Único e Plano de
Carreira, com o seu controle financeiro sujeito à prestação de contas do
Tribunal de Contas do Estado (TCE). (MEIRELLES, 1986, p. 49).

Di Pietro (1999, p. 319) conceitua autarquia como “a pessoa jurídica de
direito público, criada por lei, com capacidade de auto-administração, para o
desempenho de serviço público descentralizado, mediante controle administrativo
exercido nos limites da lei”. Celso Bandeira de Mello (1968 apud Di Pietro, 1999,
p.318), define as autarquias como “pessoas jurídicas de direito público de
capacidade exclusivamente administrativa”. Quanto à capacidade de autoadministração, a autarquia diferencia-se das pessoas jurídicas públicas (União,
Estados e Municípios) que, desde que no âmbito da Constituição, pode criar o
próprio direito. Di Pietro (1999) assegura que:
Não é demais repetir que se deve evitar o termo “autonomia”, em relação
às autarquias, porque estas não têm o poder de criar o próprio direito, mas
apenas a capacidade de se auto-administrar a respeito das matérias
específicas que lhes foram destinadas pela pessoa pública política que lhes
deu vida.
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Odete Medauar (1998, p.87) esclarece alguns aspectos do regime das
autarquias universitárias que conferem seu caráter especial:
[...] nomeação do Reitor pelo Chefe do Executivo, mediante lista elaborada
pela própria universidade; 2) o Reitor detém mandato, insuscetível de
cessação pelo Chefe do Executivo; 3) a organização e as principais formas
de funcionamento estão contidas no Estatuto e no Regimento, elaborados
pela própria universidade; 4) existência de órgãos colegiados centrais na
administração superior, com funções deliberativas e normativas, dos quais
participam docentes, representantes do corpo discente e da comunidade;
5) carreira específica para o pessoal docente, com progressão ligada à
obtenção de graus acadêmicos e concursos.

As autarquias, como integrantes da Administração Indireta encontram-se
sujeitas à supervisão do chefe do poder Executivo ou do Secretário da Pasta a qual
estejam vinculadas, com a finalidade de assegurar o cumprimento dos objetivos
fixados em seu termo de criação; alinhar sua atuação com a política de governo;
zelar pela eficiência administrativa e pela garantia de sua autonomia administrativa,
operacional e financeira. Estar vinculada não significa estar subordinada, pois a
subordinação decorre do poder hierárquico, enquanto a vinculação resulta de um
sistema legalizado imposto às autarquias sujeitas apenas ao controle finalístico da
administração que as institui. O que diferencia a administração indireta (autarquias)
da administração direta (centralizada), é que a primeira possui controle finalístico,
isto é, tem administração própria e vinculada a um órgão da entidade estatal que a
criou, enquanto a administração direta possui uma subordinação hierárquica plena e
ilimitada. A respeito da forma de controle das autarquias o ilustre Hely Lopes
Meirelles (1986, p.125) se pronuncia:
Entre nós, o controle das autarquias se realiza na tríplice linha política,
administrativa e financeira, mas todos eles adstritos aos termos da lei que
os estabelece. O controle político, normalmente se faz pela nomeação de
seus dirigentes pelo Executivo; o controle administrativo se exerce através
da supervisão ministerial (Decreto-Lei 200/67, art. 26) ou de órgão
equivalente no âmbito estadual e municipal, bem como por meio de
recursos administrativos internos e externos, na forma regulamentar; o
controle financeiro se opera nos moldes da Administração Direta, inclusive
prestação de contas ao Tribunal competente.

As autarquias possuem privilégios com relação à Administração Direta,
assegurados pela Constituição Federal e outros dispositivos, tais como: 1)
imunidade de tributos sobre o seu patrimônio, à renda e aos serviços vinculados as

124

suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. (CF, art. 150, § 2º); 2) direito de
regresso contra seus servidores (CF, art. 37, § 6º); 3) impenhorabilidade de seus
bens e rendas (CF, art.100 e parágrafos); 4) a prescrição qüinqüenal de suas dívidas
passivas (Decreto-Lei federal nº 4.597/1942) salvo disposição diversa constante de
lei especial.
Na Organização do Poder Executivo Estadual: Guia de Atos Normativos,
autarquia de regime especial significa:

[...] é toda aquela a que a Lei criadora conferir privilégios específicos como:
aumento da autonomia na gestão, plano estratégico de reestruturação e
desenvolvimento institucional em andamento, comparativamente com
outras autarquias, sem infringir os preceitos constitucionais pertinentes a
essas entidades de personalidade jurídica pública, sujeita à fiscalização do
Tribunal de Contas do Estado (TCE). Possui, além das regalias que Lei
criadora lhe confere, as características de uma Autarquia. (BAHIA, 2007, p.
50).

Consideramos apropriado lembrar

que

a

Supervisão

Ministerial,

ou

correspondente no âmbito estadual, é responsável pelo controle administrativo e é
aplicável às entidades da administração indireta vinculada a um ministério, como
determina o Decreto-Lei 200/1967 (BRASIL, 1967), artigo 19 e seguintes. O termo
supervisão não significa subordinação, pois essa é decorrente de poder hierárquico,
enquanto aquela resulta de um sistema legalizado imposto às autarquias sujeitas
apenas ao controle finalístico da administração que a institui. Estas reflexões
decorrem das indagações no exercício profissional que, no nosso entendimento,
ocorrem na efetivação do Programa de Políticas de Ações Afirmativas na UNEB.
Ante o exposto, inferimos que para compreender a autarquia, seja simples ou
em regime especial, é preciso centrar nas palavras da ilustre jurista Silvya Zanello de
Pietro (1999): deve-se evitar o termo autonomia em relação às autarquias, porque
elas têm apenas a capacidade de se auto-administrar a respeito das matérias
específicas que lhes foram destinadas pela pessoa pública política que lhes deu
vida. Autarquia é a pessoa jurídica de direito público, o que significa ter praticamente
as mesmas prerrogativas e sujeições da Administração Direta. É adequado pensar
que, se as Universidades Estaduais se constituem como autarquias, - Lei nº
7176/2003 -, portanto, integrantes da Administração Pública Estadual devem alinhar
sua atuação com a política de governo. Assim sendo, estão vinculadas à Secretaria
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Estadual da Educação, compõem o Sistema Público Estadual de Educação
Superior, não são instituições totalmente autônomas. Nessa linha de entendimento,
a autarquia não tem autonomia plena, exerce uma função administrativa porque tem
apenas o poder de auto-administração, nos limites estabelecidos em lei.
E a garantia constitucional?! Onde fica a Constituição Cidadã?! Uma questão
que emerge do exposto é que a Universidade, enquanto autarquia, ou integrante da
Administração Indireta está sujeita aos dispositivos normativos e legais seja no
campo acadêmico ou de gestão. São dispositivos avaliativos emanados do MEC,
são dispositivos constitucionais traduzidos em Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei
de Diretrizes Orçamentárias, entre outros, que limitam o alcance da autonomia plena
da Universidade. Tais dispositivos possuem um aparato burocrático inflexível, pois
qualquer movimento inadequado numa engrenagem incide em notificação e
penalidade pelo órgão fiscalizador. Não há espaço para justificar as implicações do
percurso.
Para favorecer a compreensão pretendida, revisitemos Tragtenberg (2006)
que demonstra a persistência das harmonias administrativas e dos princípios
burocráticos na teoria e prática da administração. Para Tragtenberg (2006), a
burocracia é o aparelho ideológico que congrega as teorias administrativas e se
adapta às novas condições históricas, garantindo os instrumentos para manter a
produtividade nas organizações e minimizar os conflitos o que resulta na
perpetuação das inexoráveis harmonias administrativas. A cada fase da acumulação
do capital, as teorias administrativas vão se adaptando, são predestinadas no dizer
de Tragtenberg (2006), pois possuem capacidade de se adaptar a cada momento
histórico, de duas formas: 1) ideologicamente, quando se manifestam com idéias
eficientes, inovadoras (desburocratização, descentralização, qualidade, excelência,
monitoramente, até no campo da auto-ajuda; 2) operacionalmente, quando
constituem normas, dispositivos, técnicas e intervenções que garantem o controle da
governabilidade.

Com a descentralização propugnada pela Constituição, a

Administração Pública dividida em Direta e Indireta forneceu a abertura para
consolidação dos mecanismos de controle e manutenção da governabilidade.
Acreditamos que compreender esse sistema é imprescindível. Pois se nada
podemos fazer para modificá-la podemos fazer para enfrentá-lo. Uma das

126

alternativas que vislumbramos é romper com as disfunções burocráticas 18. Para isso
é preciso agir como sujeito que compreende a dinâmica institucional, conhecer os
dispositivos legais e normativos e aplicá-los em prol do bem comum. Um curso de
graduação ou pós-graduação visa a melhorar a vida das pessoas. Uma pesquisa ou
atividade de extensão tem como finalidade o bem estar de todos. Curso, projeto,
pesquisa são pensados e desenvolvidos por sujeitos para sujeitos. O ser humano
tem que deixar de ser instrumento. Assim sendo, o passo é conhecer os
dispositivos, as normas, a flexibilidade do ethos burocrático e estudar as estratégias
possíveis. Norma, ou qualquer outro mecanismo, não tem pensamento. O homem
tem pensamento e capacidade de execução.

2.4.4.3 Compromisso social da UNEB

A educação superior é foco de debate no âmbito local, nacional e
internacional, promovido por diversos organismos, que acordam diretrizes e
estratégias, entre outras recomendações, como a Declaração firmada por diversos
países, na Conferência Regional de Educação Superior/CRES 2008, realizada em
Cartagena de Índias, pelo Instituto Internacional para a Educação Superior na
América Latina e Caribe/IESALC, da UNESCO. A educação é concebida como um
direito humano e universal, um bem público social e um dever do Estado. A referida
Declaração recomenda que Estado, sociedade e comunidade acadêmica devem
definir os princípios básicos nos quais se fundamenta a formação, zelando para que
ela seja pertinente e de qualidade.

A qualidade está vinculada à pertinência e à responsabilidade com o
desenvolvimento sustentável da sociedade. Isso exige impulsionar um
modelo acadêmico caracterizado pela indagação dos problemas em seus
18

Disfunções burocráticas são anomalias existentes no funcionamento da burocracia que dificulta o
relacionamento entre a administração pública e o usuário dos bens e serviços públicos. Para Weber a
burocracia é a organização eficiente por excelência e para conseguir esta eficiência, a burocracia
precisa detalhar antecipadamente e nos mínimos detalhes como as coisas devem acontecer. Trata-se
de uma equação dinâmica entre meio e fins, em conformidade com normas para a obtenção de um
máximo de resultados (fins), de acordo como os objetivos e metas estabelecidas. (MAIA, PINTO,
2007).
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contextos; a produção e transferência do valor social dos conhecimentos;
[...] um trabalho de extensão que enriqueça a formação, colabore na
identificação de problemas para a agenda de pesquisa e crie espaços de
ação conjunta com distintos atores sociais, especialmente os mais
excluídos e marginalizados (Declaração CRES 2008).

O compromisso social da Universidade “envolve a construção de uma
sociedade mais justa, igualitária e inclusiva, capaz de promover o desenvolvimento
econômico e social para todos os segmentos da população”. (DCRES 2008, p. 18). “O
caráter de bem público da Educação Superior se reafirma à medida que o acesso à
mesma seja um direito real de todos os cidadãos e cidadãs” dispõe a mencionada
Declaração, enfatizando que a condição necessária para favorecer o acesso à
educação superior de qualidade são políticas educacionais. Apropriadamente, Silva
(2006) “na perspectiva de “evidenciar o desmantelamento da universidade pública”,
discorre sobre as armadilhas que a reforma da Educação Superior tem imprimido às
Universidades Estaduais da Bahia. A Professora Adjunta da UNEB destaca o
potencial das Universidades Estaduais para inserir o exemplo da UNEB que, em
2004, estendeu suas ações a 379 municípios, dentre os 418 que formam o Estado da
Bahia. A autora referenciada deixa claro na sua análise como o ideal de universidade
se materializa em medidas que modificam sua cultura e seu ethos como parte do
projeto de nação, corroborando com as análises e reflexões postas neste estudo e
culminando com o que a escassez de recursos tem submetido à Universidade
Estadual.
A escassez de recursos [...] a cuidar dos problemas emergenciais de
manutenção em detrimento das questões acadêmico-pedagógicas, da
consolidação da identidade institucional, do projeto de desenvolvimento
sob uma perspectiva social e de uma real inclusão, ampliando-lhe o acesso
e possibilitando a permanência dos que nela ingressarem. (SILVA, 2006, p.
223).

Evidencia Silva (2006) que a universidade está permeada de princípios
neoliberais, “a eficiência - e não a qualidade acadêmica - é o princípio a ser seguido”
[...] O PDI, [...] constitui termo de compromisso com o Poder Público (SILVA, 2006,
p. 224). A autora chama atenção para que o trecho do mencionado documento da
CRES 2008, Reafirmando Princípios e Consolidando Diretrizes da Reforma da
Educação Superior no qual está dito que a internacionalização deve ser assumida
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como forma de fortalecer os compromissos com o desenvolvimento do país e a
promoção da justiça social.
Ante ao exposto percebemos que a universidade é submetida às mesmas
estratégias discutidas com relação à política (pública) social. Os documentos
decorrentes de acordos, conferências e fóruns, firmados na defesa da universidade
como bem publico, entravam-se nos nós orçamentários que atravancam a
autonomia universitária e assegura a defesa dos interesses da governabilidade. É
preciso, portanto, ter clareza dos mecanismos que impedem a efetivação dos
direitos sociais e da autonomia da universidade pública.

2.4.5 CONSIDERAÇÕES MEDIANEIRAS

Retomemos as conjecturas preliminares desta Parte II, para organizar as
respostas subjacentes ao problema investigado. O primeiro objetivo específico girou
em torno da compreensão do contexto para compreender o fenômeno. Nesse
sentido, inicialmente, buscamos a compreensão do sistema relacional: política
social, ações afirmativas para negros e universidade. Em seguida, a gênese da
institucionalização da UNEB e seu papel no Sistema Estadual de Educação Superior
e por derradeiro, a causa das reivindicações do negro por políticas públicas de
ações afirmativas.
A reflexão sobre política (pública) social revelou imbricações interessantes.
despertadas por Höfling (2001). Ao tempo que percebíamos a intenção de evitar a
redundância, intuíamos que havia algo mais, oculto nas entrelinhas. A política social
é a política pública voltada para os direitos sociais, entre eles a educação,
assegurados no artigo 6º da Constituição Federal (BRASIL, 1988). Ela está atrelada
ao contexto histórico, e vai se adequando aos paradigmas de cada momento,
gerando estratégias capazes de dirimir conflitos e garantir a governabilidade e, em
conseqüência, dificultar o exercício daqueles direitos.
Nesse sentido as ações afirmativas como ação de política social deve estar
inserida na universidade como uma política institucional que parte da situação de
iniqüidade à qual o negro é submetido. Mas aqui também se pode perceber que esta
instituição também está ligada ao contexto histórico. A educação superior que está
na competência da União é absorvida pelo Governo Estadual como integrante da
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Administração Indireta, como tal, vinculada a um órgão da Administração Direta,
integrada ao Sistema de Educação Superior. A Administração Indireta encontra-se
no instituto da descentralização administrativa do Estado que vem a ser a
distribuição de competências de uma para outra pessoa jurídica. Por sua vez, a
Constituição Federal (BRASIL, 1988) no artigo 165, § 5º, subordina a Administração
Indireta à Lei Orçamentária Anual que compreende o orçamento fiscal, o de
investimento e da seguridade social de toda a Administração Indireta. Esse
orçamento é submetido a normas de gestão financeira e patrimonial fixadas em lei
complementar, de modo que passa a ser exercido um rígido controle na aplicação
de recursos, conforme o art. 165, § 9º da Constituição Federal (BRASIL, 1988). Em
conseqüência, qualquer ação que implique em recursos financeiros depende do
mantenedor para providenciar garantia de execução orçamentária ou suplementação
de recursos, que por sua vez condiciona o ato a uma série de comprovações. As
despesas de investimentos e custeio, aquelas que as que são usadas para o
funcionamento da máquina pública, só poderão ser efetuadas se houver prévia
dotação orçamentária para atender às projeções da despesa e aos acréscimos dela
decorrentes na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
A Universidade é uma Autarquia dotada de autonomia limitada ao campo
didático-científico e de gestão administrativa e financeira, mas não tem autonomia
orçamentária. Só o fato de não ter autonomia orçamentária, limita a independência
da universidade, a relação com o Estado é uma relação direta, pois mesmo havendo
a vinculação a uma Secretaria, a relação indireta só se observa mediante os
dispositivos legais e normativos. Nessa linha de raciocínio, entendemos a assertiva
de Di Pietro (1999) quando assevera que é inadequada a aplicação do termo
autonomia às autarquias uma vez que elas têm apenas a capacidade de “se autoadministrar a respeito das matérias específicas que lhes foram destinadas pela
pessoa pública política que lhes deu vida”.
Souza (2001) analisa com detalhes como a engenharia constitucional garantiu
a participação popular e moldou um novo federalismo bem como a descentralização
do poder político e financeiro gera sérias contradições, conflitos e tensões. A douta
cientista política evidencia como essa engenharia constitucional foi estruturada com
base no consenso, sem o cuidado com resultados para as camadas sociais, tanto
que a Constituição de 1988 sofreu diversas alterações após sua promulgação. Para
Celina Souza (2001) Não houve rupturas com os velhos sujeitos, o que houve foi
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aceitação de novos atores cujo resultado foi ampliação do número de sujeitos no
processo decisório fragmentando o poder sem desintegrar as velhas coalizões,
criando um complexo sistema de dependência política e financeira entre esferas do
governo.
O que pretendemos enfatizar com estas reflexões é que estamos numa
arena onde se enfrentam interesses contraditórios. E uma arena nova (a
universidade), se considerarmos o tempo de luta dos negros e a época em que lhes
é dada a oportunidade de acesso à educação superior (quase 500 anos de
reivindicação). A universidade (UNEB) representa a esperança de transformação,
mas essa esperança está engessada pela regulação, por isso, a política de reserva
de vagas precisa estar institucionalizada, para não se tornar em mais uma estratégia
para enfraquecer as reivindicações dos negros. Ante as raízes históricas
contraditórias entre o Estado e a comunidade negra, persiste a função latente de
resistência nessa contradição. Uma persistência que abriu ao negro as portas da
Universidade. A Universidade é um espaço plural e a UNEB tem estreitas relações
identitárias, não só com os negros, mas com todos aqueles que têm limitado o
exercício dos seus direitos sociais. O seu compromisso social impõe-lhe garantir aos
graduandos cotistas o que a comunidade negra reivindica: políticas públicas e não
ações isoladas. Ações afirmativas inseridas na política institucional firmada nos
princípios da equidade, igualdade e justiça. No respeito aos direitos, no
reconhecimento da identidade e na valorização do negro. A adoção de políticas de
ações afirmativas são políticas de afirmação dos direitos sociais.
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PARTE III

A governabilidade está no social. A fome, a miséria, a ignorância, a doença
inassistida são ingovernáveis. (ULYSSES GUIMARÃES, 1988 apud
CERQUEIRA, 2008, p. 50-51).

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS PARA
NEGROS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
(UNEB):redução e correção das desigualdades sociais

[...] o Programa almeja como a sua mais relevante realização a
institucionalização nesta academia de uma cultura universitária que,
estendendo-se por todas as instâncias e dimensões que conferem
identidade e normatizem o funcionamento estrutural da universidade, seja
capaz de reforçar a prática da coexistência democrática e de aprofundar a
representatividade da pluralidade cultural e da diversidade étnico-racial
historicamente constitutivas da UNEB e da própria sociedade baiana de
modo geral. (MATTOS, 2006).
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3.1 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS
NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB)

[...] Meu propósito sempre foi tornar essa universidade ainda mais
democrática. [...]. O meu sonho é trazer para a universidade todos os
excluídos [...] negros, afro-descendentes e índio-descendentes, a mulher,
os homossexuais [...] no meu discurso [...] eu disse que as palavras de
ordem são esperança e progresso. (Ivete Sacramento, 2004, p.7).

O processo que envolve a política pública, da formulação à implementação,
passa por várias instâncias, como vimos nas seções anteriores e aqui retomamos
para situar a instância local, objeto da análise nesta seção. O lócus é o cenário
aonde vão se desenrolar as ações de programas e projetos que se originaram em
outros cenários, do global ao local, no caso em estudo, considerando local, a
instituição universitária. Rua (2007, p. 12), destaca a importância da implementação
na análise da política pública.

Assevera a mencionada autora que os estudos no

campo da política pública, desde a década de 70, indicam haver um “elo perdido”
entre a tomada de decisão e a avaliação da política pública: a implementação. Muito
embora não seja importante como “um fato real do processo político” a formulação, a
decisão e a implementação são relevantes para a análise da política pública não só
para sua avaliação, mas também para esclarecer conceitos e apontar aspectos que
merecem um olhar mais apurado e até gerar tomadas de decisões administrativas.

3.2 Processo de Implementação

Implementação “é o processo por meio do qual os planos e decisões das
pessoas e organizações são colocados em prática” (Bahia, 2002, p. 51). (Leia-se
instituições). Para Rua (2007. p. 12), a implementação pode ser “compreendida
como o conjunto de ações realizadas por grupos ou indivíduos de natureza pública
ou privada, as quais são direcionadas para a consecução de objetivos estabelecidos
mediante decisões anteriores quanto a políticas”. É a ação que faz a política
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funcionar efetivamente, transpor o programa, sair do papel, afirma Rua (2007. p. 12)
que considera o acompanhamento relevante após a implementação:
Este processo precisa ser acompanhado, entre outras coisas, para que
seja possível identificar porque muitas coisas dão certo enquanto muitas
outras dão errado entre o momento em que uma política é formulada e o
seu resultado concreto.

O processo de formulação de políticas, isto é, o trajeto mediante o qual uma
política é discutida, aprovada, implementada, tem impacto significativo na sua
qualidade e, conseqüentemente, em seus resultados. O processo é complexo em
virtude dos vários cenários em que ele se desenrola, dos diversos sujeitos que estão
envolvidos além dos diferentes graus de poder exercido por esses sujeitos e dos
incentivos para desenvolvimento dessa política, incentivos esses que vão dos
interesses dos sujeitos que estão na liderança aos recursos financeiros. A política é
formulada e levada a efeito no contexto de uma instituição que é, portanto, o lócus
onde ela é efetivada, assim sendo, a instituição é tão importante quanto o processo
de formulação e implementação, no êxito ou fracasso dessa política. O objetivo
dessa investigação no sentido de compreender a dinâmica de implementação das
políticas afirmativas na UNEB passa pelo entendimento da sua formulação.

3.2.1 UNEB: lócus de diversificação institucional e compromisso social

Analisar a implementação do sistema de reserva de vagas para negros na
UNEB, conduz ao delineamento do cenário no âmbito da Instituição no período da
adoção das cotas e a compreensão do que motivou a UNEB a se tornar pioneira na
adoção desse sistema.
Alguns autores (MATTOS (2006); PEREIRA (2007); RODRIGUES FILHO,
(2004), são unânimes em considerar que havia precondições favoráveis à adoção de
medidas afirmativas pela UNEB, em 2001, podendo-se destacar aspectos
fundamentais, que se configuram como diferenciais na mencionada iniciativa, além
de caracterizar a UNEB como pioneira na adoção do sistema em comento. Para
Mattos (2006, p.168),
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[...] não me parece uma mera casualidade o fato de o primeiro sistema
autônomo de reserva de vagas para afro-descendentes das universidades
brasileiras ter surgido na Bahia, na maior universidade do estado e ter
tramitado pelas suas instâncias decisórias internas com relativa facilidade.

O mencionado autor destaca a missão da UNEB como o grande eixo para
onde convergem alguns aspectos que lhe conferem “o status de universidade
pública efetivamente popular” (Mattos, 2006. p. 12). A missão da UNEB quando da
sua inauguração, visava a “democratizar o acesso ao ensino superior por meio da
interiorização da oferta de cursos” (Mattos, 2006. p. 12), finalidade essa que se
tornou determinante ou norteadora nos seguintes aspectos: 1) Localização. A UNEB
está situada num Estado no qual a população negra ultrapassa 75% da população
total. É uma universidade multicampi, cuja abrangência atinge 24 municípios em 18
dos 26 Territórios da Bahia. 2) Diversidade na composição da comunidade
universitária. Os quadros discente, docente e técnico específico, distribuídos nos
campi em diferentes Territórios da Bahia, caracterizam-se por heterogeneidade de
culturas, valores, e concepções de mundo, que se configuram “como um rico e,
igualmente, diverso quadro de possibilidades formativas e de crescimento
acadêmico, humano e social para a comunidade unebiana”. (Mattos, 2006, p., 169).
3) Presença do negro na composição do quadro de dirigentes da Administração
Superior. O autor referenciado destaca ainda, quanto à estrutura interna da UNEB, a
composição da administração superior, na qual três cargos dos mais altos níveis
hierárquicos estavam ocupados por pessoas negras.
A opinião de Mattos (2006) é ratificada por Rodrigues Filho (2004) ao
asseverar que a interiorização possibilita a democratização do acesso à educação
superior de qualidade e gratuita, a uma população que não dispõe de condições de
deslocamento ou fixação na capital ou nos grandes centros onde estão as maiores
ofertas de vagas para os cursos de graduação, considerando Importante salientar
que a UNEB possui 29 Departamentos, dos quais apenas quatro estão localizados
em Salvador e mais de 100 cursos de graduação são ofertados pela UNEB.
Rodrigues Filho acrescenta ainda a troca de experiências entre os territórios, já que
muitos professores não residem no local em que o campus está situado, além dos
deslocamentos dos alunos e servidores para desempenho

de atividades

acadêmicas e profissionais. Outro aspecto destacado pelos autores que corrobora
para democratização, interiorização e integração territorial é o compromisso social
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demonstrado pelos programas e projetos desenvolvidos pela UNEB de grande
alcance na sociedade, como o Rede UNEB 2000, que compreende a oferta de
cursos de licenciatura em Pedagogia, para professores em exercício na rede
municipal que não possuem graduação; o Programa Especial de Formação para
Professores dirigido aos professores da rede estadual de educação que não são
graduados; os Programas de alfabetização de pessoas jovens e adultas e o
Universidade para Todos que têm como público as pessoas não escolarizadas e os
que concluíram a educação básica mas não tiveram acesso à educação superior,
respectivamente. Rodrigues Filho (2004) acrescenta ainda o potencial militanteacadêmico da UNEB como impulsionador das discussões em torno das políticas de
ações afirmativas, pois em seus quadros sempre existiram “simpatizantes e
militantes dos mais diversos Movimentos Sociais Organizados”, entre eles dos
Movimentos Negros. No corpo docente, vários professores sempre tiveram como
objeto de pesquisas e estudos as temáticas referentes à discriminação racial,
merecendo “respeito e visibilidade nas suas comunidades e nos meios acadêmicos
regionais, nacional e internacional” (Rodrigues Filho, 2004). No meio discente a
discussão também esteve presente. Rodrigues Filho (2004) assevera que em 2001,
na cidade de Juazeiro/BA., no Congresso dos Estudantes da UNEB, a comunidade
estudantil “recomendou a adoção de cota de 50% para acesso de afrodescendentes
e estudantes de escolas públicas”. (2004, p.15).
Ante o exposto, pudemos perceber que o lócus institucional era propício à
implementação de ações afirmativas: a estrutura multicampi que coloca a UNEB em
quase todos os territórios baianos, a população do Estado da Bahia, em sua maioria,
formada por negros, os sujeitos políticos que adquirem importância significativa na
formulação de uma política, conforme Rua (2007).
A autora mencionada, na análise de políticas públicas, considera importante o
papel das pessoas envolvidas às quais ela chama de “atores políticos”. (Vamos
adotar as idéias da autora e substituir atores por sujeitos, quando se tratar dos
indivíduos dos Movimentos Negros ou da Universidade e ator, quando vier da área
externa, por entender que ator é um intérprete, representa uma situação. O sujeito é
aquele que exerce (ou sofre) a ação, etimologicamente, do latim subiectum, significa
o que está por debaixo, o que está na base. O sujeito é, portanto, o que pratica a
ação, comprometido com ela, pois ela é intrínseca a ele).
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Façamos outro parêntese para explanar um pouco sobre os atores, no ponto
de vista da supramencionada autora. Para Rua (2007) os atores são diversos e
possuem características distintas. Classifica-os em atores públicos e atores
privados. Entre os públicos estão os políticos e os burocratas. Entre os privados, os
trabalhadores e os empresários. Os políticos são “aqueles atores cuja posição
resulta de mandatos eletivos” (RUA, 2007, p. 4). Sua atuação pode ser limitada pelo
„‟cálculo eleitoral e pelo pertencimento a partidos políticos” (RUA, 2007, p. 4). São os
membros eleitos do poder legislativo ou executivo.
Os burocratas, por sua vez,
[...] devem a sua posição à ocupação de cargos que requerem
conhecimento especializado e que se situam em um sistema de carreira
pública. Controlam, principalmente, recursos de autoridade e informação.
Embora não possuam mandato, os burocratas geralmente possuem
clientelas setoriais. Além disso, eles têm projetos políticos, que podem ser
pessoais ou organizacionais (como a fidelidade à instituição, o crescimento
da organização à qual pertencem, etc). Por isso, é comum haver disputas
não apenas entre políticos e burocratas, mas também conflitos entre
burocracias de diferentes setores do governo (RUA, 2007, p. 4).

Entre os atores Rua (2007) destaca os empresários e os considera dotados
de “grande capacidade de influir nas políticas públicas, já que são capazes de afetar
a economia do país: controlam as atividades de produção, parcelas do mercado e a
oferta de empregos” (2007). Os trabalhadores também são importantes. “O seu
poder resulta da ação organizada, portanto, atuam através de seus sindicatos, que
eventualmente são ligados a partidos, ONGs e até mesmo a igrejas” (RUA, 2007, p.
4).
Para o estudo que ora desenvolvemos, os sujeitos políticos podem ser
identificados quando procuramos as precondições para adoção da reserva de vagas.
O primeiro sujeito, no caso, a Reitora, adquire condições especiais que lhe confere
poder e legitimidade na causa, porque se encontra como sujeito político e como
sujeito militante - o ator trabalhador, na classificação de Rua -. (2007). A Reitora,
Professora Ivete Sacramento, como sujeito político, ocupou o Reitorado da UNEB
por dois mandatos seguidos, o que significa oito anos de atuação. Além de ser a
primeira Reitora negra numa Universidade pública, foi fundadora do Movimento
Negro Unificado (MNU/BA) na Bahia, portanto, militante, envolvida, comprometida,
como pode ser percebido no seu estilo ao se expressar numa entrevista concedida
em junho de 2004, à Revista Educar (Anexo E):
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Pergunta a Revista Educar: Uma das fundadoras do Movimento Negro
unificado na Bahia (MNU-BA), a senhora sempre defendeu a criação de
ações afirmativas no Brasil para negros e afro-descendentes. Esse assunto
passou a fazer parte do dia-a-dia da Uneb, depois da sua eleição para o
cargo de reitora em 1998?
Ivete Sacramento – Estou no segundo mandato, que vai até dezembro de
2005, e fui reeleita com 75% dos votos, em 2002. Meu propósito sempre foi
tornar essa universidade ainda mais democrática. Com vários campi longe
da capital, a Uneb tem um perfil diferenciado, atende prioritariamente
estudantes de baixa renda, oriundos da escola pública, e do interior. O meu
sonho é trazer para a universidade todos os excluídos. Por isso,
trabalhamos com a inclusão dos negros, afro-descendentes e índiodescendentes, da mulher, dos homossexuais, enfim, nos voltamos para a
criação de propostas de educação inclusiva. Por causa desse trabalho, que
colocou a universidade como agente de transformação social, fui
convidada, em 2000, a fazer parte do comitê nacional que preparou o
documento do Brasil para a Conferência Internacional contra Racismo,
Xenofobia e todas as formas de Intolerância, que ocorreu em Durban, na
África do Sul, em 2001.
Educar – O que essa conferência tem a ver com a discussão das políticas
afirmativas no Brasil e com o sistema de cotas nas universidades?
Ivete Sacramento – Aquele grupo teve a oportunidade de criar diretrizes
para as ações afirmativas voltadas para o negro e afro-descendente, que
estão sendo discutidas hoje pela sociedade brasileira. Tratamos da
questão da inclusão e do preconceito contra homossexuais, ciganos,
judeus e todas as formas de intolerância religiosa. O Brasil criou um
documento e o encaminhou aos organismos internacionais. Em 2001, na
conferência, o País se comprometeu com essas ações afirmativas. Elas
devem
ser
implementadas,
é
um
compromisso
assumido
internacionalmente pelo Brasil. O País admitiu que aqui há discriminação e
preconceito contra esse segmento de excluídos e nós temos de prover os
meios para eliminar as desigualdades sócio-raciais (Revista EDUCAR,
2004, Grifo nosso).

O cenário configurava-se propício à adoção de políticas afirmativas. Os sujeitos
políticos, cuja representação era a própria Reitora, que, legitimamente, representava
a expressão dos objetivos dos Movimentos Negros, estava consciente de que a
instituição “devia prover os meios para eliminar as desigualdades sociais”, como
afirma na entrevista acima transcrita. Mattos (2006, p. 172) assevera:
[...] o perfil identitário da UNEB não deixa margens à duvida de que o
sistema de reserva de vagas para os afro-descendentes encontrou nesta
instituição universitária condições internas absolutamente favoráveis à sua
implantação pioneira.

3.2.2 Institucionalização do Sistema de Reserva de Vagas: a Resolução CONSU nº
196/2002
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Configurada a fertilidade do terreno emerge a inquirição: Como se deu a
institucionalização dessas políticas? Compreender a dinâmica de implementação
das políticas afirmativas para negros na modalidade de reserva de vagas a partir do
Ato Normativo que a institui, do Plano de Desenvolvimento Institucional, do
Planejamento

Estratégico

e

do

Projeto

Pedagógico

que

caracterizam

a

institucionalidade da UNEB é um dos objetivos desta investigação, porque
defendemos as ações afirmativas como ação inserida numa política, e ela, para se
afirmar, deve estar assegurada na estrutura institucional da Universidade. Vejamos
então, como se deu o processo de implementação da política de reserva de vagas
para negros no âmbito da Universidade do Estado da Bahia.
Reafirmamos o que já foi pronunciado que, na sua campanha para o segundo
mandato a Reitora, Professora Ivete Sacramento, “assumiu publicamente o
compromisso de acelerar os estudos no sentido de viabilizar estratégias de Ações
Afirmativas na universidade, que já eram ventiladas por professores e também
militantes de dentro e fora da universidade” (RODRIGUES FILHO, 2004, s.i).
Corroborando para cumprimento da promessa e reforçando a participação da
comunidade externa na reivindicação por políticas de ações afirmativas, em 2002,
uma Indicação do Vereador Valdenor Cardoso, aprovada por unanimidade pela
Câmara da Cidade de Salvador, propunha a adoção por todas as universidades
estaduais baianas a reserva de 20% de suas vagas para afrodescendentes.
A Reitora Professora Ivete Sacramento, mediante a Portaria nº 828, de 13 de
maio de 2002 (BAHIA, 2002), nomeou uma Comissão formada pelos professores
Valdélio dos Santos Silva (presidente) e Wilson Roberto de Mattos e o discente
Osni Cardoso de Oliveira para “elaborar critérios de estabelecimento de quotas para
o acesso dos afrodescendentes a Universidade do Estado da Bahia – UNEB”.
Para responder aos objetivos desta investigação computamos o Ato Normativo
que instituiu o sistema de reserva de vagas para negros na Universidade do Estado
da Bahia (UNEB): a Resolução CONSU nº 196/2002 (BAHIA, 2002). Consultando
os dados, encontramos o Parecer que subsidiou a tomada de decisão do egrégio
Conselho Universitário (CONSU). Dois processos originaram o Parecer: o nº
0100010029427, datado de 06 de março de 2001 e o nº 0603020022716, datado de
12 de março de 2002 (BAHIA, 2002). O segundo processo foi apensado ao primeiro
por solicitação do presidente da Comissão por tratarem de “conteúdo similar nas
suas intenções sociais” (Processo nº 0100010029427/2001, fl. 11). O primeiro
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proveniente do Gabinete do Governador, referia-se à iniciativa do Vereador Valdenor
Cardoso, da Câmara Municipal de Salvador que “Indica ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado da Bahia, Doutor César Borges, a reserva de vagas na
Universidade do Estado da Bahia – UNEB, para estudantes negros e afrodescendentes, oriundos de escolas públicas baianas” e o segundo, do Diretório
Central dos Estudantes (DCE) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) que
propõe:
Ampliação dos critérios de seleção e admissão de estudantes da rede
pública oficial de ensino no concurso vestibular da Universidade do Estado
da Bahia, sendo de vital importância a adoção do critério de 50%
(cinqüenta) por cento das vagas deste concurso para alunos que tenham
cursado o ensino médio em uma instituição da rede pública, Municipal ou
Estadual. (BAHIA, Parecer S/N, fl. 10,).

O nobre Conselheiro e Diretor do Departamento de Ciências Humanas e
Tecnologias (DCHT) – Campus XVII, Professor Valdélio Santos Silva no parecer às
folhas 12, do mencionado Processo, sugere que a “comunidade negra e suas
representações conheçam e discutam as referidas propostas”. Rodrigues Filho
(2004, 32) assim relata: “As discussões foram bastante acaloradas e passionais
extrapolando os muros da UNEB. Os primeiros embates foram no sentido de
conceituar e difundir as idéias de „Ações Afirmativas”. Do Parecer S/N (Anexo A),
datado de 30 de maio de 2002 (BAHIA, 2002), com sete folhas, destacamos, para
subsidiar nossa análise os seguintes aspectos, colocando em negrito e/ou caixa alta
as referências à política de ações afirmativas ou de cotas:
1 Ressalta a concordância entre a implantação de uma POLÍTICA DE COTAS
na UNEB e as reivindicações históricas do Movimento Negro brasileiro, “que
há muito tem afirmado que o Brasil somente encontrará o caminho da
democracia na medida em que o racismo e outras formas de iniqüidade social
sejam abolidos do nosso cotidiano” (Fl.15);
2 Enfatiza as reivindicações históricas dos Movimentos Negros – desde as
rebeliões negras contra a escravidão até as reveladas nos documentos
oficiais em que se reconhece a discriminação e o preconceito contra os
negros como “fator fundamental das desigualdades sociais,

busca nesse

momento encontrar alternativas de reparação que favoreça a inclusão das
populações negras nas riquezas produzidas pela sociedade” (Fls. 16);
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3 Destaca a recente conquista dos Movimentos Negros na mobilização da
opinião pública nacional e internacional,
[...] no sentido de pressionar os governantes brasileiros a assumirem uma
postura diferente daquela historicamente adotada, de divulgar no exterior,
através dos órgãos diplomáticos, de que o Brasil era uma referência de
democracia racial no mundo (BAHIA, Fls.16).

4 Ressalta o princípio da equidade como amparo para
Ações

Afirmativas

“como

políticas

ou

origem da idéia de

programas

de

reparação

e

compensação a grupos sociais comprovadamente discriminados” (fls. 16);
5 Destaca que Ações Afirmativas “são mecanismos politicamente deliberados
de construção da igualdade e, portanto, eficazes na promoção da justiça
social”. (fl. 16);
6 Aponta experiências de outras nações como, entre outras, os Estados
Unidos, Canadá, a Holanda, a Índia, a África do Sul que ao adotarem políticas
de Ação Afirmativa, “têm contribuído significativamente para a inclusão cidadã
e o crescimento econômico-social de grupos historicamente discriminados”
(fls. 16);
7 Faz referência ao estudo do IPEA: Desigualdade racial no Brasil: evolução
das condições de vida na década de 90, publicado em 2001, que comprova a
discriminação racial na sociedade brasileira (fls.18);
8 Considera que as políticas públicas universais, eficazes na “melhoria das
condições

econômico-sociais

gerais”

não

têm sido

suficientes

para

promoverem a “inclusão das populações negras no âmbito da cidadania
plena” (fls. 19);
9 Pondera que
o resgate da dívida social para com as populações negras, só poderá
concretizar-se na medida em que tomarmos consciência da necessidade
de POLÍTICAS PÚBLICAS especiais pautadas no objetivo de eliminar o
paralelismo que caracteriza a imensa desigualdade a separar os brasileiros
negros dos brasileiros brancos (BAHIA, fls. 19);

10 Assevera que :
Se é certo que sozinhas as políticas de quotas para negros e negras, nas
universidades, nos serviços públicos, nas empresas etc., não são
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suficientes
para resolverem os problemas da desigualdade racial,
prescindir delas significa amargarmos mais alguns séculos de imoralidade
social e irresponsabilidade cidadã para com aqueles que já
experimentaram quatrocentos anos de escravidão e mais cem de exclusão
racista discriminatória (fls. 20)

11 Propugna pelas POLÍTICAS DE RESERVA DE VAGAS para negros e
negras, como exemplo de universidades públicas no Brasil.
12 Propõe a Comissão os critérios para a adoção do sistema de cotas na
Universidade do Estado da Bahia que se traduz no texto da Resolução
CONSU nº 196/2002 (BAHIA, 2002).
Na Reunião Ordinária, realizada em 18 de julho de 2002, com a presença de
31 Conselheiros, a proposta de Resolução foi submetida à apreciação do egrégio
Conselho Universitário e aprovada com 28 votos a favor e três abstenções, sem voto
contrário. (MATTOS, 2006, p. 172). A Resolução de nº 196, de 18 de julho de 2002,
no seu preâmbulo, estabelece e aprova o sistema de cotas para população
afrodescendente, oriunda de escolas públicas, no preenchimento de vagas relativas
aos cursos de graduação e pós-graduação e dá outras providências. Em três artigos
estão

determinados: a cota de 40% e os requisitos para inscrição, os itens de

autoclassificação racial e o artigo 4º estabelece in verbis:
Art. 4º - A Universidade do Estado da Bahia – UNEB implementará
programas sociais de apoio e acompanhamento acadêmico para os
estudantes que ingressarem nos seus cursos através do sistema de quotas
estabelecido no Art. 1º desta Resolução. (BAHIA, 2002)

As manifestações da Magnífica Reitora Ivete Sacramento anteriormente
referidas, o Parecer que subsidia a deliberação do egrégio Conselho Universitário
(CONSU) e o disposto no artigo 4º, da Resolução de nº 196, de 18 de julho de 2002
(BAHIA, 2002), não deixam dúvidas de que estava se propondo uma política e não
uma ação. Outrossim, o caráter de uma medida adotada para o acesso, é que se
instituiu um sistema de reserva de vagas. Um sistema não configura uma ação.
Em conformidade com a Organização do Poder Executivo Estadual: Guia de
Atos Normativos (2007), um sistema representa o conjunto de ações articuladas
entre si, que tem seu funcionamento definido em instâncias a nível central, setorial e
seccional. O sistema compreende totalidades integradas visando ao desempenho
de funções globais, cujas propriedades não podem ser reduzidas às de suas
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unidades menores (BAHIA, 2007, p. 53). Recorramos ao Programa de Ações
Afirmativas para identificar a composição do Sistema de Reserva de Vagas.
3.2.3 Programa de Ações Afirmativas: a construção da igualdade racial em uma
nova cultura universitária
O “Programa de Ações Afirmativas: a construção da igualdade racial em uma
nova cultura universitária” é apresentado com o “objetivo precípuo de dar
organicidade e institucionalidade ao sistema de cotas e seus desdobramentos”. Na
introdução, assim configura a reserva de vagas:
A reserva de vagas nas universidades para grupos populacionais
discriminados, popularmente conhecida como política de cotas, configurase como uma modalidade específica de um conjunto de políticas públicas
corretora das desigualdades sociais setorizadas, batizadas com o nome de
Ações Afirmativas (BAHIA, 2007, p. 3).

Os objetivos, metas e ações propostas no Programa de Ações Afirmativas
estão traçados numa visão sistêmica e comprovam a proposta de uma política
institucional. Ei-los na íntegra, em conformidade com o referido Programa com
destaque para o indicativo de política institucional:
1) Fomentar e consolidar na UNEB, uma cultura universitária plural,
igualitária, anti-racista e representativa da diversidade étnico-racial que
compõe a sociedade baiana, consideradas as especificidades
populacionais e culturais características das localidades nas quais a UNEB
se faz presente através dos seus cursos regulares e/ou projetos especiais.
Tal objetivo fundamenta-se na convicção de que a diversidade entendida
contemporaneamente como convivência e coexistência democrática e deshierarquizada entre modos, formas e concepções de vida social,
característicos de grupos específicos coexistindo em espaços públicos
comuns-, é fator substantivo de enriquecimento das experiências humanas,
histórico-sociais, ao mesmo tempo, de todos, indistintamente; e de cada
grupo, em particular.
2) Institucionalizar, no âmbito das instâncias decisórias da UNEB, a
garantia de formação universitária de qualidade à grande parcela da
população negra baiana, historicamente -e em enormes proporções-,
excluídas desta que é, nos tempos atuais, a principal oportunidade de
ascensão econômico-social, política e cultural dos indivíduos e,
conseqüentemente, dos grupos sociais.
3) INCLUIR NO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI,
NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E NO PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO DA UNEB, OS PRINCÍPIOS DA AÇÃO AFIRMATIVA, DOS
DIREITOS HUMANOS, DA PLURALIDADE CULTURAL, DO ANTIRACISMO E DA DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL.
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4) Defender e aperfeiçoar regularmente o sistema de reserva de vagas
para candidatos negros (cotas) no vestibular e em qualquer outro processo
seletivo nos cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pela UNEB,
como a forma contemporânea mais eficaz de correção das desigualdades
de oportunidades no acesso ao ensino superior.
5) Desenvolver e implantar um Sistema de Acompanhamento e Avaliação
dos estudantes ingressos na UNEB através do sistema de cotas em cada
Departamento, a partir de indicadores que se distribuam entre três
dimensões, a saber: a)desempenho que o Departamento oferece.
6) Desenvolver e implantar formatos de acompanhamento tutorial
individualizado ou grupal nos Departamentos onde a avaliação apontar
problemas. (UNEB, 2007, p. 21-22, caixa alta item 3 e grifo nosso).

As metas do Programa visam a:

1) Assegurar que os estudantes ingressos através do sistema de
cotas tenham um desempenho, por disciplina, igual ou superior a
7,0 (sete).
2) Alcançar a representatividade mínima de 75% de estudantes
negros em todos os cursos da UNEB em um prazo máximo de 8
anos.
3) Garantir a permanência física dos estudantes ingressos através do
sistema de cotas, estabelecendo em 5% por semestre/curso a
margem de tolerância de evasão.
4)

Institucionalizar a autonomia orçamentária do Programa.

5) Implantar cota de 40% para estudantes cotistas em todos os
Programas que envolvam benefícios para estudantes (Programa
de monitoria de ensino, Programa de monitoria de Extensão,
PICIN, PIBIC etc.)
6) Implantar cota de 40% para estudantes cotistas em todos os
cursos de língua estrangeira desenvolvidos pelos Núcleos de
Estudos da UNEB.
7) Implantar

Pró-Reitoria

de

Ações

Afirmativas

e

Assuntos

Estudantis.
8) Implantar um programa de bolsas acadêmicas, vinculadas ao
desempenho,

destinadas

a

todos

(as)

estudantes

comprovadamente carentes (renda familiar mensal igual ou inferior
a 3 salários mínimos) ingressos através do sistema de cotas.
9) Influir positivamente e mensurar os impactos na organização
familiar, na auto-estima individual, na empregabilidade, no
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fortalecimento do compromisso social-comunitário e no projeto de
vida do estudante cotista.

As ações institucionais previstas no Programa

envolvem infra-estrutura e

condições de permanência do graduando cotista, tais como:
a) Referente à infra-estrutura
1.1 Coordenação Geral do Programa de Ações Afirmativas, na estrutura da PróReitoria de Pesquisa e Pós-Graduação;
1.2 Banco de Dados
1.3 Conselho Consultivo do Programa de Ações Afirmativas da UNEB, com
representantes dos Departamentos, do CEPAIA, das Pró-Reitorias, do
SINTEST, da ADUNEB, do DCE, do Programa Rede UNEB 2000 e do
Programa PROESP.
1.4 Comissões Setoriais do Programa de Ações Afirmativas da UNEB, em cada
Departamento.
1.5 Linha Editorial Temática na Editora da UNEB (Coleção: Pluralidade Cultural e
Ações Afirmativas).
1.6 Programa regular de divulgação das Ações Afirmativas na TV UNEB.
1.7 Veículo de comunicação das ações desenvolvidas pelo Programa de Ações
Afirmativas da UNEB (Boletim Informativo com divulgação impressa e
divulgação eletrônica no Portal da UNEB).
b) No âmbito de permanência do graduando cotista (apoio-econômico–social)

1 Criação de um Programa de Bolsas de Estudos.
2 Criação de Restaurantes Universitários nos Campi.
3 Criação em todos os Campi, de um sistema de subsídios para os gastos com
xerox, voltado para os alunos comprovadamente carentes.
4 Implantação de Residências Universitárias em todos os Campi;
5 Criação de Centros de Convivência Estudantil em todos os Campi.
6 Implantação de Assistência Médica e Odontológica em todos os Departamentos.
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Dias (2004, p.95) referindo-se a sistema adota a definição de Lalande que o
traduz como “um conjunto de elementos que formam um todo organizado” e
considera que “é difícil justificar a existência de um sistema nacional de ensino no
sentido que Lalande dá à palavra”, contudo elenca cinco fatores que unificam e
uniformizam o sistema de ensino, que são:

1. [...] estarem as escolas localizadas dentro dos limites do território
nacional. [...] estar a serviço da cultura brasileira [...]; 3. o ensino ser dado
em língua nacional. 4. [...] todas as escolas estão sujeitas a uma legislação
comum. 5. [...] existirem disposições legais que determinam, [...] a
articulação entre os graus e a equivalência entre as modalidades de
ensino.

Dias (2004) considera que o sistema de ensino compreende uma rede de
escolas e uma estrutura de sustentação. Recorrendo à linha de raciocínio do autor
anteriormente

referenciado,

no

Programa

de

Ações

Afirmativas

estudado

encontramos a estrutura de um sistema de reserva de vagas: o Programa destina-se
a todos os Departamentos da UNEB em todos os campi; as disposições são
destinadas a todos os Departamentos que estão sujeitos à mesma legislação, a
mesma língua e legislação, ademais não se pode esquecer que a UNEB integra o
Sistema Estadual de Educação Superior, portanto cabe olhar a estrutura de
sustentação.
Neste ponto comprovamos a nossa inquietação no desempenho de nossas
atividades profissionais, quando nos deparávamos com as questões burocráticas
que emperravam os procedimentos e posteriores encaminhamentos, mormente
quando o assunto envolvia recursos financeiros. Anteriormente fizemos referência a
esse fato. Aqui fazemos a interrogação? Qual o impacto financeiro dessa proposta?
E nos arriscamos a assegurar que ela não se efetivou, deve estar em diligência em
alguma instância administrativa.
Chama nossa atenção a criação de uma Pró-Reitoria de Ações Afirmativas,
que registramos, mas não vamos aprofundar, para não interromper a análise que
vimos fazendo. A política de ação afirmativa deve ser temporária, uma vez que ela
se destina à correção dos ”efeitos presentes da discriminação praticada no passado”
e à “concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso aos bens fundamentais
como a educação e emprego” como propugnado pelo Ministro Joaquim Gomes. O
que justifica uma Pró-Reitoria para Ações Afirmativas?
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O passo seguinte foi consultar os documentos e/ou instrumentos que norteiam
as ações e as atividades nos planos administrativos e acadêmicos e que fixam as
normas para o funcionamento da Universidade. Em tempo, o Programa de Ações
Afirmativas: a construção da igualdade racial em uma nova cultura universitária
compõe o Anexo F.

3.2.4 Plano de Desenvolvimento Institucional

Com campus em 19 dos 26 Territórios de Identidade do Estado da Bahia, a
UNEB é desafiada a atender, com qualidade, às demandas que se encontram no
seu entorno, com a finalidade que lhe é conferida pela Lei nº 7.176, de 10 de
setembro de 1997 e a missão auferida no Plano de Desenvolvimento Institucional,
2002-2006, in verbis:

Art. 3º, Lei nº 7.176, de 10 de setembro de 1997
Desenvolver a educação superior, de forma harmônica e planejada,
promovendo a formação e o aperfeiçoamento acadêmico, científico e
tecnológico dos recursos humanos, a pesquisa e a extensão, de modo
indissociável, voltada para as questões do desenvolvimento sócioeconômico, em consonância com as peculiaridades regionais (BAHIA,
1997)

Plano de Desenvolvimento Institucional, 2002-2006 (UNEB, 2003):
Atuar, dentro das prerrogativas de autonomia da instituição universitária, no
processo de desenvolvimento do Estado da Bahia, através da produção e
socialização do conhecimento voltado para a formação do cidadão e
solução dos grandes problemas regionais e locais, dentro dos princípios da
ética, democracia, justiça social e da pluralidade étnocultural. (BAHIA,
2003, p. 32).

De acordo como o PDI, conforme posto na Introdução, a UNEB:
[...] no desempenho do seu papel crítico, deverá estar apta a desencadear
processos de reordenação, reestruturação e construção do conhecimento,
libertando-se de uma concepção monolítica do saber em favor de uma
perspectiva pluricultural. (UNEB, 2002-2206, p.8).
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Pudemos perceber nestas citações que a missão conferida no instituto legal
“Desenvolver a educação superior, de forma harmônica e planejada” não coaduna
com a proposta transformadora que está posta na Introdução do PDI. No entanto, no
mesmo PDI, a missão está perfeitamente alinhada com o processo de
desenvolvimento do Estado da Bahia, conquanto a missão precípua da universidade
de produzir e socializar o conhecimento decorre do proposto pelo Governo. O nosso
objetivo, no entanto, não é discutir a missão, mas enfatizar os aspectos que
corroboram para dificultar e entravar a política de ações afirmativas da Universidade.
É interessante esclarecer que o Plano de Desenvolvimento Institucional
integra o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) do
INEP/MEC que foi instituída para promoção “da melhoria da qualidade da educação
superior, a expansão da sua oferta, o aumento da eficácia institucional, da sua
efetividade

acadêmica

e

social

e

especialmente,

dos

compromissos

e

responsabilidades sociais”.
O Plano de Desenvolvimento Institucional da UNEB, elaborado para um
período de quatro anos - 2002-2006 -, é o documento que identifica a Instituição
quanto à sua filosofia de trabalho, a missão a que se propõe, às diretrizes
pedagógicas que orientam suas ações, a sua estrutura organizacional e às ações e
atividades acadêmicas que desenvolve ou que pretende desenvolver. Constitui-se
em um dos instrumentos de planejamento como assevera na sua apresentação a
Magnífica Reitora Ivete Sacramento,
[...] constitui-se em um dos instrumentos de planejamento adotado pela
atual gestão, com a finalidade de delinear políticas, diretrizes, estratégias,
ações, objetivos e metas para as áreas acadêmicas e administrativas,
visando à racionalização de seus recursos e investimentos, definido sua
perspectiva de desenvolvimento para alcançar seus objetivos e sintonizarse com o Plano de Desenvolvimento do Estado (UNEB, 2003, p. 07).

Na Introdução, o PDI projeta o compromisso de atuação administrativopedagógico baseado na dotação orçamentária da época, “na democratização do
acesso aos cursos oferecidos e garantia da gratuidade dos serviços essenciais, na
ampliação e fortalecimento do seu porte institucional, no atendimento às legítimas e
crescentes demandas sociais” (PDI, p.8). O PDI reafirma o alinhamento do
planejamento da UNEB com o Plano de Desenvolvimento do Estado:
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Como Instituição de Ensino Superior Estadual e atuando nas diversas
regiões geo-político-econômicas da Bahia, a articulação do planejamento
da Uneb com o Plano de Desenvolvimento do Estado torna-se imperiosa,
exigindo uma atuação academicamente atenta e administrativamente ágil
para intervir prontamente nas questões de sua competência, especialmente
no âmbito das políticas públicas (UNEB, 2003, p. 09).

3.2.4.1 Plano de Desenvolvimento Institucional e a missão da UNEB

Missão é a declaração sintética da ação a ser desempenhada por uma
organização, elaborada para orientar as deliberações de seus colaboradores.
(BAHIA, 2002, p. 51). No caso da Universidade, é a sua essência, sua razão de ser.
A missão da UNEB, na sua criação, de acordo com Mattos (2006) visava a
”democratizar o acesso ao ensino superior por meio da interiorização da oferta de
cursos”. No PDI, a referência à sua missão anterior, é voltada para a interiorização
do ensino de graduação, com ênfase na formação de professores, que se
transforma e evolui a partir da demanda social e desenvolvimento econômico das
diversas regiões em que atua.

Assim sendo, a missão da UNEB está assim

explicitada no seu Plano de Desenvolvimento Institucional, 2002-2006 (UNEB, 2003,
p. 32):
Atuar, dentro das prerrogativas de autonomia da instituição universitária, no
processo de desenvolvimento do Estado da Bahia, através da produção e
socialização do conhecimento voltado para a formação do cidadão e
solução dos grandes problemas regionais e locais, dentro dos princípios da
ética, democracia, justiça social e da pluralidade étnocultural.

As diretrizes pedagógicas estabelecidas no PDI preconizam que as atividades
fins da Universidade deverão concretizar-se na prática, considerando
[...] os valores éticos; a formação do sujeito, no que diz respeito à reflexão,
à criticidade e à criatividade estética; a história regional,a pluralidade
cultural, o respeito à alteridade ou diferenças, e o respeito aos grupos
étnicos formadores da sociedade brasileira; valores de caráter científico e
pedagógico; a conjunção dos processos de produção da ciência e
construção da cidadania; a necessidade de permanente atualização, de
modo a segurar o cumprimento de sua missão vinculada com a promoção
da qualidade; a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e, 3
diretrizes básicas: a) participação no esforço de melhoria da qualidade e
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produtividade através de [...] formação de um novo profissional,
recapacitação dos profissionais já “formados”; integração com os demais
níveis e modalidades da educação b) preocupação com as demandas da
sociedade e políticas afirmativas, c) consciência ecológica e investimento
no desenvolvimento sustentável. (UNEB, 2003, pp. 118-119)

Do exposto, entendemos que o Sistema de Reserva de Vagas para Negros
na Universidade do Estado da Bahia foi instituído como uma política institucional,
haja vista sua característica de sistema a partir de um Programa de Ações
Afirmativas que contempla ações de permanência, de infra-estrutura e de gestão. Os
princípios que nortearam o processo de institucionalização não se encontram
explicitados no Programa de Ações Afirmativas, apesar de propor a inclusão os
princípios da ação afirmativa, dos direitos humanos, da pluralidade cultural, do antiracismo e da diversidade étnico-racial no PDI, no Planejamento Estratégico e no
Projeto Político Pedagógico da UNEB. Entretanto, estão subjacentes em toda a
proposta os princípios da equidade, da igualdade e da justiça social de acordo com a
situação de iniqüidade a qual os negros sempre estiveram submetidos.
Olhar a Universidade em sua relação com a política social e a causa das
reivindicações do negro por políticas de ações aponta para o alerta. A UNEB é
integrante da Administração Direta do Estado, apesar da autonomia que lhe
assegurada por dispositivos constitucionais e legais, aí também estão dispositivos
que dispõem sobre a questão orçamentária e limitam a autonomia universitária.
Esclarecemos que o Programa de Ações Afirmativas propõe criação de infraestrutura e propõe diversas ações, mas não apresenta o impacto orçamentário nem
a fonte de recursos. Uma análise que trate o recorte da implementação, poderia
concluir que a implementação do aludido Sistema conforma-se como uma política
institucional, como de fato se configura. Mas quanto se analisa o contexto, quando
se concebe a política social como estratégia para manutenção da governabilidade é
preciso está atento para evitar que o processo adquira a conformação de medidas
que modificam a proposta inicial.
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À GUISA DE CONSIDERAÇÔES

Para abrir janelas no tecido bordado com as linhas das políticas públicas
sociais e da universidade, direcionadas às reivindicações e conquistas
dos negros na ampliação de oportunidades e possibilidades.
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UM OLHAR SOBRE AS EXPECTATIVAS: em busca de respostas

Para consecução dos objetivos delineados para o problema investigado
consideramos que os dispositivos legais e postulados teóricos ofereceram as chaves
interpretativas para a análise pretendida. Pudemos compreender o objeto do
problema investigado, ou seja, o Sistema de Reserva de Vagas na UNEB de forma
contextualizada, no processo histórico que, ao tempo que revelou a resistência da
estrutura, mostrou também a estrutura da resistência. Pudemos perceber como a
estrutura estatal é invencível nos seus mecanismos e estratégias para manutenção
da governabilidade. Compreendemos também a estrutura da resistência consolidada
na persistência do negro que, sob influência das características do momento
histórico, adquire nuances correspondentes ao paradigma vigente, ora adquire forma
de rebeldia e reivindica liberdade, ora em forma de movimento, a aspiração é
variada, ora por igualdade, ora pelo exercício dos direitos sociais, sempre
preservando seus valores, sua cultura e sua identidade.
Compreendemos que os vetores estruturais e conjunturais amalgamados na
Universidade, são os elementos norteadores das políticas institucionais, permeados,
ou embasados no pano de fundo constituído pelo Estado, do qual a Universidade é
integrante, que por sua vez, tem na sua base de desenvolvimento o fator econômico.
O fator econômico é também o elemento político que fertiliza o elemento social e,
apesar das medidas constitucionais e legais que sinalizam avanços nas
reivindicações pleiteadas pelos sujeitos da demanda, as desigualdades sociais não
são alteradas. Se o texto constitucional garante os direitos sociais e a autonomia da
universidade, favorece os mecanismos de controle e governabilidade. O artigo 165,
§ 5º, da Constituição Federal (BRASIL, 1988) subordina a Administração Indireta à
Lei Orçamentária Anual que compreende o orçamento fiscal, o de investimento e da
seguridade social de toda a Administração Indireta. Esse orçamento é submetido a
normas de gestão financeira e patrimonial fixadas em lei complementar, de modo
que passa a ser exercido um rígido controle na aplicação de recursos, conforme o
artigo anteriormente referenciado. Em conseqüência, qualquer ação que implique
em recursos financeiros depende de intervenção do órgão que exerce a tutela para
providenciar garantia de execução orçamentária ou suplementação de recursos, que
por sua vez condiciona o ato a uma série de comprovações. As despesas de
investimentos e custeio, aquelas que as que são usadas para o funcionamento da
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máquina pública, só poderão ser efetuadas se houver prévia dotação orçamentária
para atender às projeções da despesa e aos acréscimos dela decorrentes na Lei de
Diretrizes Orçamentárias.
É preciso esclarecer que, como já relatado, houve uma grande relação do
objeto investigado com as atividades profissionais da mestranda, e não sendo
encontrada a literatura que respondesse satisfatoriamente às questões levantadas,
foram sendo cotejados estudos teóricos sob diversos olhares: da Ciência Política, da
Sociologia e da Antropologia, do Direito, da Cultura e da Administração Pública. O
cotejamento foi facilitado pela flexibilidade possibilitada pelo Mestrado Profissional e
à proporção que os referenciais teóricos foram sendo estruturados puderam ser
aplicados ao estudo e, concomitantemente, nas atividades profissionais, de forma
que contribuiu de imediato para elevar a qualidade do trabalho desenvolvido pela
mestranda e, inevitavelmente, a auto-estima pessoal. Ademais, percebemos que
para proceder à análise do problema, prescindia compreendê-lo no seu contexto
histórico, buscando identificar as interfaces e os aspectos interligados, para, a partir
desse pano de fundo, proceder à análise do problema investigado.
O cotejar foi-se constituindo à proporção que emergiam os requisitos para dar
conta do problema formulado. O segundo aspecto foi compreender o sistema
relacional das ações afirmativas para negros como política social na Universidade,
pautados nos parâmetros estabelecidos na Constituição Federal de 1998. Nessa
dimensão tornou-se imperioso a gênese da institucionalização da UNEB e seu papel
no Sistema Estadual de Educação Superior, assim como a causa das reivindicações
do negro por políticas públicas de ações afirmativas.
Nesse sentido, para desenvolver esta investigação, partimos de dois eixos
norteadores: o primeiro, a política (pública) social entendida como estratégia de
manutenção da governabilidade; o segundo, a causa da reivindicação do negro por
política pública de ação afirmativa para a educação superior que se assenta no
combate às desigualdades sociais, que pode ser explicada na condição de
iniqüidade vivenciada durante quinhentos anos, desde quando arrancaram os
africanos da sua pátria, lhes negaram a condição de seres humanos livres e iguais.
No centro destes dois eixos encontrava-se a Universidade do Estado da Bahia
(UNEB) como o espaço institucional de implementação da política pública. De um
lado, espaço regulador para garantia da governabilidade e do outro, espaço de
empoderamento e utopia. Portanto, espaço de ampliação de oportunidades e
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possibilidades. Da Universidade depende o acesso a um patamar superior na
sociedade com ampliação de oportunidades nos campos sócio-econômico, político e
cultural. Isso está de certa forma assegurado, pelas ações desenvolvidas pela UNEB
nos Territórios de Identidade, mormente no campo de formação de professores, com
destaque também para as ações de educação voltada para os grupos excluídos
como pessoas não escolarizadas, pessoas idosas, assentados, índios, portadores
de necessidades especiais. Os profissionais formados pela Universidade contribuem
para o mercado de trabalho e a administração pública. Mas as possibilidades de
transformação da sociedade e a construção de um novo mundo também dependem
da Universidade. Contudo, a Universidade ocupa-se sobremaneira em administrar
os seus problemas internos, muitos deles causados pela escassez de recursos.
Muitos problemas não impedem a formação de profissionais, mas dificultam o
fortalecimento da consciência crítica e da participação, elementos importantes para
a transformação, do sujeito e da sociedade.
A UNEB pode ser considerada como instituição pioneira na adoção do
Sistema de Reserva de Vagas, pois, como vimos anteriormente, a estrutura
multicampi coloca a instituição em quase todos os territórios baianos. A população
do Estado da Bahia, em sua maioria, formada por negros e os sujeitos políticos que
compunham seu quadro de servidores, alunos e gestores, foram fatores que
imprimiram originalidade e autenticidade ao referido Sistema. Um diferencial
significativo foram os sujeitos, legítimos representantes da população negra que
lideraram o processo de adoção e implementação do instituto em comento, como
política institucional, destacando-se o papel da Reitora, representante da
Universidade e do público demandante.
Procuramos evidenciar como o processo de implementação adveio do âmago
da reivindicação do negro, pois foi liderado pelos seus legítimos representantes e foi
adotado como política institucional. Se, por um lado assegura-se o processo como
política institucional, e responde-se afirmativamente ao problema, o estudo desse
processo deixa um grande alerta: como se dá o processo instituído dessa política no
espaço institucional. Como pudemos perceber, despertados pelos postulados de
Bourdieu (2000), são os sujeitos que produzem e reproduzem a instituição em ações
rotineiras, nas relações se vivificam as ações e atividades desencadeadas no
espaço institucional, seja como normas, como ações burocráticas, podem imprimir
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novas formas e novos mecanismos que podem comprometer a efetivação da política
instituída.
Esta investigação nos levou a perceber as dificuldades em consolidar uma
política (pública) social a partir da ótica dos direitos sociais no Estado brasileiro e o
quanto é essencial o papel da universidade para a emancipação do negro que vem
resistindo e preservando sua identidade fundamental para a gestação de um povo
emancipado, desfrutando dos seus direitos sociais numa sociedade justa e
igualitária. Pudemos ampliar o olhar, os horizontes. As conquistas do negro sofrem
ameaças. Exemplo recente na II Conferência Nacional de Promoção da Igualdade
Racial, realizada em Brasília, no dia 28 de Junho de 2009. Organizações e Ativistas
do Movimento Negro manifestaram-se em defesa dos direitos e da autonomia
política da população negra, insatisfeitos com a descaracterização do Estatuto da
Igualdade Racial que após quase uma década de tramitação no Congresso Nacional
teve deturpado o texto original ameaçando as conquistas em prol da garantia e
efetivação dos direitos políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais da
população negra. Entre outros pontos destacam-se a eliminação do instrumento das
cotas, restrição das políticas de ação afirmativa apenas à parcela da população
negra brasileira abaixo da linha da pobreza e a retirada da criação do fundo de
recursos financeiros para a implementação de políticas públicas para a população
negra. Um manifesto foi divulgado pela defesa das conquistas históricas do negro, e
em repúdio ao atual texto substitutivo do Estatuto da Igualdade Racial – Projeto de
Lei 6264/2005 – Anexo G.
Merece reafirmar que as reflexões aqui postas, não têm pretensão de
encerrar o assunto. No entanto, procuramos apresentar uma análise subsidiada por
reflexões teóricas e históricas, de forma a oferecer um contributo à discussão das
políticas sociais de ações afirmativas assim como, para consolidação do Programa
de Ações Afirmativas da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Esperamos
também que possa fornecer elementos para subsidiar a tomada de decisões –
técnicas e políticas -, especialmente com relação à definição de prioridades e
alocação de recursos -, e também à proposição ou encaminhamento dessas
políticas no âmbito da Secretaria Estadual da Educação (SEC) e da Universidade do
Estado da Bahia (UNEB).
Mas o significado desta investigação superou os resultados esperados.
Podemos afirmar a importância e a qualidade desse Mestrado Profissional e
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podemos também asseverar que os desafios enfrentados no decorrer do estudo
imprimiram um caráter valorativo ao trabalho que perpassa a produção intelectual
para se aninhar nos campos profissional e pessoal O profissional pode ser
comprovado com os pareceres que constituem o apêndice. O pessoal é subjetivo,
apenas a afirmação como prova. É impossível deter-se no estudo do negro conhecer
sua história, políticas sociais e ações afirmativas como respeito aos seus direitos
sem que haja um crescimento como pessoa. Neste estudo percebemos a dimensão
da iniqüidade e da igualdade e, sobretudo, da justiça social. Precisamos estar
atentos e fortalecer os mecanismos para que o Sistema de Reserva de Vagas para
Negros na Universidade do Estado da Bahia, institucionalizado como política pública
seja consolidado nas dimensões almejadas pelo negro. Pela justiça social e racial!
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APÊNDICE A – PROPOSTA DE AMPLIAÇÃO DOS CARGOS DE
PROVIMENTO PERMANENTE MAGISTÉRIO PÚBLICO SUPERIOR DO
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Coordenação de Desenvolvimento da Educação Superior (CODES)

Processo:
Assunto:

0011961-0/2009
Proposta de Ampliação dos Cargos de Provimento Permanente
Magistério Público Superior do Estado da Bahia
Interessado:
Universidades Estaduais da Bahia (UEFS, UESB, UESC, UNEB).
Parecer nº 151/2009
Senhora Coordenadora,
Parecer referente aos Processos: Originários da UEFS: SIIG Nº 0001211-5/2007, Nº 0001212-6/2007 e Nº 004698-0/2008; UESB
SIIG Nº 0080281-1/2008; UESC SIIG Nº 0072104-5/2008; UNEB SIIG Nº 0001208-2/2007, Nº 0046978-7/2008 e Nº 00469811/2008.
I Relatório
Os Magníficos Reitores das Universidades Estaduais da Bahia apresentam ao Excelentíssimo Senhor Secretário Proposta de
Ampliação dos Cargos de Provimento Permanente – Magistério Público Superior para apreciação do Excelentíssimo Senhor
Governador. Solicitam, ainda, que seja garantida a execução orçamentária para 2009, a fim de que seja realizado Concurso Público
para preenchimento das disciplinas em vacância.
O quadro atual prevê 4.157 cargos. Propõe-se 6.177, com um incremento de 2.020 cargos, que corresponde ao percentual de 49%
(Tabela 01). O impacto orçamentário importa em R$ 53.347.765,75, para 2009; R$ 43.227.700,63 para 2010 e R$ 50.204.200,24 para
2011, de acordo com a Tabela 29.

Tabela 01 Quantitativo de Cargos de Provimento Permanente do Magistério Público:
previsto em Lei e proposto

MAGISTÉRIO SUPERIOR
UNIVERSIDADE

Ampliação
Previsto em Lei

TOTAL

4.157

Proposto
6.177

*Estabelecido nas Leis Nº. 8.823 19/09/2003, Nº. 9.157 de 30/06/2004

Nº

%

2.020

49
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A ampliação proposta decorre do crescimento das Universidades Estaduais resultado das políticas de expansão e interiorização da
educação superior implementadas nesses quinze anos que transcorreram entre a promulgação das Leis que estabeleceram os
quadros de cargos e a expansão das Universidades. Efetivamente, essas políticas se traduzem no aumento de cursos de
Graduação, dos programas de Pós-Graduação, das atividades de pesquisa e de extensão, demandando, portanto, pessoal, não
somente nas áreas acadêmicas, como também nas áreas técnicas e de gestão.
Outro fator que corrobora para ampliação está relacionado à titulação do docente, exigência da legislação vigente para que as
instituições de educação superior se afirmem como universidades. Em função dessa exigência, as Universidades Estaduais estão
investindo na qualificação do corpo docente gerando outra exigência legal: a promoção na carreira. No entanto, os processos de
promoção encontram-se estagnados em virtude de não haver disponibilidade no respectivo Quadro nas classes demandadas.
Como resultado dos investimentos na formação continuada do docente, os Programas de Pós-Graduação puderam ser ampliados
e, conseqüentemente, foram registrados avanços na pesquisa e na produção científica, mas a promoção na carreira está
impossibilitada por falta de vaga na classe demandada.
Ante o exposto, a ampliação dos Quadros de Pessoal é urgente e deriva do crescimento das referidas Instituições para atender às
demandas decorrentes do meio acadêmico, científico, tecnológico, sócio-econômico e cultural. São consideráveis ainda as
demandas advindas dos Órgãos normativos e avaliadores, tais como o MEC/Inep/Sinaes/Enade1, Capes2, CEE3 que pugnam pela
reestruturação curricular de determinados cursos, pela (o) reestruturação / fortalecimento de grupos de pesquisa, entre outras
situações que requerem medidas imediatas, uma vez que incidem na avaliação, e, conseqüentemente, no recredenciamento das
Universidades Estaduais.
1.1 Amparo Legal
A Constituição do Estado da Bahia, seção II trata das Atribuições do Governador do Estado, Art. 105, Inciso I: representar o
Estado, na forma desta Constituição e da Lei; inciso V: sancionar, promulgar, vetar, fazer publicar as leis e, para sua fiel execução,
expedir decretos e regulamentos; inciso XIII, in verbis: prover e extinguir cargos públicos estaduais, na forma da lei; no Art. 70, que
trata das Competências da Assembléia Legislativa, e assim dispõe: Cabe à Assembléia Legislativa, com sanção do Governador
legislar sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente sobre: inciso VI: criação, transformação e extinção de
cargos, empregos e funções públicas e fixação dos respectivos vencimentos ou remunerações: Art. 71, inciso III: criar, transformar
ou extinguir cargos, empregos e funções dos seus serviços, na sua administração direta, autárquica ou fundacional, bem como fixar
e modificar, mediante lei de sua iniciativa, as respectivas remunerações, observados os parâmetros estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentárias; e Art. 77, que dispõe sobre as Leis, in verbis: São de iniciativa privativa do governador do Estado os
projetos que disponham sobre: inciso II: criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e
fundacional ou aumento de remuneração; inciso IV: servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria de civis, [...], inciso VII: organização administrativa e serviços públicos, que impliquem aumento ou
redução de despesas.

Ministério da Educação/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira/Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior
2 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
1
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Conforme exposto, o pleito está amparado na Constituição do Estado da Bahia, art. 105, incisos V; art. 71, inciso III; art. 77,
incisos II, IV e VII, que determina ser a matéria de competência privativa do Governador do Estado.

II AMPLIAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO PERMANENTE DO GRUPO OCUPACIONAL EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO
PÚBLICO
2 Objetivos
2.1 Geral
a)

Ampliar o quantitativo de Cargos de Provimento Permanente do Magistério Público Superior, tendo em vista assegurar os
direitos legais dos docentes de progressão na carreira conforme previsto na Lei Nº. 8.352, de 02 de setembro de 2002 e
atender às novas demandas por nomeação docente, oriundas do crescimento das Universidades na Graduação e PósGraduação stricto sensu.

2.2 Específicos
a)

Atender às demandas geradas, em fluxo contínuo, de promoção na carreira docente.

b)

Criar vagas para preenchimento dos cargos efetivos de docentes a fim de assegurar a oferta regular:
 dos componentes curriculares dos cursos de Graduação (Bacharelados / Licenciaturas);
 dos cursos (Bacharelados/Licenciaturas) cujos currículos foram reformulados em atendimento às recomendações do
Conselho Nacional da Educação (CNE), emanadas das novas Diretrizes Curriculares;
 dos cursos (Bacharelados/Licenciaturas) implantados a partir de 2003;
 dos currículos modulares, em formato PBL (Problem Based Learning) a exemplo dos cursos de Medicina e
Engenharia da Computação;
 para qualificação dos programas da Pós-Graduação stricto sensu já instalados;
 dos novos Programas da Pós-Graduação stricto sensu a serem implantados a partir de 2009.

b)

Possibilitar o atendimento de necessidades específicas próprias à dinâmica universitária, ligadas fundamentalmente às
políticas de ensino, pesquisa e extensão, a saber: criação, implantação e consolidação de programas de Pós-Graduação,
implantação e gerenciamento de Núcleos, Centros, Laboratórios e Clínicas, atividades ligadas à pesquisa (projetos,
orientações, produção científica, publicações); e à extensão com as mais diversas configurações (intra e extra-campus, com
intervenções ou ações científicas, técnicas, culturais, de serviços) bem como a atuação em atividades técnico-administrativas
na estrutura universitária.

c)

Regularizar o quadro funcional de vários Departamentos que, por falta de vagas para concurso, vêm suprindo suas
necessidades efetivas e imediatas relativas ao quadro docente com professores substitutos e visitantes.

d)

Responder positivamente às necessidades de ampliação da oferta de vagas de cursos já implantados, com a ampliação de
módulos de alguns cursos e, sobretudo, através da oferta de novas turmas de Graduação (prioritariamente, no turno noturno –
uma antiga e legítima reivindicação da comunidade local e regional).

3

Conselho Estadual de Educação
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3 Justificativa
As Universidades Estaduais com os cursos de Graduação criados e implantados até 2003 tiveram, em grande parte, estabelecidas
as políticas de expansão para interiorização da educação superior e tornaram-se referência de qualidade e desenvolvimento no
contexto territorial em que estão inseridas. Assegurarem-se como universidades públicas, gratuitas e de qualidade tornou-se o
grande desafio. Nesse sentido fazer face às múltiplas demandas (acadêmicas e gerenciais) decorrentes dos processos de criação
dos cursos de Graduação assim como criação e consolidação de Programas de Pós-Graduação, sobretudo stricto sensu (mestrado
e doutorado) ―solicita constantes ajustes, que vão de espaço físico a quadro docente, de equipamentos básicos a apoio técnicoadministrativo, de questões orçamentárias a autonomia e processos gerenciais e financeiros‖ assevera Prof. Dr. Rubens Edson
Alves Pereira, Pró-Reitor de Ensino de Graduação da UEFS4.
Os dispositivos legais e regimentais dispõem sobre as interfaces entre ensino, pesquisa e extensão. Se os cursos de Graduação
foram implantados, inúmeras ações ligadas à Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão vão se desdobrando natural e continuamente.
Tem-se permanente necessidade de re-estruturação e ajustes na área acadêmica e de gestão.
Se a implantação e consolidação de Programas de Pós-Graduação exigem investimentos na qualificação docente, o Estatuto do
Magistério assegura a esse profissional a promoção na carreira, que, por sua vez, demanda a existência de vaga. Para ampliação
do Quadro de Vagas dos cargos do Magistério Superior, o foco da justificativa recai na reafirmação de que é urgente o cumprimento
das exigências legais quanto à promoção na carreira e a adequação do Quadro às demandas decorrentes da criação de Cursos de
Graduação e Programas de Pós-Graduação. Em 2003 a oferta de vagas nas Universidades Estaduais alcançava 7.949 vagas para
os 163 cursos regulares de Graduação (Bacharelado e Licenciatura), cuja matrícula atingia 30.585 universitários. Em 2008, foram
ofertadas 9.740 vagas, verificando-se um acréscimo de 22% na oferta de vagas, para os 228 cursos regulares de Graduação,
registrando um incremento de 65%, com relação a 2003. A matrícula na Graduação atingiu 46.875 alunos, com um aumento de
16.390 alunos matriculados, também com relação a 2003, que corresponde, em termos percentuais, a uma elevação de 53,26%
nos cursos regulares. Em termos da Pós-Graduação, em 2003 existiam 20 Programas de Mestrado, sendo nove interinstitucional e
cinco de Doutorado também interinstitucional. Em 2008 os Programas de Pós-Graduação oferecem 31 Programas de Mestrado e
seis de Doutorado, todos com recomendação da Capes/MEC.

3.1 O Corpo Docente
Com a política de expansão das Universidades Estaduais na década de 1990, os Cargos de Docentes foram ampliados mediante
as Leis nº 8.352, de 02 de setembro de 2002 e nº 9.157, de 30 de junho de 2004, porém, não foi feito o aporte orçamentário para
que o Quadro de Cargos estabelecido em Lei fosse preenchido proporcionalmente às demandas da Matriz Curricular. A situação
agravou-se com as demandas por professores originadas da criação de cursos depois de 2003, assim como do afastamento de
professores para realização de Pós-Graduação face às exigências legais para recredenciamento das Universidades. Na Tabela
02 demonstramos os 4.157 cargos previstos em Lei, e o efetivo, no total de 3.701, considerando efetivo aquele que, após
Concurso foi nomeado para um cargo do Magistério.
Tabela 02 Cargos de Provimento Permanente – Magistério Público Superior*
4

Fl. 15, Processo nº 0001212-6/2007, apensado.
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MAGISTÉRIO SUPERIOR
UNIVERSIDADE
Previsto em Lei

Efetivo **

Demanda configurada

UEFS

820

746

400

UESB

900

796

570

UESC

750

703

275

UNEB

1.687

1.456

775

TOTAL

4.157

3.701

2.020

*Estabelecido na Lei Nº. 8.823 19/09/2003.

3.1.1 Promoção na carreira do magistério superior
A promoção na carreira do magistério superior se dá nos termos dos artigos 11 e 12, da Lei nº. 8.352 de 02 de setembro de 2002.
Em conformidade com o art. 11º, a promoção na carreira do magistério superior, além de outras exigências, está condicionada à
existência de vaga e de recurso orçamentário. O art. 12º trata dos requisitos para a promoção, entre os quais aqueles ligados à
obtenção dos títulos de mestre e doutor.
As políticas de expansão e interiorização da educação superior, implementadas na década de 1990, anteriormente referenciadas,
compreendiam, também, a melhoria da qualificação docente. Nesse sentido, houve incentivo à qualificação em cursos de PósGraduação stricto-sensu (mestrado e doutorado) com a finalidade de aumentar o quadro de mestres e doutores, condição essencial
para que as referidas Instituições se afirmassem como universidades e pudessem implantar Programas de Pós-Graduação stricto
sensu. A exigência legal determina que, para manter o status de universidade, mais de um terço do corpo docente deve ser
constituído por mestres e doutores, como disposto no art. 52, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394/96 in verbis:
[...] instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de
pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por: [...] um
terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado.
Para implantação de cursos stricto sensu o corpo docente deve ser formado, no mínimo, por 50% dos professores com título de
mestre ou de doutor (Art. 4º, Resolução Nº. 1, de 08 de junho de 2007), porém, considerando os padrões de qualidade exigidos pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC) o corpo docente deve ser formado por
pesquisadores, ou seja, mestres e doutores, buscando, dessa forma, a excelência na qualidade da educação.
Nessa perspectiva, as Universidades estaduais já não olham a exigência mínima, perseguem a excelência acadêmica e a
composição de um quadro de pesquisadores, para consolidar o intercâmbio e a cooperação científica e tecnológica com
instituições internacionais.
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3.1.2.1

Qualificação do corpo docente

O perfil do corpo docente no período de 2003 a 2008 está demonstrado na Tabela 03, na qual pode ser observado que, em 2003
eram 2.795 docentes efetivos, sendo 107 graduados, 909 especialistas, 1.378 mestres e 401 doutores. Atente-se para o fato de
que, a partir de 2003, uma das principais metas era a expansão da Pós-Graduação, assim como o incentivo ou fortalecimento da
pesquisa e, em 2008, observa-se na Tabela 03, havia um total de 3.701 docentes nas Universidades Estaduais. Isso significa que
em 2008 o corpo docente previsto nas Leis Nº 8.823/2003 e Nº 9.157/2004 (4.157 docentes – Tabela 01, Fl. 3), que contemplava a
realidade daquele momento, não atendia sequer à Graduação, que já apresentava novas demandas com os cursos implantados e
reestruturados depois de 2003. As atividades universitárias seguiram sua dinâmica apesar da falta de professores e da falta de
infra-estrutura para garantir a oferta de cursos. Os investimentos direcionados à qualificação do docente para composição do
quadro de pesquisadores continuaram, a fim de consolidar o intercâmbio e a cooperação científica e tecnológica com instituições
internacionais. Assim, em 2008, de 3.701 docentes, 1.013 (27,37%) são doutores; 1.637 (44,23%) são mestres; 985 (26,61%) são
especialistas e 66 (1,78%) são graduados, demonstrando um corpo docente altamente qualificado (Tabela 03 e Figura 01).

Tabela 03 Docentes das Universidades Estaduais por Titulação 2003-2008
ANO

GRADUADO

2003

107

2004

90

2005

126

2006

107

2007

73

2008

66

VARIAÇÃO
2003-2008 %

-38,31

%

3,8
2
2,8
7
3,6
8
3,0
2
1,7
4
1,7
8

ESPECIALISTA

%

MESTRE

%

DOUTOR

%

TOTAL

909

32,52

1.378

49,30

401

14,34

2.795

988

34,48

1.521

48,61

529

16,91

3.128

1.016

29,70

1.601

46,80

678

19,82

3.421

1.042

29,42

1.618

45,70

774

21,86

3.541

1.355

32,45

1.785

42,75

962

23,04

4.175

985

26,61

1.637

44,23

1.013

27,37

3.701

8,36

Fonte: Universidades Estaduais/CODES, 2008

18,79

152,61

32,41
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Figura 01 Titulação Docente das Universidades Estaduais em 2008

1,78
27,37

26,61
Graduado
Especialista
Mestre
Doutor
44,23

Fonte: Universidades Estaduais/CODES, 2008

Pode-se observar que no período 2003-2008 houve uma significativa redução do número de docentes com titulação de Graduados
(-38,31%), um discreto aumento dos especialistas (8,36%), um aumento de mestres (18,79%) e, em destaque, o aumento de
doutores (152,61%), consolidando o esforço das Universidades em elevar a titulação do quadro docente (Tabela 03).
A Tabela 04 demonstra a titulação do quadro docente ante as políticas de qualificação – mestrado e doutorado - no período de 2003
a 2008. Em 2003, os mestres e doutores somavam 1.779 do total de docentes e, em 2008, totalizavam 2.650 docentes,
representando 48,96% de crescimento no número de professores com tais titulações. Nota-se uma evolução gradual da UESB e
UNEB e, em destaque, a UESC, pois apesar de ser a última entre as quatro Universidades estaduais a ser criada, percebe -se
evolução de 84,98% no período referido. Na UEFS observa-se pequena variação alcançando 17,10% no igual período, isto porque
a sua política de formação continuada já se encontrava bastante avançada em 2003, variando relativamente pouco até 2008.
Tabela 04 Evolução da Titulação Docente das Universidades Estaduais: Mestres e Doutores 2003-2008

DOCENTE
MESTRE E DOUTOR
UEFS

UNEB

%

%

%

Nº. de
Docentes***

UESC
Nº. de
Docentes***

UESB
Nº. de
Docentes***

TOTAL*

Nº. de
Docentes***

ANO

%

2003

2.795

1.779

63

516

17,42

337

11,38

313

10,57

613

20,70

2004

3.128

2.050

65

542

17,3

421

13,44

418

13,34

669

21,36

2005

3.421

2.279

66

577

16,79

467

13,59

463

13,47

772

22,46

2006

3.541

2.392

67

601

16,95

483

13,62

494

13,93

814

22,96

2007

4.175

2.747

65

694

16,61

561

13,42

520

12,44

972

23,28

2008

3.701

2.650

71,60

619

17,10

571

15,78

579

84,98

881

43,71

TOTAL**

%
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VARIAÇÃO 2003-2008 %

48,96

23,35

21,54

21,84

33,24

Fonte: Relatórios Universidades Estaduais da Bahia/SEC/CODES 2008
*Total dos docentes por titulação: graduados, especialistas, mestres e doutores das Universidades Estaduais.
** Mestres e doutores das Universidades Estaduais
*** Mestres e doutores por Universidade

Observamos na Tabela 05 e Figura 02 o resultado, em percentuais, do investimento das Universidades no desenvolvimento de
políticas de qualificação docente, quando apresentam elevados índices de Mestres e Doutores em relação ao quadro atual de
professores efetivos. A UEFS tem 82,96% (619) dos 746 docentes; a UESB tem 71,73% (571) dos 796 docentes; a UESC tem
83,37% (579) dos 703 docentes e, finalmente, a UNEB tem 60,51% (881) dos 1.456 docentes. Juntas as Universidades somam
71,60% de Mestres e Doutores (2.650) dos 3.701 professores do Quadro Docente.
Tabela 05 Docentes das Universidades Estaduais por Titulação 2008
TOTAL
UNIVERSIDADE

GRADUADO

%

ESPECIALISTA

%

MESTRE

%

DOUTOR

%

%
DOCENTE

MESTRES E
DOUTORES

%

UEFS

16

2,14

111

14,87

335

44,90

284

38,06

746

100

619

82,96

UESB

6

0,75

219

27,51

359

45,10

212

26,63

796

100

571

71,73

UESC

26

3,7

98

13,94

326

47,37

253

36

703

100

579

83,37

UNEB

18

1,24

557

38,25

617

42,37

264

18,14

1.456

100

881

60,51

TOTAL

66

1,78

985

26,61

1.637

44,23

1.013

27,37

3.701

100

2.650

71,60

Fonte: Universidades Estaduais/CODES, 2008

Figura 02 Titulação Docente: Mestres e Doutores das Universidades Estaduais em 2008
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0
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UESB
UESC
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71,73
Fonte: Universidades
2008.

UNEB
60,51

As Tabelas 06 a 09 detalham a evolução da titulação docente por Universidade.
3.1.2.2 Qualificação do corpo docente na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)
Na Tabela 06 observa-se que na UEFS o investimento está focado na formação de doutores e pós-doutores. No período entre
2003-2008 os graduados tiveram uma involução de -20% e os especialistas,

-33,50%. Houve uma redução de 6,94% no quadro

de docentes mestres e um aumento de 81,41% nos docentes com título de doutores.
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Tabela 06 Demonstrativo dos Docentes por Titulação 2003-2008
ESPECIALIST
GRADUADO
A
UNIVERSIDAD
AN
E

O

TOTA

200
3
200
4
200
5

TOTA

%

TOTAL

20

2,84

167

23,75

360

51,21

18

2,47

167

22,99

355

48,83

134

18,28

351

L

3,0

22

1

%

MESTRE

%

L

47,8
9

DOUTOR
TOTA

TOTA

%

L

156

22,19

703

187

25,72

727

L

226

30,8
3

733

UEFS
200
6
200
7
200
8
Variação 2003-2008 %

19

2,51

135

17,88

353

46,75

248

33,83

755

18

2,02

179

20,08

395

44,03

299

33,55

891

16

2,14

111

14,87

335

44,90

284

38,06

746

- 20

- 33,50

- 6,94

81,41

6,12

Fonte: Relatórios UEFS/SEC/CODES, 2008

3.1.2.3

Qualificação do corpo docente na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)

A UESB, no sentido de melhorar a qualificação de seu corpo docente, firmou diversos convênios com outras instituições a exemplo
da UFBA em 2006, para o Mestrado Interinstitucional (MINTER) em Educação; com a PUC-SP, em 2006, o MINTER em Ciências
Sociais; com a UNEB, também em 2006; o Mestrado em Políticas Públicas; com a UFRN, 2006, o Doutorado em Educação; com a
Universidade de Barcelona, Espanha, 2008, o Doutorado em Cooperação em Planificação Territorial; e com a Universidade de
Liège e Gembloux, Bélgica, 2008, o Doutorado em Cooperação em Produção Animal.
O quadro de doutores evoluiu em aproximadamente 194,4% e o de mestres 35,47%, enquanto o de graduados foi reduzido em 72,7% e o de especialistas teve um aumento de 18,37%. A Tabela 07 revela que existem apenas seis professores graduados na
UESB. Com esse corpo de pesquisadores, esta Universidade dá um salto na direção da excelência acadêmica, pois estes docentes
passam agora a desenvolver projetos que promovem forte impacto na região.
Temos registro5 de Projetos de pesquisa e de extensão importantes na UESB, considerando algumas áreas específicas prioritárias
como a Produção Agropecuária Sustentável; Produção de Ruminantes; Engenharia de Processos de Alimentos; Ciências Sociais

5

Fonte: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), 2008.
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(Geração Trabalho e Renda); Agronégocio; Semi-árido; Educação; Meio Ambiente; Saúde; Petróleo, Gás e Bioenergia e Energias
Alternativas, buscando se adequar às necessidades da Região Sudoeste em que está inserida.
Atualmente, a UESB conta com 152 docentes afastados para cursar Pós-Graduação, sendo 134 para Doutorado e 18 para
Mestrado, além de 13 servidores do quadro técnico-ocupacional, uma vez que a qualificação é extensiva ao corpo técnicoadministrativo.
Tabela 07 Demonstrativo dos Docentes por Titulação 2003-2008
GRADUADO
UNIVERSIDAD

AN

E

O

TOTA

%

L
200
3
200
4
200
5

ESPECIALIST
A
TOTA
L

%

MESTRE
TOTA

%

L

DOUTOR
TOTA

TOTA
L

%

L

22

4,04

185

34,00

265

48,71

72

13,32

544

8

1,19

239

35,78

316

47,30

105

15,71

668

256

35,06

343

0,9

7

5

46,9
9

124

16,9
9

730

UESB
200
6
200
7
200
8
Variação 2003-2008 %

8

1,07

256

34,27

348

46,58

135

18,07

747

15

1,74

287

33,25

386

44,72

175

20,28

863

6

0,75

219

27,51

359

45,10

212

26,63

796

- 72,7

18,37

35,47

194,4

46,32

Fonte: Relatórios UESB,/CODES/SEC, 2008

3.1.2.4 Qualificação do corpo docente na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)
A Tabela 08 revela que a titulação do corpo docente da UESC evoluiu em 204,82% no número de docentes com título de doutor em
41,74% de mestres. Observa-se que houve uma redução de -39,54% no corpo de graduados e aumentou em 19,51% no corpo de
especialistas.
Com 64 laboratórios em funcionamento, a UESC possui 83 grupos de pesquisa entre os quais se destaca o grupo do Biodiesel que
estuda a viabilidade do uso deste em escala comercial. Com base na experiência acumulada, foi convidada a participar no
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Programa Nacional de Biodiesel em dois grupos de trabalho: GT-2 (Competitividade Técnica) e GT-3 (Competitividade Ambiental).
Em nível estadual o grupo organizou, em maio de 2003, o I Seminário da Rede de Biodiesel da Bahia, impulsionando no Estado a
implementação de um Programa Estadual de Biodiesel, coordenado pela Secretaria Extraordinária de Ciência, Tecnologia e
Inovação, envolvendo diferentes atores públicos e privados.
Reconhecida internacionalmente a UESC integra o Conselho Diretor do Projeto SOAR (Southern Astrophysical Research
Telescope), um consórcio internacional na área de Astrofísica, junto a mais dois representantes brasileiros: a USP (Universidade de
São Paulo) e o LBA (Laboratório Nacional de Astrofísica).
Tabela 08 Demonstrativo dos Docentes por Titulação 2003-2008
GRADUADO
UNIVERSIDAD

AN

E

O

TOTA

3
200
4
200
5

A

TOTA

TOTAL

43

9,81

82

18,72

230

52,51

27

5,34

57

18,81

296

58,41

69

12,41

311

4,3

24

1

%

MESTRE

%

L
200

ESPECIALIST

%

L

55,9
3

DOUTOR
TOTA

TOTA

%

L

83

18,94

438

125

24,35

505

L

152

27,3
3

556

UESC
200
6
200
7
200
8

23

3,92

69

11,77

312

53,24

182

31,05

586

20

3,27

70

11,47

306

50,04

214

35,08

610

26

3,7

98

13,94

326

47,37

253

36

703

Variação 2003-2008 %

-39,54

19,51

41,74

204,82

44,86

Fonte: Relatórios UESC/SEC, 2008.

3.1.2.5 Qualificação do corpo docente na Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
A Tabela 09 revela que a titulação do corpo docente da UNEB evoluiu em 193,3% no número de docentes com título de doutor e
17,97% de mestres. Observa-se que houve uma redução de -18,2% no corpo de graduados e aumentou em 17,26% no corpo de
especialistas.
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Como resultado deste investimento, a UNEB possui 100 Grupos de Pesquisa cadastrados no CNPq, oferecendo 135 Projetos de
pesquisa e extensão à comunidade em que está inserida nas áreas temáticas de Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e
Justiça, Educação, Meio Ambiente, Multidisciplinar, Saúde, Tecnologia e Produção Trabalho.

Tabela 09 Demonstrativo dos Docentes por Titulação 2003-2008
F
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o

UNIVERSIDAD
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n

E

O

t
200

:

3

R
R

200
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4
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200

ó

5

A
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L

%

MESTRE
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%

L

DOUTOR
TOTA
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L

%

L

22

1,98

475

42,79

523

47,11

90

8,11

1.110

37

3,01

522

42,50

555

45,20

114

9,28

1.228

557

39,72

596

73

5,2
0

42,5
1

12,5

176

5

1.402

UNEB
200

o

6

U
N

200

E

7

B

200

/

8

S
E

%

L

e

ri

TOTA

ESPECIALIST

Variação 2003-2008 %

57

3,92

582

40,05

605

41,63

209

14,38

1.453

20

1,12

819

45,73

698

38,97

274

13,79

1.811

18

1,24

557

38,25

617

42,37

264

18,14

1.456

-18,2

17,26

17,97

193,3

31,17

C
/CODES, 2008
Os programas de pesquisa atuam como um motivador à produção de conhecimento, fortalecendo as competências dos sujeitos
envolvidos e propiciando melhor aproveitamento dos recursos. No ano de 2008, os pesquisadores dinamizaram suas produções de
natureza científica desenvolvendo projetos de pesquisa, desenvolvidos com recursos próprios e/ou com recursos obtidos através da
submissão de projetos junto aos órgãos de fomento (Finep, CNPq, Fapesb, BNB e outros).
Destacam-se no âmbito da Pesquisa os seguintes projetos6, por área de conhecimento: Ciências Humanas - Escola de maioria
negra: Que escola? Qual currículo? Ciências Exatas e da Terra - Determinação espectrofotométrica de propiltiouracil em
formulações farmacêuticas empregando análise seqüencial (SAI); Lingüística, letras e Artes - Recolha e análise de contos
populares na comunidade do Barreiro-Alagoinha; Ciências Biológicas - Avaliação da germinação, emergência e desenvolvimento
do meloeiro inoculado com bactérias promotoras de crescimento;Ciências Agrárias - Qualidade pós-colheita de melancias híbridas

6

Fonte: Universidade Estadual da Bahia (UNEB), 2008.
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submetidas a diferentes espaçamentos no Submédio São Francisco; Ciências da Saúde - Caracterização dos sinais clínicos da
disfagia em pacientes usuários de antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (isrs); Ciências Sociais
Aplicadas - Uma proposta de contribuição à lei 10.639/03: teorizando e coletando dados para viabilizar a herança africana na roupa
produzida em Salvador.
3.1.2.6 Cenário da dinâmica de qualificação docente
A Lei nº 8.352/2002 em seu art. 33 assegura o afastamento do docente para realizar Pós-Graduação, por até cinco anos e no art.
47, faculta a contratação de Professor Substituto para suprir o afastamento do docente, em até 20% do quadro efetivo. Todas as
Universidades têm o percentual abaixo de 20%, preconizado em Lei, apresentando a UEFS o maior percentual de 18,23 e a UESC
o menor, de 8,06%. A UNEB possui 11,82% de docentes e a UESB conta com 16,20% docentes Substitutos (Tabelas 10 e 11).
Tabela 10 Cargos de Provimento Temporários e Permanentes do Magistério

178

703

142

137
1.765

TOTAL GERAL

172
1.456

TOTAL

Temporário

Permanente

Visitante

33

Efetivo

50

Substituto

620
938

UNEB

TOTAL

Temporário

Permanente
Efetivo

13

796

Visitante

129
924

TOTAL

Visitante

Substituto

Temporário

Permanente
Efetivo

42

746

UESC

Substituto

136
SUB-TOTAL

UESB

TOTAL

Efetivo

Visitante

Permanente

CARGO

Substituto

VÍNCULO

Temporário

UEFS

UNIVERSIDADE

4.330

309

83

Fonte: Relatórios Universidades/SEC/CODES, 2008

Tabela 11 Percentual de Docentes Substitutos em relação aos Docentes Efetivos
UNIVERSIDADE

129

16,20

620

50

%

Efetivo

796

Substituto

%

18,23

Efetivo

Substituto

136

UNEB

%

Efetivo

746

Substituto

%

UESC

Substituto

UESB

Efetivo

UEFS

8,06

1.456

172

11,82
Fonte:

Relatórios

Universidades/SEC/CODES, 2008

A Tabela 12 revela que nas Universidades Estaduais existem 565 docentes afastados para cursarem Pós-Graduação Stricto Sensu
(mestrado, doutorado e pós-doutorado). Com expressivo quadro de pesquisadores, houve um aumento de projetos de pesquisa, de
grupos de pesquisa cadastrados no CNPq e a produção científica nas Universidades.
Tabela 12 Docentes Afastados para Pós-Graduação Stricto Sensu
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UNIVERSIDADE

UEFS

UESB

UESC

UNEB

Pós-Graduação

M

D

PD

M

D

PD

M

D

PD

M

D

PD

Quantidade

8

71

09

31

114

0

04

80

08

85

155

0

TOTAL

88

145

TOTAL GERAL

92

240

565

Fonte: PROGRAD/Universidades Estaduais, 2008
M=Mestrado; D=Doutorado; PD=Pós-Doutorado

As Universidades argumentam que os atuais quadros de vagas docentes não atendem às demandas oriundas dos Departamentos.
Inúmeros processos estão em tramitação sem possibilidades de deferimento por insuficiência de vagas. As Universidades sinalizam
o déficit de 818 vagas das solicitadas para ampliação que serão preenchidas por essa demanda. A Tabela 13 aponta a demanda
para promoção tanto dos docentes em processo de qualificação como dos que estão aptos ao pleito.
Tabela 13 Docentes Aptos à Promoção Funcional
UNIVERSIDAD
E

CLASSE
TITULAÇÃO

DEMANDA
ATUAL

Mestre

UEFS
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-
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2
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SUB-TOTAL
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0
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0
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Titular
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0
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0
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0
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Doutor

SUB-TOTAL

UESC

Doutor
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Adjunto
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58

57

Adjunto

Titular

73

03

70

Titular

Pleno

35

30

05

223

91

132

SUB-TOTAL
UNEB

Auxiliar

Assistente

254

19

235

Assistente

Adjunto

208

83

125

Mestre

187

SUB-TOTAL

462

102

360

TOTAL

1.036

220

818

Fonte: Universidades Estaduais, 2008

3.2

Consolidação e ampliação dos programas de Pós-Graduação.

Às demandas caracterizadas pelos novos cursos de Graduação, acrescenta-se a consolidação e ampliação dos programas de PósGraduação que de 25 em 2003, passaram para 39 em 2008 (Tabela 14). A matrícula de 664 aumenta para 1.033 alunos (Tabela
15).
Cabe registrar que os Programas de Pós-Graduação seguem orientações para a oferta de turmas com cerca de 20 a 25 alunos, em
função da necessidade de aprofundamento nos estudos em que o estudante está desenvolvendo, o que também requer um
orientador para cada um destes estudantes.
Tabela 14 Quantitativo de Programas de Pós-Graduação
ANO

STRICTO SENSU

TOTAL

MESTRADO

DOUTORADO

2003*

20

5

25

2004

16

3

19

2005

23

4

27

2006

25

5

30

2007

28

04

2008

31

6

32
37

Fonte: Universidades Estaduais da Bahia, 2008
*Considerando-se em 2003, nove mestrados e cinco doutorados interinstitucionais

Tabela 15 Matrícula em Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu
ANO

STRICTO SENSU

2003

664

2004

522

2005

712

2006

904

2007

1.004

2008

1.033

Fonte: Universidades Estaduais da Bahia, 2007.

3.2.1 Programas de Pós-Graduação na UEFS
Os cursos de mestrado e doutorado, além de aprofundar o conhecimento em uma determinada área,
capacitam o profissional para a carreira científica. Atualmente a UEFS conta com 10 Programas de Pós-
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Graduação em nível de mestrado: 1) Modelagem em Ciências da Terra e do Meio Ambiente; 2) Literatura e
Diversidade Cultural; 3) Saúde Coletiva; 4) Engenharia Civil e Ambiental; 5) Desenho, Cultura e Interatividade;
6) Recursos Genéticos Vegetais; 7) Zoologia; 8) Biotecnologia; 9) Botânica; 10) Ensino, Filosofia e História
das Ciências, sendo os três últimos Mestrado e Doutorado.
É importante ressaltar que a expansão dos cursos de Mestrado e Doutorado foi superior a 100% nos últimos
anos, pois em 2004 a UEFS contava com apenas três Mestrados e um Doutorado.
A UEFS, em 2008, conta com três Programas Interinstitucionais: Ensino, Filosofia e História das Ciências em
parceria com a UFBA em nível de Mestrado e Doutorado; Desenvolvimento Sustentável, em nível de
Mestrado com a UnB além do Doutorado Multinstitucional em Ciência da Computação com a UFBA e
UNIFACS.
São 15 Cursos Lato Sensu além de 16 chancelados com outras Instituições como Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) e Instituto Anísio Teixeira (IAT).
3.2.2 Programas de Pós-Graduação na UESB
A UESB antes de 2002 não possuía curso de Pós-Graduação stricto sensu. Hoje possui cinco Programas
Institucionais: em 2002, foi implantado o primeiro, em Agronomia; em 2003, o de Zootecnia; em 2005, o de
Química; em 2006, o de Engenharia de Alimentos; em 2007, o de Memória, Linguagem e Sociedade e mais
recentemente, o de Enfermagem e Saúde. Além desses, a Instituição possui também um programa próprio de
Doutorado, criado no ano de 2003, em Zootecnia.
Além dos programas de mestrado e doutorado próprios, a Universidade desenvolve também Programas
stricto sensu em convênios com outras Instituições de Ensino Superior (IES). São eles: o MINTER (Mestrado
Interinstitucional) em Educação, em parceria com a Universidade Federal da Bahia (UFBA); o MINTER em
Ciências Sociais, com a Pontifícia Universitária Católica (PUC) de São Paulo; e o mestrado em Políticas
Públicas, com a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), todos implantados em 2006.
Há ainda o Doutorado de Cooperação em Educação, com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
desde 2005; e os doutorados em Planificação Territorial com a Universidade de Barcelona, na Espanha, e
Produção Animal, com a Universidade de Liége e Gembloux, na Bélgica, esse dois últimos com editais
lançados agora em 2008. As novas parcerias são extremamente positivas para reforçar a política institucional
de qualificação de docentes e servidores, além de atrair novos projetos e pesquisas a serem desenvolvidas
na região, tornando os profissionais da UESB ainda mais representativos no cenário nacional.
Em nível Lato Sensu existem nove cursos em andamento na Instituição.
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3.2.3 Programas de Pós-Graduação na UESC
Na Pós-Graduação Stricto Sensu são oferecidos atualmente 11 cursos de mestrado próprios: 1) Biologia e Biotecnologia de
Microorganismos; 2) Ciência Animal; 3) Cultura e Turismo; 4) Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente; 5) Ecologia e
Conservação da Biodiversidade; 6) Física; 7) Genética e Biologia Molecular; 8) Linguagens e Representações; 9) Produção Vegetal;
10) Sistemas Aquáticos Tropicais; 11) Zoologia, além de um doutorado em Genética e Biologia Molecular. Cabe destacar que o
Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente envolve uma proposta interdisciplinar, com funcionamento em rede,
integrada por oito universidades nordestinas e que busca incorporar a questão ambiental na sua complexidade e totalidade como
dimensão do desenvolvimento. Na Pós-Graduação Lato Sensu, são 15 cursos de especialização.
A capacitação de docentes do quadro permanente da UESC contempla três níveis: mestrado, doutorado e estágio pós-doutoral. O
Programa é desenvolvido com base no planejamento dos Departamentos, a partir da demanda manifestada pelos respectivos
cursos e áreas de conhecimentos por eles coordenados. A definição das prioridades de capacitação leva em consideração não
apenas essa demanda, mas também a viabilidade econômica do afastamento dos docentes indicados.
No período de 1996 a 2003, a UESC estimulou a participação de seus docentes predominantemente em cursos de mestrado, em
função do quadro de professores ser constituído principalmente de graduados e especialistas. Nesse período, foram titulados mais
de 100 docentes, entre mestres e doutores, sendo, a maioria, participante de 18 turmas de cursos interinstitucionais oferecidos por
meio de convênios, sete deles com a UFBA, abrangendo diversas áreas do conhecimento, e outros, com a UFMG, a UFPE e a
PUC-RJ. Paralelamente, a partir de 1998, a UESC passou a implantar seus próprios cursos stricto sensu, criando novas
oportunidades locais para a titulação dos seus docentes.
Nos últimos anos, com o aumento na proporção de mestres no corpo docente da UESC, o foco do Programa passou a ser
direcionado principalmente para a formação de doutores, o que representa, atualmente, o objetivo de mais de 80% dos docentes
em curso. A partir de 2004, 61 novos doutores foram titulados e outros 37 estão com retorno previsto para 2009. Ao mesmo tempo,
vem crescendo significativamente o interesse em estágio pós-doutoral.
O planejamento de capacitação para o próximo triênio prevê o ingresso de mais de 40 docentes em estágio pós-doutoral,
principalmente em instituições estrangeiras. Prevê, ainda, o ingresso de mais de 70 docentes em cursos de doutorado, inclusive em
DINTER (Doutorado Interinstitucional) promovido pela UFRRJ, já aprovado, e outro, pela USP, em fase de tramitação.
O custo institucional na qualificação dos docentes é expressivo. No entanto, esses docentes têm significativa participação no
aumento da produção científica, na ampliação da oferta de cursos de Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu e no fortalecimento
da infra-estrutura predial e laboratorial da Universidade, pela captação de recursos extra-orçamentários de instituições de fomento.
Em última análise, a qualidade e a intensidade da pesquisa científica e dos cursos de Pós-Graduação se revertem, também, para a
qualidade da Graduação e das demais atividades desenvolvidas pela instituição.

3.2.4 Programas de Pós-Graduação na UNEB
A UNEB em 2006 passou de dois para oito Programas Stricto Sensu todos com recomendação da Capes. Até 2006 existiam os
seguintes cursos: Educação e Contemporaneidade em 2003, no Campus I, Salvador; Cultura, Memória e Desenvolvimento
Regional, no Campus em Santo Antônio de Jesus. Foram implantados os cursos de Mestrado em: 1) Políticas Públicas, Gestão do
Conhecimento e Desenvolvimento Regional; 2) Estudos de Linguagem e 3) Química Aplicada, no Campus I, Salvador; 4)
Horticultura Irrigada, Campus III, Juazeiro e 5) História Regional e Local no Campus V, Santo Antônio de Jesus.
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Em 2008 surge o curso de Doutorado em Educação aprovado pela Capes, já iniciando sua primeira turma em 2009, assim como,
também, está prevista a implantação de dois programas de Pós-Graduação Interinstitucionais, recomendados pela Capes: 1)
Mestrado em Recursos Genéticos e Vegetais, Campus III, Juazeiro em parceria com UEFS; 2) Doutorado Interinstitucional em
Difusão do Conhecimento, com sede no Campus I, Salvador, numa parceria firmada com a Universidade Federal da Bahia (UFBA),
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Universidade Salvador (Unifacs) e Fundação Visconde de Cairu (FVC).
Ressalta-se que o fortalecimento da Pós-Graduação é uma situação premente e viabilizar a sua ampliação é condição sem a qual a
UNEB não poderá assegurar o seu recredenciamento como Universidade em 2010, de acordo com a recomendação do Conselho
Estadual de Educação (CEE) no Parecer de Recredenciamento.

Em 2008 houve oferta de dois cursos de Pós-Graduação lato sensu na modalidade presencial e de dois
cursos de Especialização em Educação a Distância (Bacharelado em Administração e Especialização em
Educação a Distância), com 759 vagas, em parceria com o Governo Federal/MEC, do Sistema Universidade
Aberta do Brasil (UAB).
Assim, em 2008, a UNEB oferece um total de 10 cursos de Pós-Graduação scritu sensu.
3.3 Avaliação dos Programas de Pós-Graduação
A Capes, órgão da estrutura do MEC, tem suas atividades voltadas para o desenvolvimento da PósGraduação, da pesquisa científica e tecnológica no Brasil. Entre seus objetivos está o de estabelecer o
padrão de qualidade exigido dos cursos de mestrado e de doutorado, bem como identificar os cursos que
atendem a tal padrão na busca da excelência acadêmica para os mestrados e doutorados nacionais. Os
enfoques estão nos contextos da formação de profissionais e do conhecimento voltados para visibilidade e
inserção internacionais.
A avaliação incide sobre os Programas de Pós-Graduação e compreende a realização do acompanhamento anual e avaliação
trienal. São avaliados pontos como a produção científica dos cursos, a formação de mestres e doutores e o impacto social dos
programas oferecidos pelas instituições. A avaliação gera notas de 1 a 7. Os cursos com notas 1 e 2 são descredenciados pela
Capes. As notas 6 e 7 são atribuídas a cursos com desempenho equivalente ao dos mais importantes centros internacionais de
ensino e pesquisa. A nota 5, para cursos com alto nível de desempenho — é o maior conceito admitido para programas que
ofereçam apenas mestrado. A nota 4, para bom desempenho e a 3, para o padrão mínimo de qualidade, inclusive para os cursos
que ainda não foram avaliados. Os resultados da avaliação fundamentam a deliberação do CNE/MEC sobre os cursos que serão
reconhecidos a vigorar no triênio subseqüente e servem ainda de base para a formulação de políticas para a área de PósGraduação, bem como para o dimensionamento das ações de fomento (bolsas de estudo, auxílios, apoios). No Quadro 01 estão os
resultados atualizados da avaliação das Universidades Estaduais.
QUADRO 01 Conceitos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
UNIVERSIDADE
UEFS

CURSO
1. Botânica

Classificação
Capes
M
M/D
5

TOTAL DE
CURSOS
10
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4

2. Biotecnologia
3. Desenho, Cultura e Interatividade

3

4. Engenharia Civil e Ambiental

3

5. História

3

6. Literatura e Diversidade Cultural

3

7. Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente

3

8. Recursos Genéticos Vegetais

3

9. Saúde Coletiva

3

10. Zoologia

3

CURSOS INTERINSTITUCIONAIS
11. Ensino, Filosofia e História das Ciências UEFS / UFBA) (Mestrado e
Doutorado)

5

12. Ciência da Computação (UEFS / UFBA/ Unifacs)* (Mestrado)

4

13. Difusão do Conhecimento (UEFS / UFBA / UNEB / Cefet-Ba /FVC
/Ufabc / LNCC)* (Doutorado)
TOTAL

4

UNIVERSIDADE

UESB

CURSO
Agronomia
Enfermagem e Saúde
Engenharia de Alimentos
Memória Linguagem e Sociedade
Química
Zootecnia
CURSOS INTERINSTITUCIONAIS
Mestrado em Ciências Sociais (PUC-SP/UESB)

3

13
Classificação
Capes
M
M/D
3
4
3
4
3
4
4

R/I

Mestrado em Políticas Públicas (UNEB)

R/I

3

TOTAL

UESC

CURSO

10
Classificação
Capes
M
M/D

Biotecnologia de Microorganismos

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3
3
3
4
3
4
3
3
3
3

Ciência Animal
Cultura e Turismo
Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente
Ecologia e Conservação da Biodiversidade
Física
Genética e Biologia Molecular
Linguagens e Representações
Produção Vegetal
Sistemas Aquáticos Tropicais
Zoologia

UNEB

CURSO
Cultura, Memória e Desenvolvimento Regional
Educação e Contemporaneidade

TOTAL DE
CURSOS

12
4

TOTAL
UNIVERSIDADE

7

R/I

Mestrado em Educação (UFBA/UESB)

UNIVERSIDADE

TOTAL DE
CURSOS

12
Classificação
Capes
M
M/D
3
4

TOTAL DE
CURSOS
8

192

Estudos de Linguagem
História Regional e Local
Horticultura Irrigada
Políticas Públicas, Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento Regional
Química Aplicada
Doutorado em Educação

3
3
3
3
3
R/C

CURSOS INTERINSTITUCIONAIS
Mestrado em Recursos Genéticos e Vegetais (UEFS)

R/C
2

Doutorado Interinstitucional em Difusão do Conhecimento (UFBA, UEFS,
UNIFACS, FVC)
TOTAL
Fonte: Relatório Capes, 2007
R/I Recém implantado
R/C Recém criado

R/C
10

A produção intelectual dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), é divulgada no sistema Qualis, uma
base de dados que classifica a produção científica e tecnológica quanto ao âmbito de circulação (Local, Nacional, Internacional) e à
qualidade (A, B, C), por área de avaliação. A Capes utiliza o Qualis para fundamentar o processo de avaliação do Sistema Nacional
de Pós-Graduação.
A produção científica das Universidades Estaduais nos dois últimos Triênios do Censo realizado pela Capes está demonstrada na
Tabela 16, sendo que no último triênio, a UEFS conquistou o status de ser a Universidade Estadual com maior número de
publicações (712). A UESC, por sua vez, destacou-se por ser a universidade estadual com maior percentual de incremento na
produção científica, aumentando em 653,3% passando de 45 para 339 publicações, conforme o site do CNPq, parâmetro essencial
para a sobrevivência dos cursos de Pós-Graduação no sistema nacional da Capes.
Vale ressaltar, que o crescimento da produção científica da UNEB só poderá ser realmente aferida na próxima avaliação trienal da
Capes, pois deve-se considerar que a maioria dos seus Programas de Pós-Graduação foram iniciados a partir de 2006.
Tabela 16 Quadro Produção Científica das Universidades Estaduais da Bahia
UESB
UEFS
UESC
PUBLICAÇÕES

Artigos
Qualis

TRIÊNIO

TRIÊNIO

2001-

2004-

2003

2006

15

91

27

EVOLUÇÃO

UNEB

TRIÊNIO

2001-

2004-

2003

2006

506,6

26

246

90

233,3

61

13

17

30,76

55

198

260

EVOLUÇÃO

TOTAL

TRIÊNIO

2001-

2004-

2003

2006

846,15

7

131

229

275,4

31

101

237

134,65

188

712

278,72

EVOLUÇÃO

TRIÊNIO
EVOLUÇÃO

2001-

2004-

EVOLUÇÃO

2001-

2004-

2003

2006

1771,42

30

56

86,6

78

524

571,79

150

383,87

0

19

100

119

488

310,08

7

58

728,57

60

133

121,66

181

445

145,85

45

339

653,3

90

208

131,11

378

1.457

285,44

2003

2006

científicos
A

e

B

nacionais
Artigos
Qualis

científicos
A

e

B

internacionais
Livros com corpo
editorial
TOTAL

193

Quantitativo

de

Docentes

31

115

270,96

152

327

115,13

52

332

538,46

44

173

293,18

279

947

239,42

Fonte: Relatório Capes, 2007

4 Desenvolvimento da Pesquisa
A qualificação do corpo docente das Universidades Estaduais associado ao crescimento e aparelhagem da
infra-estrutura dos laboratórios, nos últimos anos, pugnou pela relação indissociável do ensino de graduação,
pesquisa e extensão e já colige importantes conquistas, como: a implantação e consolidação gradativa da
Pós-Graduação stricto sensu que, por sua vez, qualifica o ensino de Graduação; a institucionalização de
inúmeros projetos de pesquisa e extensão, dando uma nova dimensão a essa atividade; a consolidação de
grupos emergentes de pesquisa; o fortalecimento de linhas de pesquisa; a criação e ampliação do número de
núcleos temáticos; a implementação de programas de iniciação científica; o desenvolvimento da política de
intercâmbio e da cooperação técnico-científica, em âmbito nacional e internacional; a crescente aprovação de
projetos de pesquisa em agências e organismos de fomento brasileiros e estrangeiros; entre muitas outras
ações revitalizadoras do processo e das práticas universitárias.
Os projetos de pesquisa, em consonância com os agentes de fomento, estão voltados para ampliar o
desempenho científico e tecnológico do país e a competitividade internacional da pesquisa brasileira no
mundo globalizado. Nesse sentido, as Universidades Estaduais já se destacam na produção, articulação e
disseminação de conhecimentos, que devem subsidiar a proposição e reformulação ou aperfeiçoamento das
políticas públicas além de contribuir para o planejamento do desenvolvimento do Estado, do País e quiçá, do
mundo.
A pesquisa nas Universidades estaduais recebe apoio substantivo de instituições de fomento, destacando-se a Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), mas registra-se
também o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Saúde, o Banco do Nordeste, o IBAMA, a Capes, entre outros, facultando o
envolvimento de docentes e alunos.

As bolsas de iniciação científica são financiadas pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
– PIBIC/CNPq, por Programas Internos de Bolsas de Iniciação Científica em cada Universidade e pela
FAPESB. A Tabela 17 demonstra as bolsas de estudos com financiamento externo.
Tabela 17 Bolsas de Estudos com Financiamento Externo
INICIAÇÃO CIENTÍFICA
UNIVERSIDADE
PIBIC/

FAPESB

TOTAL

194

CNPq

IC

IC JÚNIOR

UEFS

54

100

0

154

UESB

32

100

0

132

UESC

47

122

16

185

UNEB

34

100

30

164

Fonte: Universidades Estaduais da Bahia, 2008

Os pesquisadores, estudantes e técnicos se organizam, sob a liderança e coordenação acadêmico-científica e intelectual de um ou
dois integrantes do quadro docente das Universidades para desenvolverem as linhas comuns de pesquisa formando os grupos de
pesquisa que são cadastrados no CNPq. Os programas de pesquisa atuam como um motivador à produção e apropriação de
conhecimento, fortalecendo as competências dos sujeitos envolvidos e propiciando melhor aproveitamento dos recursos. A Tabela
18 demonstra os grupos de pesquisa por Universidade.
Tabela 18 Grupos de Pesquisa Cadastrados no CNPq
UNIVERSIDADES

GRUPOS DE PESQUISA

UEFS

121

UESB

84

UESC

97

UNEB

100

TOTAL

402

Fonte: Universidades Estaduais da Bahia, 2008.
Os grupos de pesquisa são cadastrados no Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio do Conselho Nacional de Pesquisa
(CNPq), sob determinados critérios. Quanto maior o número de grupos de pesquisa cadastrados, maior a capacidade da instituição
gerar conteúdo científico, conseqüentemente, socializá-lo.
A Tabela 19 demonstra a evolução do número dos grupos de pesquisa por Universidade no período de 2003-2008. A UEFS, entre
as Universidades, destaca-se em aumento de 31 para 121 grupos com um percentual de 290,32%. No período, as Universidades
aumentaram 700%, passando de um total de 47 para 376 Grupos de Pesquisa.
Tabela 19 Grupos de Pesquisa Cadastrados no CNPq - 2003-2008
QUANTITATIVO
ANO
UEFS

UESB

UESC

UNEB

TOTAL

2003

31

35

47

S/ I

47

2004

81

48

52

45

226

2005

94

55

50

51

250

2006

105

59

80

65

304

195

2007

102

67

80

84

320

2008

121

84

97

100

376

290,32

140

106,38

S/I

700

EVOLUÇÃO %

Fonte: Universidades Estaduais da Bahia

As Universidades Estaduais vem desenvolvendo fortemente a pesquisa nas mais diversas áreas, por entender que toda pesquisa,
se bem realizada, beneficiará a sua região de inserção. A Tabela 20 apresenta o número de projetos de pesquisa em andamento
nas Universidades. A UEFS tem adotado uma política de incentivo a produção científica, dispondo de recursos para pagamento de
tradução de artigos científicos e revitalização da Editora para publicação de livros. Além disso, resgatou-se a publicação da revista
SITIENTIBUS educação e de Literatura e Diversidade Cultural (Légua & Meia) que estavam com a periodicidade atrasada.
Destaca-se a UESB com 429* projetos de pesquisa institucionais (194 no Campus de Vitória da Conquista, 103 no Campus de
Itapetinga e 132 no de Jequié), todos cadastrados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Áreas consideradas prioritárias
no desenvolvimento da Pesquisa da UESB são: Produção Agropecuária Sustentável; Produção de Ruminantes; Engenharia de
Processos de Alimentos; Ciências Sociais (Geração Trabalho e Renda); Agronégocio; Semi-árido; Educação; Meio Ambiente;
Saúde; Petróleo, Gás e Bioenergia e Energias Alternativas.
A UESC com a produção de 419 projetos ressalta o papel da universidade como ampliadora e fomentadora de todas as áreas do
conhecimento, independentemente de sua aplicação imediata ou não.

A universidade que contribui efetivamente para o

desenvolvimento nacional e regional deve fomentar tanto a pesquisa aplicada quanto a pesquisa básica.
As atividades de pesquisa na UNEB ocorrem no âmbito dos 07 cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu e dos 100 grupos de
pesquisa registrados e estratificados no Diretório do CNPq. Estes grupos envolvem 694 pesquisadores e 286 linhas de pesquisa e
519 projetos.
Tabela 20 Projetos de Pesquisa em andamento
UNIVERSIDADE

PESQUISA

UEFS

330

UESB

429

UESC

419

UNEB

519

TOTAL

1.697

Fonte: Universidades Estaduais, 2008

4.1 Captação de recursos
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O alto nível de qualificação do corpo docente associado ao crescimento e aparelhagem da infra-estrutura dos laboratórios nos
últimos anos além de impulsionar a produção intelectual possibilita também atendimentos a editais das agências financiadoras
estaduais e federais.
Captar recursos, de uma maneira mais ativa, é uma necessidade, na medida em que a disponibilidade de recursos próprios e do
Tesouro de Estado, para investimentos, é insuficiente para a expansão requerida de infra-estrutura. Na UEFS, entre as principais
fontes de recursos identificadas, podem ser citadas: Recursos governamentais; Renda gerada pela prestação de serviços; e
Recursos captados através de doações (de indivíduos, empresas ou instituições). A obtenção de recursos de fontes
governamentais deu-se em três frentes de atuação: Sensibilização de parlamentares para apontarem emendas individuais e de
bancada ao orçamento da união, em apoio a projetos prioritários, visando melhorar a infra-estrutura da UEFS e a assistência
estudantil; Realização de convênios e parcerias em projetos com atuação nas áreas de pesquisa e extensão, ou para melhoria de
infra-estrutura de laboratórios; Submissão de proposta, em atendimento a editais públicos e cartas-convite, também para pesquisa e
extensão.
Os Quadros 02 e 03, a seguir, mostram o resumo dos recursos captados pela UEFS, em 2008, e suas respectivas fontes. Destacase o esforço para o repasse de recursos do orçamento da União captados em anos anteriores, através de emendas parlamentares.
Quadro 02 – Recursos captados de Convênios em 2008
CONVÊNIO
UEFS/MCT 2008
FINEP 2513/03
UEFS/FINEP 1037/06

OBJETO
Apoiar o Programa de Pesquisa em Biodiversidade PPBio do Semiárido
Apoio a Projetos de manutenção de unid. ou laboratórios p/ pesquisa
em biodiversidade Semi-Árido
Ampliação e modernização da Infra-estrutura de Pesquisa e PósGraduação na UEFS

VALOR (R$)
414.704,00
252.000,00
1.350,00

Ampliação de Infra-Estrutura de
Pesquisa

Ampliação de Infra-estrutura de Pesquisa para Desenvolvimento da
Pós-Graduação no Semi-árido (ampliação do herbário)

315.000,00

FINEP 0700/02

Programa Integrado de Pesquisa na UEFS

529.678,00

UEFS/FINEP 0241/07

Ampliação da Infra-estrutura de Pesquisa e Pós-graduação da UEFS

UEFS/MEC/SESU PET
MEC/SESU 141/2007
UEFS/MEC/SESU -123/2006
MEC/SESU-081/07
CAPES (DEMANDA SOCIAL 2007)
UEFS/CAPES – PICDT 2008
CAPES/PROAP 2007

Assegurar a continuação e manutenção do Programa de Educação
Tutorial (PET)
Modernização da Infra-estrutura de redes da UEFS
Ampliação do Espaço de Convivência - adequação as necessidades
atuais dos estudantes de baixa renda da UEFS – EMENDA DE
BANCADA
Financiamento do Projeto: "Ensinar e aprender brincando: formação
de docentes"
Concessão de bolsas de estudo. Recursos vinculados ao Programa
Demanda Social
A concessão de bolsas de estudo no País, dentro do Programa
PICDT, em nível de Pós-Graduação, aprovado pela CAPES
Formação de recursos humanos em nível de mestrado e doutorado
nas áreas de ciência, tecnologia e cultura

1.625,00
136.584,00
1.000.000,00
1.250.000,00
20.000,00
342.448,00
256.728,00
141.777,74
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MSAUDE Carac. Saúde Mental no
Municipal de Fsa

Realização de estudo para caracterização da Saúde Mental no
Município de Feira de Santana
TOTAL

120.930,56
4.782.825,30

Fonte: ATCC/UEFS, 2008.

Quadro 03 – Recursos captados pela Assessoria Especial de Relações Institucionais (AERI), 2008
Fonte
Valor (R$)
251.134,00
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB
50.000,00
Banco Real
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB – Edital: Política de
79.892,26
Implantação da internacionalização da UEFS
Total
386.026,26
Fonte: AERI/UEFS, 2008.
A UESB, através da Assessoria na Gestão de Projetos e Convênios Institucionais (AGESPI), trabalha na perspectiva de obter linhas
de financiamento através da submissão de projetos de pesquisa e extensão nas diferentes áreas do conhecimento, buscando
fontes alternativas de recursos junto aos órgãos financiadores e ampliando a divulgação das oportunidades em pesquisa, além de
incentivar a participação dos pesquisadores - docentes, técnicos e discentes - nas iniciativas relacionadas às atividades fins. É
visível a atuação dos pesquisadores da UESB no desenvolvimento de atividades de cunho social e profissional nas diferentes áreas
do saber, elevando a chancela da Universidade para outros estados e países da América do Sul e continente Europeu.
A UESC captou, em 2008, recursos financeiros na ordem de R$ 97.505.069,72, destacando-se a participação das transferências do
Tesouro do Estado, com 93,07%, incluindo as Transferências de Convênios Estaduais (Provisões), com 1,61%, seguidos de
Transferências Externas com 4,40% e Receita Própria com 2,53 (Quadro 04).
Quadro 04 – Receita da UESC, Saldo 2007 e 2008
Fonte
Receitas Próprias
Transferências Externas (Convênios)
Arrecadações Diretas
Tesouro Estadual
Total
Fonte: AERI/UESC, 2008.

Valor (R$)
4.686.002,76
8.054.106,44
12.740.109,20
84.764.960,52
97.505.069,72

As Tabelas 21 e 22 e o Quadro 5 a seguir demonstram os valores captados pela UNEB, em atendimento aos editais de projeto de
pesquisa das agências de fomento, evidenciando-se o incremento dos recursos financeiros arrecadados entre os anos de 2006 a
2008.

Tabela 21 Valor anual contemplado por projetos de pesquisas submetidos a Agências de Fomento
AGÊNCIA
FAPESB

2006

2007

2008

900.084,02

1.901.493,71

2.200.389,32
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CNPq

86.400,00

122.400,00

122.400,00

FINEP*

460.000,00

639.998,00

3.368.635,80

1.446.484,02

2.663.891,71

5.691.425,12

TOTAL

Fonte: UNEB, 2008.
*R$ 3.051.925,80 Projeto interinstitucional desenvolvido em parceria com 24 ICTs de todo o Nordeste em 2008.

Tabela 22 Captação da UNEB junto a FINEP na chamada CTINFRA
ANO

VALOR APROVADO (R$)

2006

460.000,00

2007

639.998,00

2008

316.440,00

TOTAL

1.416.438,00

Fonte: Portal do FINEP - www.finep.gov.br – 2008

QUADRO 05 Captação de recursos via Agência de Inovação da UNEB e CEPED/UNEB junto a FINEP, FAPESB e
PETROBRÁS para desenvolvimento de ações de Inovação Tecnológica, 2008
PROJETO

ORIGEM DO FINANCIAMENTO

Sistema de Inovação da UNEB.

VALOR EM R$

FAPESB

278.279,78

MCT/FINEP

3.051.925,80

Consolidando e Semeando NITs e Redes*
FAPESB

500.000,00

ANP/PETROBRÁS

570.000,00

Infraestrutura para realização de pesquisa nas redes
ANP/PETROBRÁS
de pesquisas em petroquímica

800.000,00

Produção de Sebacatos a partir do óleo de mamona

TOTAL

5.200.205,58
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Fonte: UNEB, 2008.
*Projeto interinstitucional desenvolvido em parceria com 24 ICTs de todo o Nordeste.

5 Extensão
Na comunidade/sociedade, as Universidades vêm exercitando o compromisso de ser um agente propulsor do
desenvolvimento dos territórios, priorizando a pesquisa em toda a complexidade biogeográfica, histórica,
humana, cultural, econômica e política, dos contextos onde estão situadas. Dessa forma, as universidades
promovem incremento significativo de atividades científicas e tecnológicas, impactando o desenvolvimento
sócio-econômico nacional e internacional.
Nessa perspectiva, ―a extensão universitária constitui-se como socializadora do conhecimento. Compreendida como um processo
educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável, viabiliza a relação transformadora entre a
Universidade e a Sociedade‖7. Por esta ótica, a extensão possibilita que a comunidade acadêmica encontre na sociedade
conhecimentos enriquecedores para sua formação, ao mesmo tempo em que beneficia a mesma com os conhecimentos
acadêmicos adquiridos na Universidade.
As atividades de extensão são relevantes para a comunidade. Desenvolvem-se em forma de programas, projetos, cursos e minicursos, serviços assistências e de saúde, e/ou outros eventos, que, além da importância social, implicam diretamente sobre a
economia dos municípios onde se localizam. As ações, em sua maioria, estão voltadas para a educação de pessoas jovens e
adultas, de pessoas idosas, em situação de risco social ou para o trabalho infantil entre outras porque todas as áreas têm atividades
de extensão desenvolvidas pelos Núcleos Temáticos. Na área de Saúde, as Clínicas Odontológicas, os programas de prevenção do
câncer oral, e tantos outros serviços prestados pelos cursos de Medicina, Farmácia, Fisioterapia e Enfermagem representam
contributos significativos para as comunidades. Em 2008 as Universidades Estaduais desenvolveram 441 Programas / Projetos de
extensão 446 eventos e cursos atingindo um público de 1.125.386 (Tabela 23).
Tabela 23 Atividades de Extensão Desenvolvidas nas Universidades Estaduais, 2008
UNIVERSIDADE

PROJETOS E/OU
PROGRAMAS

EVENTOS E/OU
CURSOS

PÚBLICO ATENDIDO

UNEB

174

229

864.215

UEFS

75

96

*89.083

UESB

61

35

*53.816

UESC

131

86

118.272

TOTAL

441

446

1.125.386

Fonte: Universidades Estaduais da Bahia, 2008
* Valores mensurados por aproximação em eventos e projetos específicos.
Valores referentes aos Departamentos e PROEX / 2008

6 Graduação

7

Plano Nacional de Extensão, MEC.
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As Universidades estaduais buscam consolidar o ensino de Graduação como importante estratégia de transformação social visando
a fortalecer a formação superior de qualidade suprindo as demandas de aprendizagem dos cidadãos. Através da oferta de, cerca de
250 cursos, articulam-se as diversas áreas de conhecimento promovendo uma formação profissional articulada ao saber e as
potencialidades e vocações territoriais.
Muito embora a expansão dos cursos de Graduação tenha se dado antes de 2003, e o foco de ampliação tenha sido a PósGraduação Stricto Sensu, ainda pode ser observado na Tabela 24 uma evolução de cerca de 35% na matrícula dos cursos
regulares de Graduação no período de 20038 a 2008.

Tabela 24 Matrícula nos Cursos Regulares de Graduação
MATRÍCULA
UNIVERSIDADE

2003

2004

2005

2006

2007

2008

UEFS

6.449*

6.532

6.475

6.563

6.526

7.501

EVOLUÇÃO
2003-2008 %
16,31

UESB

5.976
5.834

6.033
6.638

6.358
6.714

6.518
6.265

6.620

6.995

17,05

6.204

9.330

59,92

12.326
30.585

14.003
33.206

15.469
35.016

17.226
36.572

18.122

23.049**
46.875

47,03

UESC
UNEB
TOTAL

37.472

35,97

Fonte: Relatório das Universidades Estaduais, 2007; Relatório Parcial 2008
*Os últimos cursos implantados na UEFS, em 2003, foram: Medicina, Farmácia e Engenharia da Computação. A matrícula manteve-se estável
porque não houve oferta de vagas após 2003.
** Incluindo os Programas Especiais e EAD

Em 2003, a matrícula de mais de 30 mil alunos correspondia à oferta de 163 cursos de Graduação; em 2008 a matrícula de cerca
de 42 mil alunos é referente a 228 cursos de Graduação, demonstrado na Tabela 25.
Vale ressaltar, que a UNEB teve os Cursos criados a partir do desmembramento de habilitações, decorrentes do processo de
redimensionamento curricular das Licenciaturas, assim como o encerramento gradativo de Programas de Formação de
Professores.
Tabela 25 Cursos Regulares de Graduação Oferecidos pelas Universidades Estaduais
CURSOS
UNIVERSIDADE

8

2003

2004

2005

2006

2007

2008

UEFS

28

28

28

27

27

27

UESB

26

34

35

35

36

36

UESC

23

26

26

26

27*

27*

UNEB

86

231

234

277

233

196**

TOTAL

163

351

360

405

346

228

Considerou-se o período 2003-2007 porque as leis que estabelecem os quadros de vagas foram sancionadas em 2003.
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Fonte: Relatório das Universidades Estaduais
* A UESC oferece 26 cursos regulares e 1 a distância
** A UNEB oferece 134 cursos regulares, 04 a distância e 58 de Programas Especiais.

6.1 Graduação na UEFS
A UEFS justifica ampliação considerando as demandas crescentes no quadro de docentes com a criação de três cursos de
Graduação: Medicina, Engenharia da Computação e Ciências Farmacêuticas; implantação de Nova Modalidade nos Bacharelados
de Biologia, Física e Geografia e oferta de quatro novas turmas em horário noturno para cursos já implantados no diurno:
Pedagogia, Biologia, Física e Letras e propostas de implantação de novos cursos: Filosofia, Psicologia, Química, Sociologia,
Jornalismo, Música e Artes. Quanto à Pós-Graduação sete Programas foram implantados novos Programas Institucionais de PósGraduação, além da oferta de cursos de especialização lato sensu, novos laboratórios e centros de pesquisa, novos núcleos, novas
estruturas organizacionais, tudo com forte impacto na carga de atividades docentes (Às folhas 11, 17, 18 e 21).
6.2 Graduação na UESB
A UESB expõe seus motivos retomando seu engajamento no processo de interiorização da educação superior e salienta que, em
consonância com a expansão do sistema universitário brasileiro, estabeleceu uma política de criação de cursos de Graduação que
teve início em 1990. Para atender a essa demanda no que concerne ao quadro docente, a Pró-Reitoria de Graduação/PROGRAD
planejou promover ampliações no quadro de vagas a intervalos regulares de 2,8 anos, ocorrendo a última ampliação em 30 em 30
de junho de 2004, quando o quadro efetivo da UESB foi alterado para um total de 900 vagas, conforme prevê a Lei Nº 9.157.
Contudo, não houve possibilidade de preencher os cargos e, atualmente, o quadro de vagas previsto em Lei não atende ao
crescimento experimentado pela UESB nesses últimos anos.
Para atender à demanda dos territórios que compreendem seu entorno, a UESB aprovou, a partir de junho de 2004, os cursos de
Graduação em Medicina, Letras Vernáculas, Letras Modernas, Engenharia Florestal e Licenciatura em Física no campus de Vitória
da Conquista; no campus de Jequié os cursos de Odontologia, Bacharelado em Química, Sistemas de Informação e Farmácia; e no
campus de Itapetinga os cursos de Licenciatura em Química e Licenciatura em Ciências Biológicas, além de Engenharia Ambiental.
Vale salientar que esses cursos ainda não formaram a primeira turma e estão em processo de composição do quadro de
professores, sendo necessários concursos públicos para a integralização deste corpo docente até 2011, conforme demonstra o
Quadro 07. Ressalte-se que o curso de Medicina, oferecido sob a modalidade PBL (Problem Based Learning), traz uma nova
realidade ao perfil acadêmico institucional, o qual se encontra em implementação, exigindo também, ajustes e adequações no seu
corpo docente. Além disso, cursos como Filosofia, Artes Cênicas e Cinema são novas expectativas da comunidade territorial,
estando os projetos, em análise nas câmaras pertinentes para sua implantação a partir de 2009. Atendendo a um anseio histórico, o
Governador Jacques Wagner anunciou a implantação do curso de graduação em Medicina no Campus de Jequié, com previsão de
início no segundo semestre de 2009. Fato que adiciona demanda complementar de 60 docentes para atuação nesta área.
Quadro 06 UESB Campus/Departamento
CAMPUS

DEPARTAMENTO

TOTAL

202

Vitória da
Conquista

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS - DCE
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS - DCN
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - DCSA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA E SOLOS - DEAS
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERÁRIOS - DELL
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS - DFCH
DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA E ZOOTECNIA - DFZ
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA - DG
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA - DH

09

Jequié

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS - DCHL
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - DCB
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA E EXATAS - DQE
DEPARTAMENTO DE SAÚDE - DS

04

Itapetinga

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS BÁSICOS E INSTRUMENTAIS - DEBI
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA RURAL E ANIMAL - DTRA

02

TOTAL

15

Fonte: UESB, 2008.
Quadro 07 UESB Cursos de Graduação Implantados 2003-2007
DEPARTAMENTO/
ANO
CURSO
CAMPUS
2004
DCN
Medicina
2004
DS
Odontologia
2004
DTRA
Engenharia Ambiental
2004
DEBI
Química – Licenciatura/Itapetinga
2006
DFZ
Engenharia Florestal
2006
DQE
Química – Bacharelado/Jequié
2006
DEBI
Ciências Biológicas – Licenciatura/Itapetinga
2006
DQE
Sistemas de Informação
2008
DQE
Farmácia
Fonte: UESB, 2008.
* Considere implantação o início do funcionamento do curso.

IMPLANTAÇÃO*
16/08/2004
16/08/2004
16/08/2004
16/08/2004
06/03/2006
06/03/2006
07/08/2006
07/08/2006
18/08/2008

Nº DE
VAGAS
30
40
30
20
25
20
20
30
40

6.3 Graduação na UESC
A Graduação na UESC, historicamente, desenvolve ações voltadas ao desenvolvimento humano, científico e tecnológico. Até o ano
de 2002, ofertava 22 cursos, sendo 13 bacharelados e 9 licenciaturas. Em 2003, implantou o bacharelado em Línguas Estrangeiras
Aplicadas às Negociações Internacionais (LEA) totalizando 23 cursos. Em 2004, três novos cursos regulares de Graduação foram
implantados: Biomedicina, Educação Física e Engenharia da Produção e Sistemas.
De 2004 ao ano atual, a UESC buscou fortalecer os 26 cursos regulares de bacharelado e licenciatura, sendo oferecidas 1.310
vagas, bem como implantou um curso de Biologia na modalidade de Educação a Distância, que oferece 180 vagas e firmou
parcerias com Prefeituras Municipais e com a Secretaria da Educação para licenciar 300 docentes que se encontravam em
exercício na rede estadual e municipal de ensino que ainda são portadores de nível médio. A matrícula nos cursos regulares e a
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distância atinge cerca de 6 mil alunos. A comunidade universitária é formada 9.085 mil alunos (Graduação e Pós-Graduação) 680
professores e 100 funcionários.
6.4 Graduação na UNEB

A UNEB destaca na sua justificativa que o aumento de cursos de Graduação e Pós-Graduação, assim como a relevância de suas
ações de pesquisa e extensão, coloca a instituição numa situação peculiar agravada pela sua característica multicampi. A
ampliação dessa Universidade no campo do ensino revela-se nos seguintes dados: de 86 cursos de Graduação e um de PósGraduação – Stricto Sensu, existentes em 2002 passou-se em 2007 para 134 cursos de Graduação e 07 de Pós-Graduação –
Stricto Sensu, distribuídos em 24 campi e 29 Departamentos.
Outro motivo que a UNEB destaca foi a impossibilidade de realizar Concurso Público decorrente do estrangulamento do atual
Quadro de Vagas e da falta de encaminhamento de reiteradas solicitações para ampliação das vagas para docentes. Observa-se
que no ano de 2003, a Lei Nº. 8.823 estabeleceu o Quadro Docente único, mas não houve a dotação orçamentária para o impacto
correspondente. Atualmente o quantitativo de vagas previsto na referida legislação não atende à demanda apresentada com a
implantação de 26 novos cursos de Graduação em 2005, 2006 e 2007 (Quadro 05). Como não foi possível realizar Concursos
depois de 2004, apenas uma pequena parcela da demanda por docentes foi atendida com as vagas remanescentes, através da
convocação de aprovados do cadastro de reserva dos Concursos realizados em 2002 e 2004. Tais contratações estiveram
condicionadas ao número de vagas restantes no Quadro de Docentes da UNEB, dos respectivos Departamentos e à existência de
docentes aprovados constantes do cadastro de reserva da área demandada, além do fato de só se justificar a convocação imediata
para os componentes curriculares dos primeiros semestres de cada curso. Os componentes curriculares ofertados nos semestres
subseqüentes, que exigem formação específica, configuram a demanda atual e não há mais quaisquer alternativas para seu
atendimento que não passem pela ampliação do atual Quadro (Quadro 08).

QUADRO 08 CURSOS IMPLANTADOS EM 2005, 2006 E 2007

DEPARTAMENTO/CAMPUS
DCV - I – Salvador

CURSO
Farmácia
Fisioterapia

DCH - I – Salvador

Direito

DEDC - II – Alagoinhas

Educação Física

DCH - IV – Jacobina
DCH - VI – Caetité
DEDC - VII – Senhor do Bonfim

Educação Física
Direito
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Enfermagem

DEDC - VIII – Paulo Afonso

Direito

DCH - IX – Barreiras

Matemática
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Ciências Biológicas
DEDC - X – Teixeira de Freitas

História

DEDC - XI – Serrinha

Geografia
Administração

DEDC - XII – Guanambi

Enfermagem

DEDC - XIII – Itaberaba

História

DEDC - XIV – Conceição do Coité

História
Comunicação Social com Habilitação em Radialismo

DEDC - XV – Valença

Direito

DCHT - XVI – Irecê

Letras

DCHT - XVII – Bom Jesus da Lapa Administração
História

DCHT – XVIII – Eunápolis

Turismo

DCHT - XIX – Camaçari

Direito

DCHT - XXIII – Seabra
Fonte: PROGRAD/UNEB,2008

Letras com Hab. em Língua Inglesa e Literaturas

Além dos cursos de Graduação criados mediante a política de expansão da educação superior, a UNEB faz referência a outros
cursos que foram criados a partir do desmembramento de habilitações, decorrentes do processo de Reformulação Curricular das
Licenciaturas em atendimento às recomendações do Conselho Nacional de Educação (CNE), através das novas Diretrizes
Curriculares Nacionais para os respectivos cursos. Essas reformulações têm demandado docentes de áreas de formação não
contempladas anteriormente ou um quantitativo maior de docentes para áreas que tiveram sua carga horária ampliada, a exemplo
de Prática de Ensino e Estágio Supervisionado que, somadas, passaram de parâmetros em torno de 300 horas para 800 horas de
caráter obrigatório – impacto significativo para uma instituição como a UNEB que tem nas licenciaturas o seu maior foco nas
ofertas de cursos de Graduação. Com o desmembramento dos Cursos, a Carga Horária Total passou de 174.837 horas para
182.885 horas, configurando 4,6% de aumento (Quadro 09).
Quadro 09 Cursos Reformulados
CURSO DE ORIGEM

CAMPUS /
DEPTO.

Nomenclatura
Português, Língua Espanhola e
Literaturas

I - DCH

Letras

Português, Língua Inglesa e
Literaturas

Pedagogia
I – DCET

Química

Vagas

Carga
Horária

40 – 1º

3.320

Nomenclatura
Língua Espanhola e
Literaturas
Língua Inglesa e
Literaturas
Língua Portuguesa e
Literaturas
Anos Iniciais do Ensino
Fundamental
Pedagogia Gestão e Coordenação
do Trabalho Escolar
Educação Infantil
Química
Letras

40 – 1º

3.320

40 – 1º
40 – 1º

2.295

Mag. das Séries Iniciais

40 – 2º

2.930

Mag. Para Educação Pré-Escolar
-

40 – 2º
50 – 1º

2.930
2.835

Pedagogia p/ Educação Básica
I - DEDC

CURSO DESMEMBRADO
Vagas

Carga
Horária

25 – 2º

3.105

25 – 1º

3.105

30 – 1º

3.125

50 – 1º

3.275

50 – 1º

3.260

50 – 1º
50 – 1º

3.245
2.915
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Letras
II - DEDC

Português e Literaturas da Língua
Portuguesa
Português Língua Inglesa e
Literaturas
Português Língua Francesa e
Literaturas

40 – 1º

2.550

30 – 1º

2.610

15 – 1º

2.610

40 – 1º

2.595

Biologia

30 – 1º

Matemática
Mag. para Educação de Adultos

História

II - DCET

III - DCH

30 – 1º

3.320

25 – 1º

3.025

25 – 1º

3.025

História

40 – 1º

3.215

3.225

Ciências Biológicas

40 – 1º

3.355

30 – 1º

3.255

Matemática

40 – 1º

3.260

40 – 1º

2.550
Pedagogia: docência e gestão de
processos educativos

40 – 1º

Pedagogia Educ. Infantil e Magistério do
Ensino Fundamental nas Séries
Iniciais

40 – 1º

2.700
36.737

Carga
Horária

32 – 1º

2.700

32 – 1º

3.075

Geografia

40 – 1º

2.760

História

40 – 1º

2.715

15 – 1º

2.700

15 – 1º

3.075

10 – 1º

3.135

Geografia

40 – 1º

2.760

História

40 – 1º

2.715

40 – 1º

2.700

Letras
IV - DCH

Letras
V - DCH

Letras

Português e Literaturas da Língua
Portuguesa
Português, Língua Inglesa e
Literaturas

Português e Literaturas de Língua
Portuguesa
Português, Língua Inglesa e
Literaturas
Português, Língua Espanhola e
Literaturas

Português e Literaturas de Língua
Portuguesa
Português, Língua Inglesa e
Literaturas

3.165

44.395

CURSO DESMEMBRADO
Vagas

Nomenclatura

40 – 1º

SUBTOTAL CARGA HORÁRIA

CURSO DE ORIGEM

CAMPUS /
DEPTO.

Vagas

Carga
Horária

30 – 1º

3.320

25 - 1º

3.025

Geografia

40 – 1º

3.205

História

40 – 1º

3.215

30 – 1º

3.320

25 – 1º

3.025

25 – 1º

3.025

Geografia

40 – 1º

3.205

História

40 – 1º

3.215

30 – 1º

3.320

25 – 1º

3.025

Nomenclatura
Letras

Letras

Letras

Língua Portuguesa e
Literaturas
Língua Inglesa e
Literaturas

Língua Portuguesa e
Literaturas
Língua Inglesa e
Literaturas
Língua Espanhola e
Literaturas

Língua Portuguesa e
Literaturas
Língua Inglesa e
Literaturas

40 – 1º

3.075

Geografia

40 – 1º

2.760

Geografia

40 – 1º

3.205

História

40 – 1º

2.715

História

40 – 1º

3.215

Matemática

40 – 1º

3.120

Matemática

Matemática

40 – 1º

2.620

Matemática

40 – 1º

3.260

3.255

Ciências Biológicas

30 – 1º

3.355

Ciências
Ciências
VII - DEDC

VIII - DEDC

Letras

Ciências

SUBTOTAL CARGA HORÁRIA

VI - DCH

Língua Portuguesa e
Literaturas
Língua Inglesa e
Literaturas
Língua Francesa e
Literaturas

Biologia

30 – 1º
30 – 2º

40 – 1º

3.260

Pedagogia

Educ. Infantil e Magistério do Ensino
40 – 1º
Fundamental nas Séries Iniciais

2.700

Pedagogia: docência e gestão de
processos educativos

50 – 1º

3.165

Pedagogia

Administração e Coordenação de
Projetos Pedagógicos

2.670

Pedagogia: docência e gestão de
processos educativos

50 – 1º

3.165

40 – 1º
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Ciências

Pedagogia
IX - DCH
Letras

Pedagogia
IX - DCH

Educ. Infantil e Magistério do Ensino
40 – 2º
Fundamental nas Séries Iniciais

2.700

Matemática

40 – 1º

3.120

Matemática

40 – 1º

3.260

Biologia

40 – 1º

3.255

Ciências Biológicas

40 – 1º

3.355

Administração e Coordenação de
Projetos Pedagógicos

40 – 1º

Pedagogia: docência e gestão de
processos educativos

50 – 1º

Educ. Infantil e Magistério do Ensino
Fundamental nas Séries Iniciais

40 - 1º

Administração e Coordenação de
Projetos Pedagógicos

40 – 1º

Português e Literaturas de Língua
Portuguesa

Letras

40 -1º

Português e Literaturas de Língua
Portuguesa

Educ. Infantil e Magistério do Ensino
Fundamental nas Séries Iniciais

2.670

40 – 2º

2.700
2.700

40 - 1º

2.670

40 – 2º
40 -1º

2.700

40 - 1º

2.700

40 - 1º

SUBTOTAL CARGA HORÁRIA

Pedagogia: docência e gestão de
processos educativos

Língua Portuguesa e Literatura de
Língua Portuguesa

68.395

Nomenclatura

Pedagogia Administração e Coordenação de Projetos Pedagógicos

Português e Literaturas de Língua Portuguesa
Letras

XI DEDC

XII DEDC

Matemática

Vagas

Carga
Horária

40 – 1º

2.670

40 – 1º
(alternância
na oferta)

2.700

3.075
40 – 2º

3.120

Biologia

40 -2º

3.315

Administração e Coordenação de Projetos Pedagógicos

40 – 1º

2.670

50 – 1º

40 – 1º

3.320

3.165

3.320
70.625

40 – 2º

2.700

Magistério para as Classes de Alfabetização

40 – 1º

2.565

Infantil e Magistério do Ensino Fundamental nas Séries Iniciais

40 – 2º

2.820

40 – 1º

Nomenclatura

Vagas

Pedagogia:
docência e gestão
50 – 1º
de processos
educativos
Língua
Portuguesa
30 – 1º
e
Letras Literaturas
Língua
25
Inglesa e
Literaturas
Matemática
40 – 1º

Carga
Horária
3.165

3.320

3.025
3.260

Ciências Biológicas 50 – 2º
Pedagogia:
docência e gestão
50 - 1º
de processos
50 - 2º
educativos
Pedagogia:
docência e gestão
50 - 1º
de processos
50 - 1º
educativos

3.355

3.030

Educação Física

3.165

40 – 1º

2.565

Pedagogia Educ. Infantil e Magistério do Ensino Fundamental nas Séries
Iniciais

40 – 1º

2.700

Letras

Português e Literaturas de Língua Portuguesa

50 – 2º

3.045

Pedagogia:
docência e gestão
100 –
de processos
1º
educativos
Letras
Língua
Portuguesa
Letras
30 – 2º
e
Literaturas

Letras

Português e Literatura de Língua Portuguesa

40 – 1º

2.700

Pedagogia Educ. Infantil e Magistério do Ensino Fundamental nas Séries
Iniciais
Pedagogia

Educação Física
Magistério para as Classes de Alfabetização

XIII DEDC

XIV -

50 – 1º

3.165

CURSO DESMEMBRADO

Português, Língua Inglesa e Literaturas
Ciências

40 – 1º

SUBTOTAL CARGA HORÁRIA

CURSO DE ORIGEM

CAMPUS
/ DEPTO.

XDEDC

Língua Portuguesa e Literatura de
Língua Portuguesa

50 – 1º

Letras Língua

50 – 1º

40 -1º

3.165

3.165

3.165

3.320

3.320
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DEDC
Português, Língua Inglesa e Literaturas

40 – 1º

XV DEDC

Pedagogia

Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio e
Escola Empresa

40 – 1º

XVI DCHT

Pedagogia

Educ. Infantil e Magistério do Ensino Fundamental nas Séries
Iniciais

40 – 1º
40 – 2º

XVII DCHT

Pedagogia

Educ. Infantil e Magistério do Ensino Fundamental nas Séries
Iniciais

40 – 1º
40 – 2º

SUBTOTAL CARGA HORÁRIA

CAMPUS /
DEPTO.
Nomenclatura

CURSO DE ORIGEM

Português e
Letras Literaturas de
Língua Portuguesa
Língua Portuguesa
XX - DCHT Letras e Literatura de
Língua Portuguesa
Língua Portuguesa
XXI Letras e Literatura de
DCHT
Língua Portuguesa
Língua Portuguesa
XXII Letras e Literatura de
DCHT
Língua Portuguesa
Língua Portuguesa
XXIII Letras e Literatura de
DCHT
Língua Portuguesa
Língua Portuguesa
XXIV Letras e Literatura de
DCHT
Língua Portuguesa
SUBTOTAL CARGA HORÁRIA
XVIII DCHT

TOTAL CARGA HORÁRIA

Vagas
40 – 1º
40 - 1º
40 - 1º
40 - 1º
40 - 1º
40 - 1º
40 - 1º
40 - 2º
40 - 2º
40 - 2º
40 - 2º

Portuguesa
e
Literaturas
3.075
Língua
Inglesa e
25 - 1º
Literaturas
Pedagogia:
docência e gestão 50 – 1º
2.730
de processos
50 - 2º
educativos
Pedagogia:
docência e gestão
2.700
40 - 2º
de processos
educativos
Pedagogia:
docência e gestão
50 - 1º
2.700
de processos
50 - 2º
educativos
SUBTOTAL CARGA
50.880
HORÁRIA

3.025

3.165

3.165

3.165
47.945

CURSO DESMEMBRADO
Carga
Nomenclatura
Vagas
Carga Horária
Horária
Língua
2.700 Letras Portuguesa e
30 – 1º
3.320
Literaturas
Língua
30 - 1º
3.225 Letras Portuguesa e
3.320
30 – 1º
Literaturas
Língua
30 - 1º
3.225 Letras Portuguesa e
3.320
30 – 1º
Literaturas
Língua
30 - 2º
3.225 Letras Portuguesa e
3.320
30 – 2º
Literaturas
Língua
30 - 1º
3.225 Letras Portuguesa e
3.320
30 – 1º
Literaturas
Língua
30 - 1º
3.225 Letras Portuguesa e
3.320
30 – 1º
Literaturas
18.825
SUBTOTAL CARGA HORÁRIA
19.920
174.837

TOTAL CARGA HORÁRIA

182.885

Fonte: PROGRAD/UNEB
6.5 AVALIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS DA BAHIA
A educação superior é avaliada pelo MEC. Compreende três instrumentos: a Avaliação das Instituições, dos Cursos e dos
Estudantes. O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 e
regulamentado pela Portaria nº 603, de 7 de março de 2006, é parte integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (Sinaes). É componente curricular obrigatório dos cursos de Graduação e a regularidade junto ao ENADE, seja pela
efetiva participação ou pela dispensa oficial pelo MEC, é condição prévia a conclusão de curso de Graduação, expedição e
respectivo registro do diploma.
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O ENADE é um instrumento destinado a avaliar o desempenho dos estudantes com relação:
a)

aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos de Graduação;

b)

ao desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional;

c)

ao nível de atualização dos estudantes com referência à realidade brasileira e mundial.

O ENADE avalia alunos ingressantes e concluintes e atribui conceitos que variam de 1 a 5 (nota máxima).
Quando o curso ainda não formou a 1º turma, é atribuído sem conceito A/C.
Nossas Universidades têm avançado significativamente em qualidade. Hoje, muito dos seus cursos destacam-se nacionalmente
conforme demonstra o Quadro 10 a seguir:
Quadro 10 ENADE 2007
UNIVERSIDADE

UEFS

MUNICÍPIO

FEIRA DE SANTANA

ITAPETINGA

UESB

JEQUIE

VITORIA DA CONQUISTA

UESC

ILHEUS

ALAGOINHAS
BARREIRAS
GUANAMBI
UNEB

JACOBINA
JUAZEIRO

SALVADOR

ÁREA
Educação Física
Enfermagem
Farmácia
Medicina
Odontologia
Zootecnia
Educação Física
Enfermagem
Fisioterapia
Odontologia
Agronomia
Medicina
Agronomia
Biomedicina
Educação Física
Enfermagem
Medicina
Medicina Veterinária
Educação Física
Agronomia
Educação Física
Enfermagem
Educação Física
Agronomia
Enfermagem
Farmácia
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Nutrição

CONCEITO
1
2
4
SC
4
4
1
4
1
SC
2
SC
2
4
5
4
4
3
SC
4
2
SC
SC
4
2
SC
SC
1
2

Fonte: MEC/Inep, 2008
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O Quadro de Cargos de Provimento Permanente do Magistério Público (Tabela 26) instituído mediante as Leis Nº. 8.823/2003, Nº.
9.157/2004 e Nº. 7.176/1997 é representado por 4.157 cargos. A ampliação proposta pelas Universidades Estaduais atinge 6.177
cargos, representando um aumento de 2.020 vagas. O maior percentual, 63%, incide na ampliação proposta pela UESB, seguido da
UEFS com 49%, e, na seqüência, da UNEB com 46%. O menor percentual de ampliação, 36%, representa a proposta da UESC.
Tabela 26 Quantitativo de Cargos de Provimento Permanente do Magistério Público: previsto em Lei e proposto.

MAGISTÉRIO SUPERIOR
UNIVERSIDADE

Ampliação
Previsto em Lei

Proposto
Nº

%

UEFS

820

1.220

400

49

UESB

900

1.470

570

63

UESC

750

1.025

275

36

UNEB

1.687

2.462

775

46

TOTAL

4.157

6.177

2.020

49

*Estabelecido nas Leis Nº. 8.823 19/09/2003, 7.809 de 24/04/2001, Nº 8.256/2002, Nº. 9.157 de 30/06/2004
e Nº 7.176/1997 10/09/1997

O detalhamento por cargo pode ser observado na Tabela 27.
TABELA 27 - Quantitativo dos Cargos do Magistério Público: existente (previsto em Lei) e proposto

UNIVERSIDADE
CARGO

UEFS
Prev.* Prop.

Professor
Auxiliar
Professor
Assistente
Professor
Adjunto

UESB
Ampl.

Prev..** Prop.

155

205

50

262

320

400

80

358

195

305

110

180

120

220

100

90

30

90

60

10

820

1.220

400

900

Professor
Titular
Professor

335

500

455

UESC
Ampl. Prev. *** Prop.

UNEB
Ampl. Prev.**** Prop.

73

74

80

06

686

823

142

367

400

33

485

843

275

186

300

114

50

85

100

90

155

185

30

38

70

32

30

50

570

750

1.025

275

1.687

2.462

331

561

140

40

Ampl.

137

358

230

30

20

Pleno
TOTAL

1.470

775
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*
**
***
****

UEFS
UESB
UESC
UNEB

Estabelecido na Lei Nº. 8.823/ de 19/09/2003 e Lei nº 7.809 de 24/04/2001
Estabelecido na Lei Nº. 9.157 de 30/06/2004, Lei nº 8.823 de 19/09/2003 e Lei nº 7.809 de 24/04/2001.
Estabelecido na Lei Nº. 8.823 de 19/09/2003, Lei nº 7.176 de 10/09/1997
Estabelecido na Lei Nº. º. 8.823/ de 19/09/2003, Lei nº 8.256 de 16/05/2002.

Percebe-se que a maior demanda incide na Classe Assistente e Adjunto, devido aos investimentos na titulação do professor. Nesse
entendimento, pode até surpreender o quantitativo mantido na Classe Auxiliar, pois em virtude das exigências legais infere-se que
os professores graduados não teriam chance de ingresso. Entretanto, existem professores graduados e com especialização que
não demonstram interesse em mestrado, seja pela proximidade com aposentadoria, domicílio no interior ou à própria vida pessoal
que não favorece o afastamento para Pós-Graduação. Outro fator é relativo à capilaridade das Universidades multicampi,
prevalecendo nesse fator a UNEB -, que oferece vagas de Concurso na Classe Auxiliar uma vez que os mestres e doutores não
têm demonstrado interesse pelo cargo, não só pela localização geográfica dos diversos Departamentos da UNEB, como pela
remuneração fixada para os cargos efetivos, que não é atrativa.
A UESB, embora multicampi, está localizada em Territórios que se destacam em desenvolvimento social e econômico: Vitória da
Conquista, Jequié e Itapetinga. Em 2008, a UESB informou que dos 796 professores que compõem seu quadro docente, apenas
seis professores são graduados. Os demais estão distribuídos em 219 especialistas, 359 mestres e 212 doutores. Atualmente 45
professores já concluíram os cursos de Mestrado e 30 de Doutorado e aguardam a promoção na carreira, o que depende da
ampliação das vagas. Além desses, 115 professores estão cursando o doutorado e, a partir de 2009, começam a reassumir suas
atividades e reivindicar promoção. Dessa forma, a UESB solicita ampliação de 570 (quinhentos e setenta) vagas assim
distribuídas: 73 (setenta e três) - Classe Auxiliar, 142 (cento e quarenta e dois) - Assistente, 275 (duzentos e setenta e cinco) Adjunto, 50 (cinqüenta) - Titular e 30 (trinta) - Pleno (Tabela 27).
A UEFS propõe a ampliação de 400 (quatrocentos) vagas distribuídas em: 50 (cinqüenta) para Professor Auxiliar, 80 (oitenta)
para Assistente, 110 (cento e dez) para Adjunto, 100 (cem) para Titular e 60 (sessenta) para Pleno (Tabela 27).
A proposta da UESC representa ampliação de 275 (duzentos e setenta e cinco) cargos sendo; 6 (seis) para Auxiliar, 33 (trinta e
três) Assistente, 114 (cento e quatorze) para Adjunto, 90 (noventa) Titular e 32 (trinta e dois) Pleno (Tabela 27).
A UNEB solicita 775 (setecentos e setenta e cinco) vagas, sendo 137 (cento e trinta e sete) para a Classe Auxiliar, 358
(trezentos e cinqüenta e oito) para Assistente, 230 (duzentos e trinta) para Adjunto, 30 (trinta) para Titular, 20 (vinte) para Pleno,
conforme exposto na Tabela 27.

A proposta de integralização do quadro no período de 2009 a 2011 com o respectivo impacto orçamentário está demonstrada nas
Tabelas 28 e 29. A previsão é que o Quadro seja integralizado com realização de concurso para preenchimento das vagas em
2009, 2010 e 2011.
Tabela 28 Proposta de preenchimento dos Cargos e impacto orçamentário por Universidade

UNIVERSIDADE

ANO

NºDE
CARGOS

VALOR DO ANO (R$)

VALOR
ACUMULADO
PARA O ANO
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UEFS

UESB

UESC

UNEB

2009

255

15.999.482,09

15.999.482,09

2010

90

5.642.476,40

21.641.958,49

2011

55

3.384.575,95

25.026.534,44

2009

213

11.070.473,79

11.070.473,79

2010

176

9.795.740,84

20.866.214,63

2011

181

10.461.739,51

31.327.954,14

2009

80

5.035.295,69

5.035.295,69

2010

105

6.752.883,52

11.788.179,21

2011

90

5.797.101,08

17.585.280,29

2009

525

21.242.514,18

21.242.514,18

2010

117

5.037.117,78

26.279.631,96

2011

133

8.918.825,51

35.198.457,47

Fonte: Fonte: Universidades Estaduais, 2008

TABELA 29 IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NO PERÍODO
UNIVERSIDADE
UEFS

UESB

TOTAL
UESC

UNEB

ANO

Nº
CARGOS

VALOR R$

Nº
CARGOS

VALOR R$

Nº
CARGOS

VALOR R$

Nº
CARGOS

2009

255

15.999.482,09

213

11.070.473,79

80

5.035.295,69

525

2010

345

21.641.958,49

389

20.866.214,63

185

11.788.179,21

642

2011

400

25.026.534,44

570

31.327.954,14

275

17.585.280,29

775

Nº
CARGOS

VALOR R$

1.073

53.347.765,75

26.279.631,96

1.561

80.575.984,29

35.198.457,47

2.020

109.138.226,34

VALOR R$
21.242.514,18

O impacto orçamentário importa em R$ 53.347.765,75, para 2009; R$ 80.575.984,29 para 2010 e R$ 109.138.226,34 para 2011, de
acordo com a Tabela 29.
Recomendamos análise orçamentária pelo setor competente para verificar se atende ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal.
A análise técnica considera que o pedido se faz com amparo na legislação em vigor, com exceção da aprovação do quadro de cargos
pelo Conselho Superior conforme determina o art. 8º, § 1º e 2º, da Lei nº. 8.352, de 2 de setembro de 2002, que não foi cumprida. A
motivação foi comprovada com dados que justificam o pleito urgentemente para impedir obstrução na oferta de disciplinas no próximo
semestre letivo.
Em 11 de março de 2009.
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Sonia Maria Freitas de Cerqueira

Denise Lago de Miranda

Coordenadora de Políticas Acadêmicas
SEC/CODES
Mat. 11.154724-4

Professor
SEC/CODES
Mat. 11.166969-8

APÊNDICE C – MINUTA DE ALTERAÇÃO DA LEI Nº 8.823
DE SETEMBRO DE 2003
LEI Nº

, DE

DE

DE

Altera dispositivos da Lei nº 8.823 de 19 de setembro de 2003 e
dá outras providências.
Art. 1º O Quadro de Cargos de Provimento Permanente do Magistério Público das Universidades
Estaduais da Bahia, constante do Anexo Único, da Lei nº 8.823, de 19 de setembro de 2003, fica alterado na
forma do Anexo I, que integra esta Lei.
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta dos recursos constantes do
orçamento do exercício, ficando o Poder Executivo autorizado a promover as alterações orçamentárias que se
fizerem necessárias.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em .... de ........ de 2009.
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JAQUES WAGNER
Governador
Eva Maria Cella DaI Chiavon
Secretária da Casa Civil
Adeum Hilário Sauer
Secretário da Educação
Manoel Vitório da Silva Filho
Secretário da Administração

ANEXO I
UNIVERSIDADES ESTADUAIS DA BAHIA
QUADROS DE CARGOS DE PROVIMENTO PERMANENTE

DO GRUPO OCUPACIONAL EDUCAÇÃO
MAGISTÉRIO PÚBLICO DAS UNIVERSIDADES DO ESTADO DA BAHIA
QUANTIDADE
CARGO

UNIVERSIDADE
UEFS

UESB

UESC

UNEB

Professor Auxiliar

205

335

80

823

Professor Assistente

400

500

400

843

Professor Adjunto

305

455

300

561

Professor Titular

220

140

100

185

90

40

70

50

1.220

1.470

950

2.462

Professor Pleno
TOTAL
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ANEXOS

215

216

ANEXO A – PARECER SOBRE A RESERVA DE VAGAS NA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) PARA
ESTUDANTES NEGROS E AFRODESCENDENTES,
ORIUNDOS DE ESCOLAS PÚBLICAS BAIANAS

217

218

219

ANEXO B – PARECER SOBRE OS CRITÉRIOS DE
ESTABELECIMENTO DE QUOTAS PARA O ACESSO DOS
AFRODESCENDENTES A UNIVERSIDADE DO ESTADO
DA BAHIA (UNEB)

220

221

222

223

224

225

226

ANEXO C – RESOLUÇÃO Nº 196/2002

227

228

ANEXO D – RESOLUÇÃO Nº 468/2007

229

230

ANEXO E – ENTREVISTA COM A REITORA DA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) PROF.
IVETE SACRAMENTO.

231

232

233

ANEXO F – DOCUMENTO SOBRE O PROGRAMA DE
AÇÕES AFIRMATIVAS DA UNIVERSIDADE DO ESTADO
DA BAHIA (UNEB)
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB

PROGRAMA DE AÇÕES AFIRMATIVAS: A CONSTRUÇÃO DA IGUALDADE
RACIAL EM UMA NOVA CULTURA UNIVERSITÁRIA

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO
Prof. Wilson Roberto de Mattos (presidente)
Prof. Valdélio Santos Silva
Profa. Ana Célia da Silva
Profa. Delcele Mascarenhas Queiroz
Prof. Denílson Lessa dos Santos
Prof. Antonio Luis Almeida
Prof.Vilson Caetano de Souza Jr.
Prof. Luis Antonio de Souza
Prof. Raphael Rodrigues Vieira Filho
Profa. Maria Jose Mariano
Profa. Sandra Nívea Soares de Oliveira
Serv. Edson Pinto Santos
Estud. Antonio da Silva Matos
Estud. Romilson da Silva Sousa
Estud. Vânia Maria da Silva Bonfim

2007
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1 - APRESENTAÇÃO
O documento que aqui apresentamos intitulado Programa de Ações Afirmativas:
inclusão e igualdade racial na formação de uma nova cultura universitária,
configura-se como o resultado do trabalho de uma comissão de professoras e
professores

da UNEB nomeados pela Reitoria com a função de propor ao

Conselho Universitário – CONSU, um conjunto de ações articuladas que assegure
o

funcionamento

do

sistema

de

reserva

de

vagas

aos

candidatos

afrodescendentes -implantado na UNEB através de uma Resolução do CONSU- e
de promover a institucionalização das condições de permanência de forma a que
os estudantes ingressos através do referido sistema

tenham otimizadas

condições acadêmicas e econômico-sociais de se manterem nos seus respectivos
cursos até a integralização dos mesmos.
Após algumas discussões e avaliações com base nos dados já disponíveis, a
comissão, além do cumprimento da tarefa proposta, inspirada no avanço das
reflexões sobre as chamadas políticas públicas de ação afirmativa, adiantou-se na
proposição de um Programa de Ações Afirmativas para a UNEB especificando
objetivos, metas e um plano de ações.
Além do objetivo precípuo de dar organicidade e institucionalidade ao sistema de
cotas e seus desdobramentos, complementando a já histórica preocupação da
UNEB em democratizar e popularizar o acesso ao ensino superior, este Programa
almeja como sua grande e mais relevante realização, implementar na UNEB uma
cultura universitária que estendendo-se por todas as instâncias e dimensões que
singularizam a identidade e normatizam o funcionamento da nossa universidade,
seja capaz de reforçar a prática da coexistência democrática e aprofundar a
representatividade da sua pluralidade cultural e diversidade étnico-racial.

2 - INTRODUÇÃO
A

reserva de vagas nas universidades para grupos populacionais

discriminados,

popularmente conhecida como política

de cotas, configura-se

como uma modalidade específica de um conjunto de políticas públicas corretora

235

de desigualdades sociais setorizadas, batizadas com o nome de Ações
Afirmativas. Sendo assim, o início de qualquer discussão sobre cotas para negros,
seja nas universidades ou em qualquer outra instituição onde a representação
deste contingente populacional se mostre flagrantemente desproporcional,
comprometerá a avaliação adequada do seu significado, importância e
legitimidade, se não se ampliar o raio de observação e interpretação dessa
medida específica para além dos seus aspectos mais imediatos.
Conceber as cotas para negros no âmbito mais amplo das ações afirmativas,
princípio político estrutural da sua caracterização,

implica necessariamente

conferir-lhe o mesmo estatuto de legitimidade social de que desfrutam outras
políticas públicas, emanadas do setor público ou do setor privado, cujo objetivo
fundamental é a diminuição e, no limite, a correção das desigualdades sociais,
quaisquer que sejam elas. A título de exemplo, dentre as experiências já
existentes, citemos a obrigatoriedade constitucional da reserva de vagas para as
mulheres nas inscrições de candidaturas dos partidos políticos;

a igualmente

constitucional reserva de vagas nos concursos para o serviço público federal
destinada aos portadores e portadoras de deficiência física; ou ainda, as iniciativas
de algumas empresas do setor privado, notadamente empresas multinacionais,
que investem na formação integral de jovens negros objetivando preparar
profissionais para a futura instituição da multiracialidade nos seus quadros de
funcionários de alto nível, imbuídas da acertada confiança de que a diversidade
étnico-racial é fator motivador da criatividade e da inovação.
Do ponto de vista dos objetivos corretores das ações afirmativas e da sua
adequação ao, digamos, espírito republicano promotor da igualdade e do bem
estar de todos, tanto os exemplos citados quanto as cotas

para negros nas

universidades, ou mesmo no serviço público, são equivalentes em termos da sua
legitimidade social.
Embora não se deva hierarquizar os efeitos negativos -em grande parte, nefastosque quaisquer das desigualdade sociais produzem no interior dos segmentos
populacionais não hegemônicos ou subalternizados, os efeitos da desigualdade
racial, incidindo negativamente, e de modo quase exclusivo, sobre a população
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negra, merece destaque uma vez que essa desigualdade se reproduz em
qualquer indicador social que possamos isolar para uma avaliação comparativa
em termos raciais, seja um indicador social pontual, contemporâneo como, por
exemplo, a posse de bens duráveis, seja um indicador social disposto em um
espectro histórico-temporal mais extenso como a evolução da escolarização
média do brasileiro ao longo do século XX (PAIXÃO, 2003; HENRIQUES, 2001).
Ainda no que diz respeito à população negra, além dos indicadores acima
referidos, a desigualdade racial sentida na pele e já conhecida, desde há muito
tempo, por aqueles que experimentam os seus efeitos concretos, confirmou-se
recentemente, através da divulgação de uma profusão de dados numéricos,
cientificamente colhidos, sistematizados e analisados por alguns dos mais
respeitados institutos nacionais de pesquisas econômicas e sociais, dentre eles o
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o IPEA – Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada, órgãos vinculados ao poder público federal. Isso
sem falar em uma importante produção acadêmica que, pelo menos desde a
década de 1970, tem se especializado em estudar e denunciar as desigualdades
raciais no Brasil. (HASENBALG, 1979; HASENBALG e SILVA, 1991; ANDREWS,
1992; SILVA, 1995, 2001, 2003; PAIXÃO,2003; QUEIROZ, 1999, 2000, 2002;
HENRIQUES, 2001; SOARES, 2000)
Embora a ampla divulgação desses dados -inclusive, recentemente, através
dos meios de comunicação de massa-, nos desobrigue de reproduzi-los aqui, eles
não nos devem dispensar da necessidade de reafirmar a caracterização altamente
discriminadora da sociedade brasileira quando se comparam as condições sociais
de vida e, em decorrência, de oportunidades, entre a população negra -pretos e
pardos-, e a população de ascendência européia -brancos. Para quem tiver
interesse, basta uma rápida observação nesses números para flagar a
indesculpável distância que separa esses dois segmentos populacionais. (paixão,
2003; HENRIQUES, 2001) Comparativamente, os pretos e pardos apresentam os
piores índices de Desenvolvimento Humano (IDH), de escolaridade, de saúde, de
emprego, de remuneração salarial, de acesso à habitação digna e saneamento
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básico, além de outros itens que compõem o quadro mínimo de direitos sociais
básicos e de cidadania.
Quanto ao ensino superior e a desigualdade racial de acesso a ele, objeto
da nossa reflexão nesta introdução, recentes pesquisas apontam uma alarmante
sub-representação relativa aos afro-descendentes que ocupam os bancos das
universidades e faculdades brasileiras. Entre seis grandes universidades públicas,
a saber, UFRJ, UFPR, UFMA, UFBA, UnB e USP, o contigente de estudantes
pretos e pardos entre o total de estudantes é de apenas 17,21% 27, proporção esta
quase três vezes inferior em relação à representação deste contigente
populacional no cômputo geral da população brasileira que, segundo os dados do
Censo IBGE-2000, é de 45%. Se este número relativo a essas poucas
universidades mencionadas já é suficiente para caracterizar a desigualdade racial
presente no ensino superior brasileiro, essa mesma desigualdade aumenta
assustadoramente quando nos reportamos ao dado de que, no conjunto, menos
de 8% da população brasileira negra consegue ingressar em algum curso
superior.
No Brasil, pelo menos desde as décadas iniciais do século XIX -momento
em que aqui se instituiram os primeiros cursos superiores-, até os dias atuais,
fazer faculdade, como se diz popularmente, tem sido uma possibilidade mais ou
menos segura de uma formação profissional sólida e, conseqüentemente, uma
rara oportunidade de construção de uma existência pessoal e social minimamente
digna. Portanto, de um modo geral, o acesso ao ensino superior funciona, na
sociedade brasileira, como um fator desencadeador de desenvolvimento social e
de expansão da cidadania na medida em que possibilita a formação de
individualidades independentes e relativamente autônomas. Não é improcedente
afirmar que os efeitos sociais desse processo repercutem positivamente nos
âmbitos coletivos onde, necessariamente, se inserem as individualidades: a
família, a comunidade, a região, o estado e, no limite, a própria nação.

27

Dados mais detalhados sobre as cinco primeiras universidades mencionadas, ver QUEIROZ,
2002. Quanto à USP, consultar GUIMARÃES e PRANDI, 2002. Para compor essa porcentagem
média, agregamos dados presentes nos dois estudos referidos.
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Sendo assim, em termos comparativos, a exclusão quase total de acesso da
população negra ao ensino superior configura-se não só como uma evidência
concreta do caráter racialmente discriminador da sociedade brasileira, mas
também como um poderoso e injustificável empecilho ao processo de
desenvolvimento econômico e social, de tal forma que esta exclusão deixa de ser
apenas um problema a figurar na pauta de lutas e reivindicações da população
negra, através de seus movimentos sociais, passando a ser um problema a ser
enfrentado e solucionado pela sociedade, de um modo geral, seja através das
suas instituições representativas, seja através do próprio Estado por meio da
implementação imediata de políticas públicas setorizadas.
Pela posição estratégica que as universidades brasileiras ocupam como
formadoras de profissionais e produtoras de conhecimentos necessários ao
desenvolvimento nacional, depõe contra os mais elementares princípios lógicos, o
fato de elas prescindirem dos inumeráveis talentos, criatividades e competências
que jazem latentes no interior de um contingente populacional que, segundo as
estimativas oficiais, representa quase a metade da população brasileira e, de
modo particular, na Bahia, mais de três quartos.
A UNEB, e as universidades estaduais do Rio de Janeiro foram pioneiras
na adoção de uma política de ação afirmativa, especificamente voltada à garantia
de acesso dos negros nos seus cursos de graduação e, no caso da UNEB,
também nos seus cursos de pós-graduação.
Embora esse pioneirismo tenha uma importância significativa, por ter
contribuído para ampliar o foro das discussões que desde algum tempo já se
faziam sobre ações afirmativas nas universidades e outras instâncias sociais, em
especial, mas não exclusivamente, na modalidade do sistema de cotas, há que se
reconhecer que essa demanda é tributária das lutas históricas por direitos
empreendidas pelas populações negras, de um modo geral, sejam as inúmeras
lutas por liberdades empreendidas pelos africanos e seus primeiros descendentes
brasileiros, durante o regime da escravidão (MATTOS, 2001, 2003), sejam as lutas
anti-racistas que se estendem até os dias atuais através do Movimento Negro.
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3 - A MISSÃO DA UNEB: Da interiorização/democratização do ensino
superior, ao Sistema de Cotas
Na UNEB, a adoção do sistema de cotas, afinado com o pressuposto da
legitimidade social acima exposto mas, sobretudo, respaldado pelo seu princípio
estrutural

de democratização do acesso ao ensino superior, guarda algumas

especificidades que, certamente, explicam o fato do seu compartilhado
pioneirismo

e também a razão do sistema mencionado ter sido aprovado e

implantado com relativa facilidade, pelo menos do ponto de vista da sua
tramitação interna.
Organizada de forma multicampi, a partir da reunião de algumas
experiências isoladas de educação superior na Bahia, a UNEB, hoje, decorridos
mais de 20 anos da sua criação, é composta por 29 Departamentos distribuídos
entre 24 municípios baianos, atendendo assim, a todas as microregiões do
Estado. Cabe registrar que desses 29 Departamentos, apenas 4 estão localizados
na capital do Estado.
Essa forma de organização esta assentada na sua missão inicial de,
através da interiorização, contribuir para a democratização do acesso ao ensino
superior, possibilitando a formação profissional universitária àqueles cidadãos e
cidadãs, baianos cujas dificuldades de deslocamento ou transferência definitiva
para os grandes centros urbanos -locais onde se concentra a maior parte da
oferta de cursos superiores-, são enormes.
Um dos resultados positivos da missão institucional unebiana é a notória
diversidade que singulariza a composição da sua comunidade de estudantes,
funcionários e professores. Diferentes culturas, valores e concepções de mundo,
advindos das mais diversas regiões com seus respectivos modos de vida, de
trabalho e de relações sociais, configuram um rico e, igualmente diverso quadro
de possibilidades de crescimento acadêmico e social para a UNEB, assim como,
de oferecimento de alternativas criativas para o enfrentamento dos problemas que
a contemporaneidade coloca não só para esta instituição universitária, como
também para todas as universidades brasileiras, de um modo geral.
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Além da diversidade dos 86 cursos oferecidos regularmente, contribui para
a consolidação da perspectiva de democratização acima mencionada, o
desenvolvimento do Projeto Rede Uneb 2000. Através deste projeto a instituição,
em parceria com as prefeituras locais, oferece cursos concentrados de
licenciatura, diplomando professores municipais do ensino fundamental de 1ª a 4ª
séries, ainda não graduados. Do início das atividades em 1999 até 2001, o Projeto
Rede Uneb 2000 já atendeu a 110 municípios formando 4948 professores. Nas
etapas iniciadas em 2002 e ainda não concluídas, este Projeto formará até 2004
mais 5750 professores nas mesmas condições.
Essas informações objetivam caracterizar o fato de que a UNEB, pela sua
estrutura organizacional e pela forma como tem desenvolvido a educação superior
na Bahia, desde o início da sua criação, fundamenta-se nos princípios políticos e
sociais que recentemente convencionou-se chamar, Ações Afirmativas.
A estrutura organizacional multicampi que fundamenta a opção da UNEB
pela democratização/interiorização do ensino superior no estado da Bahia
seguramente funcionou como pré-condição favorável

ao surgimento de uma

política de ação afirmativa tal qual o sistema de reserva de vagas para negros.
Somando essa pré-condição aos inúmeros pronunciamentos públicos feitos,
na ocasião da implantação do sistema de cotas, pela então reitora e demais
personagens destacadas na universidade quanto à adequação e positividade da
adoção pela UNEB de uma ação afirmativa desta natureza, e ainda as
provocações individuais cotidianas de alguns militantes do Movimento Negro que
compõem os quadros da universidade -sobretudo professores-, para que essa
possibilidade pudesse ser avaliada, não foi difícil às instâncias superiores
decisórias da UNEB avaliarem como bastante providencial a indicação de um
vereador da Câmara Municipal de Salvador solicitando ao Governo do Estado que
adotasse uma reserva de 20% das vagas do vestibular para candidatos negros em
todas as universidades estaduais da Bahia28.

28

A indicação, aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores de Salvador foi
encaminhada ao Governo do Estado. De lá seguiu para a Procuradoria Geral do Estado, em
seguida, para a Secretaria da Educação do Estado sendo enviada, finalmente, a UNEB.
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A indicação da Câmara Municipal continha a recomendação de que todas
as universidades estaduais baianas adotassem a reserva de vagas para negros29.
No entanto, o Governo, à época, certamente conhecedor da posição da reitora da
UNEB sobre o assunto, e, seguramente, valendo-se do fato de ela fazer questão,
em ocasiões apropriadas, de declarar-se a única representante assumidamente
negra entre os reitores e reitoras das universidades brasileiras, encaminhou a
indicação para que a UNEB se pronunciasse.
Aproveitando a rara ocasião, a Reitora da UNEB institui uma Comissão
composta por dois professores e um aluno30 encarregando-a de emitir um parecer
sobre a indicação e formular uma proposta a ser submetida ao Conselho
Universitário.
De posse das discussões já acumuladas sobre o tema e dos dados
disponíveis sobre a desigualdade racial no acesso ao ensino superior, a comissão
elaborou uma proposta sumária de Resolução, estabelecendo no seu artigo 1º, a
cota mínima de 40% para candidatos negros oriundos da escola pública, no
preenchimento das vagas relativas aos cursos de graduação e pós-graduação
oferecidos pela UNEB, seja na forma de vestibular ou, no caso da pós-graduação,
de qualquer outro processo seletivo.
Submetida a apreciação do Conselho Universitário em reunião ordinária
realizada em 18 de julho de 2002, a proposta de Resolução foi aprovada com 28
votos a favor e 3 abstenções. Não houve sequer um voto contrário.
Creio ser importante observar um diferencial que singulariza o pioneirismo da
UNEB em relação ao das universidades estaduais do Rio de Janeiro. Na UNEB, o
sistema de cotas,

embora tenha sido provocado por uma iniciativa externa,

organizou-se como uma proposição da própria comunidade acadêmica que,
através da Reitoria, da comissão referida e do órgão deliberativo máximo da
instituição, o CONSU, valeu-se do princípio da autonomia universitária e
independência dos seus fóruns decisórios internos para deliberar sobre a matéria.
29

Além da UNEB, o Estado da Bahia conta com mais três universidades estaduais: Universidade
Estadual de Feira de Santana-UEFS; Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB e
Universidade Estadual de Santa Cruz-UESC.
30
A comissão foi composta pelo estudante Osni Cardoso de Oliveira , pelo professor Valdélio dos
Santos Silva, a quem coube a presidência da mesma e pelo professor Wilson Roberto de Mattos.
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Ainda que tenha havido reivindicações legítimas do Movimento Negro baiano e de
setores majoritários da comunidade acadêmica para que a medida fosse
aprovada, assim como também houve manifestações contrárias motivadas,
queremos crer, pela ignorância de uma minoria acerca dos fundamentos que
legitimam social e academicamente a medida, podemos afirmar com segurança
que não houve ingerência de nenhuma natureza na decisão tomada pelo
Conselho Universitário
Mesmo sendo sumária, a Resolução, nos seus 5 artigos e 3 parágrafos,
estabelece os princípios de regulamentação do sistema: os itens da autoclassificação racial, os requisitos para a inscrição e opção pelas cotas, os critérios
gerais de classificação às vagas oferecidas e, certamente o dispositivo mais
importante que assegura, institucionalmente, a continuidade e efetividade desta
medida de Ação Afirmativa: a obrigatoriedade da UNEB implementar um programa
de apoio e acompanhamento para os estudantes que ingressam nos seus cursos
através do sistema de cotas.
Instituído oficialmente pela Resolução que, no Conselho Universitário
recebeu o número 196/2002, o sistema de cotas disciplina os processos seletivos
da UNEB fazendo-os adequarem-se às suas determinações.
Embora a primeira experiência seletiva a partir da edição da Resolução
tenha se dado na seleção de alunos especiais para o Mestrado em Educação e
Contemporaneidade, o concurso vestibular 2003 foi o momento inaugural de
experimentação da medida na exata dimensão da sua importância.
Inicia-se o processo com o preenchimento da ficha de inscrição ao
vestibular. Nessa ficha, além das informações comuns requeridas, os candidatos
devem encontrar espaço reservado para a auto-classificação racial, de acordo
com os critério classificatório cromático adotado pelo IBGE. Ou seja , o candidato
se auto-classifica entre as opções: branco, preto, pardo, indígena e amarelo.
Evidentemente, não há a obrigatoriedade da auto-classificação, com
excessão óbvia daqueles que, também no próprio formulário, fazem a opção pela
cota de 40% das vagas para negros. Seguindo os padrões sociológicos
contemporâneos de identificação racial, são considerados negros e, portanto,
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habilitados a optarem pelos 40% das vagas reservadas, os candidatos que se
auto-classificam como pretos ou pardos.
Uma outra especificidade dessa modalidade de ação afirmativa na UNEB é
incluir na mesma reserva de vagas um outro critério de habilitação conjugado com
o pertencimento étnico-racial, qual seja, a obrigatoriedade do candidato ter
cursado o ensino médio todo em escola pública.
Sendo a promoção da igualdade o objetivo de qualquer política de ação
afirmativa, essa conjugação de critérios de habilitação, deliberadamente visa
impedir que uma eventual concorrência desigual se estabeleça no interior da
disputa pelos 40% de vagas reservadas aos negros. Não é nenhuma novidade
observar que no Brasil, pelo menos das últimas décadas, a desigualdade de
oportunidades de acesso ao ensino superior está diretamente relacionada, -se não
de forma exclusiva, ao menos de forma determinante-, ao tipo de educação
escolar fundamental e média pela qual passaram os candidatos ao vestibular.
Para sermos mais diretos, o objetivo é impedir que candidatos negros que tiveram
a oportunidade, relativamente, privilegiada de estudar em escolas privadas -o que,
pelo menos em Salvador, não é tão raro, apesar de ser minoritário-, disputem os
40% de vagas do sistema de cotas com os candidatos negros que estudaram em
escolas públicas.

4 - O VESTIBULAR DE 2003: Características e dados da primeira experiência com
o Sistema de Cotas
Quanto ao processo seletivo mencionado, 64.955 candidatos inscreveramse.

Desse total, 19.863 (30,57%) optaram pelo sistema de cotas, e 45.092

(69,43%) concorreram ao restantes das vagas.
Considerando que entre a população residente na Bahia os negros (pretos
e pardos) representam, segundo dados recentes do IBGE, 74,95%, conclui-se que
o número e mesmo a proporção de candidatos que fizeram opção pelas cotas
ficou muito aquém do que se poderia esperar.
Não obstante os inúmeros fatores que nos autorizariam a especular acerca
das razões dessa baixa procura, há uma hipótese bastante provável. O tempo
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relativamente curto que decorreu entre a edição da medida na UNEB e a inscrição
para o vestibular -mais ou menos 3 meses-, somado à controvérsia que envolveu
a opinião pública nacional diante da inédita possibilidade dos negros ingressarem
nas universidades públicas em contingentes consideráveis, concorreu para que as
informações,

embora

divulgadas

de

maneira

adequada,

não

fossem

suficientemente analisadas pelos interessados no que diz respeito à sua
legalidade e legitimidade. Cremos, igualmente, que a desinformação deliberada
veiculada pelos detratores da medida ocasionou entre a própria população negra,
reservas na avaliação do amplo significado desse instrumento de ação afirmativa
no quadro geral das lutas sociais pela eliminação das desigualdades raciais no
Brasil.
A expectativa, que se confirmou posteriormente, era de que nos próximos
vestibulares a proporção de candidatos concorrentes aos 40% das vagas
reservadas, cresçesse. A realização de inúmeros debates sobre o tema, a
agregação de dados e reflexões às informações até então existentes, os
pronunciamentos favoráveis de personalidades representativas do mundo da
educação, assim como a ampliação da experiência pioneira da UNEB e das
universidades estaduais do Rio de Janeiro em outras universidades brasileiras
fazem com que se observe agora uma nítida tendência de crescimento da
aceitação dessa modalidade de ação afirmativa por parte da opinião pública.
Complementamos a informação anteriormente registrada observando que
os 64.955 candidatos inscritos no mencionado vestibular da UNEB fizeram as
mesmas provas. No entanto a classificação processou-se de forma distinta.
Emitiu-se uma lista classificatória para os candidatos que optaram pela cota de
40% reservada aos negros, e outra para os candidatos que disputaram os outros
60% das vagas restantes, indistintamente.
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Tabela 1. Distribuição total dos candidatos classificados e convocados, segundo a
diferença de opção31

40%

%

60%

%

Classificados

8054

84,02

19810

89,61

Convocados

1532

15,98

2297

10,39

TOTAIS

9586

100,00

22107

100,00

FONTE: UNEB/COPEVE

Cumpre observar que os critérios de eliminação/classificação foram
igualmente aplicados aos dois grupos. Segundo a Comissão Permanente de
Vestibular da UNEB – COPEVE, órgão que coordenou o processo seletivo, foram
eliminados os candidatos que faltaram a qualquer um dos dias de aplicação das
provas, os que tiraram nota zero em qualquer uma das provas, os que não
atingiram o rendimento mínimo estabelecido na prova de Língua Portuguesa – 1ª
etapa ou não alcançaram

½ desvio padrão mínimo, exigido na 2ª etapa32.

Atendendo à Portatia Ministerial nº341/02, foram também eliminados do processo
seletivo os candidatos que obtiveram nota zero na prova de Redação.33

31

Tanto nesta como nas demais tabelas apresentadas ao longo do texto, objetivando padronizar e
melhor orientar a leitura das mesmas, na identificação presente no cabeçalho, adotou-se a
seguinte equivalência: candidatos optantes pelo sistema de cotas = 40%, e candidatos não
optantes pelo sistema de cotas = 60%.
32
Na 1ª etapa, o rendimento mínimo -ponto de corte-, é definido por um desvio padrão abaixo da
média aritmética dos escores padronizados na prova de Língua Portuguesa/Literatura
Brasileira/Redação. Na 2ª etapa, eliminatória e classificatória, considerou-se os escores globais
obtidos pelo candidato em todas as provas. Classificou-se o candidato que obteve o rendimento
mínimo igual ou superior a ½ desvio padrão abaixo da média aritmética dos totais de pontos
obtidos pelos concorrentes em cada curso optado.
33
Relatório do Processo Seletivo 2003 – Universidade do Estado da Bahia / COPEVE – Comissão
Permanente de Vestibular
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Tabela 2. Motivos de eliminação dos candidatos, segundo a diferença de opção.
40%

%

60%

%

893

8,29

2396

10,23

2841

26,38

5288

22,56

2789

25,89

5079

21,67

Eliminado pelo ponto de corte

4248

39,43

10671

45,54

TOTAIS

10771

100,00

23434

100,00

Eliminado por falta
Eliminado na redação
Eliminado

em

L.Portguesa/Lit.Brasil.

FONTE: UNEB/COPEVE

Considerando os dois grupos separadamente, conclui-se que os candidatos
inscritos que optaram pelo sistema de cotas classificaram-se em proporção
ligeiramente inferior em relação aos candidatos não optantes.
Tabela 3. Proporção de classificação entre os candidatos inscritos, segundo a
diferença de opção.
40%

60%

Inscritos

19863

45092

Classificados

8054

19810

% de classificação

40,54

43,93

FONTE: UNEB/COPEVE

Esses dados apontam que a proporção de classificação dos candidatos,
considerados indistintamente, foi razoável. No entanto, as 3829 vagas oferecidas
no vestibular de 2003 e distribuídas entre os 86 cursos, representam apenas
5,89% do total de inscrições. Essa é uma evidência concreta e demonstrativa da
necessidade de ampliar-se a oferta de vagas no ensino superior brasileiro, de um
modo geral.
Além dos impedimentos corriqueiros que dificultam o acesso, os negros,
assim como os demais candidatos habilitados a ingressarem no ensino superior,
deparam-se com o mais poderoso dos concorrentes: a estrutural limitação das
vagas oferecidas.
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A COPEVE informa que a concorrência global no vestibular referido foi de
16,8 candidatos por vaga. Tomando a proporção da concorrência, curso por curso,
os dados nos autorizam a concluir que esse número médio de candidatos por
vaga estabelece um padrão concorrencial interno relativamente razoável diante da
enormidade da demanda. Mas, se a exemplo do que vimos insistentemente
argumentando ao longo deste texto, trata-se de avaliar em perspectiva social
ampla e propor medidas de correção das desigualdades de acesso ao ensino
superior, esta proporção deve ser considerada altamente proibitiva.
Ainda que a concorrência no referido vestibular da UNEB tenha se
estabelecido separadamente no interior dos grupos de optantes pelas cotas e não
optantes,

a

proporção

candidatos/vaga,

curso

por

curso,

comportou-se,

indistintamente, segundo um padrão já bastante conhecido. Nos cursos
considerados como de maior prestígio social a concorrência ficou muito acima da
média de 16,8 candidatos por vaga e, inversamente, nos cursos considerados
como de menor prestígio social, a concorrência ficou duas e até três vezes abaixo
da média. Vejamos alguns exemplos.
Tabela 4. Amostragem da relação do número de candidatos inscritos por cada
vaga, segundo a diferença de opção.
CURSOS
Enfermagem – Salvador
Fonoaudiologia – Salvador
Nutrição – Salvador
Ciências Contábeis (noturno) – Salvador
Comunicação
Social/Relações
Públicas
Salvador
Administração (noturno) – Salvador
Análise de Sistema – Salvador
Turismo e Hotelaria – Salvador
Urbanismo – Salvador
Direito – Juazeiro
História – Santo Antonio de Jesus
Pedagogia – Serrinha
Educação Física – Guanambi
História – Jacobina
Geografia – Caetité
Ciências/Matemática – Teixeira de Freitas

–

40%
73,0
57,2
53,1
46,3
44,8

60%
104,8
96,1
63,2
36,7
59,0

42,9
39,4
38,1
24,9
24,7
18,0
17,5
10,9
9,8
7,0
5,0

41,0
47,7
48,9
25,5
55,0
15,6
16,8
17,7
13,5
13,1
7,5
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Engenharia de Pesca – Paulo Afonso
Pedagogia/Séries Iniciais – Irecê
Letras/Licenciatura – Seabra
FONTE: UNEB COPEVE

4,1
2,5
2,2

12,3
6,6
7,9

Observa-se também uma diferença acentuada na concorrência entre os
cursos oferecidos em Salvador e os cursos oferecidos em outras cidades do
Estado. Com exceção de Juazeiro (500 Km de Salvador) que oferece curso de
Direito, curso este ainda hoje tido como de grande prestígio social, percebe-se que
a proporção candidatos/vaga tende a diminuir quanto mais distante da capital o
curso é oferecido. Compare-se, por exemplo, a concorrência de acesso entre o
curso de História oferecido em Santo Antonio de Jesus (184 Km de Salvador) e o
mesmo curso oferecido em Jacobina (330 Km de Salvador). Entre os candidatos
negros optantes a concorrência cai pela metade, da primeira para a segunda
cidade, e entre os demais candidatos desce de 15,6 para 13,5 candidatos por
vaga.
Uma evidência bastante significativa a ser observada é a diferença entre o
número de candidatos que se inscreveram nos cursos considerados de maior
prestígio social, comparando-se o grupo de optantes com o de não optantes pelas
cotas. Destaquemos 4 cursos de alta concorrência.

Tabela 5. Amostragem do total de candidatos inscritos por curso, segundo a
diferença de opção.
CURSOS

40%

%

60%

%

Total

%

Enfermagem – Salvador

730

31,7

1572

68,3

2302

100,0

Nutrição – Salvador

851

35,9

1519

64,1

2370

100,0

610

37,7

1007

62,3

1617

100,0

399

39,4

613

60,6

1012

100,0

Turismo

e

Hotelaria

–

Salvador
Urbanismo – Salvador
FONTE: UNEB/COPEVE
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Essa simples amostra de que os candidatos negros que optaram pelas
cotas procuraram os cursos tidos como de maior prestígio social em proporção
significativamente inferior aos demais candidatos, reforça a hipótese geral de que
a população negra que se candidata a cursos superiores, por razões já aventadas
pela bibliografia especializada -dentre elas, a baixa auto-estima ocasionada pela
reprodução social dos estereótipos negativos-, tende a optar por cursos
considerados

de menor prestígio social. Complementa o reforço da hipótese

observar que dentre os 23 cursos/habilitações oferecidos em Salvador, cidade de
maioria negra flagrante, os candidatos

negros que optaram pelas cotas só

superaram numericamente os demais candidatos inscritos, no curso de Pedagogia
- Séries Iniciais, oferecido no turno vespertino. Dos 841 candidatos concorrentes a
este curso, 433 optaram pelas cotas.

5 – O VESTIBULAR DE 2003: primeiros resultados
Os dados até aqui apresentados fundamentam uma avaliação inicial de que
o sistema de cotas adotado pela UNEB mostrou-se acertado do ponto de vista da
sua adequação e eficácia no combate às desigualdades raciais de acesso ao
ensino superior. Além dessa relevante função social e política, o sistema de cotas
ajustou-se, com perfeição, aos moldes estruturais das

concepções que

singularizam a presença da UNEB no cenário universitário nacional, sobretudo, a
sua perspectiva de aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de democratização e, em
decorrência, de popularização do acesso aos seus cursos, sem desatenção à
manutenção da qualidade e à necessidade permanente de construção da
chamada excelência acadêmica.
Expostos os dados gerais que auxiliam no conhecimento sobre o
funcionamento do sistema, passamos a informar algumas características básicas
sobre o perfil econômico, social e educacional dos candidatos que concorreram ao
vestibular mencionado. Sem pretensões analíticas mais apuradas, o objetivo é
fornecer informações agrupadas que possam subsidiar tanto o aperfeiçoamento
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deste sistema de cotas, quanto à elaboração de ações afirmativas como esta, em
outras universidades brasileiras.
Tabela 6. Porcentagem de candidatos inscritos de acordo com a extensão de
freqüência ao tipo de ensino médio, segundo a cor.
Preto
Pardo
Branco
Indígena
Amarelo
A
76,78
67,97
58,55
69,03
62,19
B
4,56
5,08
5,69
5,64
5,62
C
13,91
21,03
28,38
16,69
24,32
D
2,92
3,72
4,62
4,68
4,88
E
1,83
2,20
2,76
3,96
2,99
FONTE: COPEVE/UNEB. A=todo em escola pública; B=maior parte em escola
pública; C=todo em escola particular; D=maior parte em escola particular;
E=metade em escola pública, metade em escola particular.
Esses

números

confirmam o

que

foi

observado

sobre

as

características que singularizam a UNEB. De um modo geral, a grande maioria
dos candidatos freqüentaram o ensino médio todo em escolas públicas. Observase que entre estes, os candidatos pretos estão representados em proporção maior
do que os candidatos das demais cores. Em relação aos brancos, a diferença é de
18,23 pontos percentuais.
Quanto aos candidatos que freqüentaram o ensino médio todo em escolas
particulares, a posição se inverte. Os brancos freqüentaram este tipo de escola em
proporção maior do que os candidatos de todas as demais cores. Em relação aos
pretos, por exemplo, essa proporção dobra.
Sem adentrar na polêmica discussão da qualidade de ensino que, acreditase, separa as escolas públicas das escolas privadas, o fato é que na Bahia, talvez
no Brasil como um todo, nota-se uma verdadeira obsessão das escolas
particulares de ensino médio na preparação dos seus alunos para o vestibular,
sendo que o mesmo não se repete na escola pública. Nesse sentido, de acordo
com os dados apresentados, não é destituído de fundamento a suposição de que,
sem o sistema de cotas, os brancos concorreriam ao vestibular da UNEB em
posição relativamente vantajosa diante de todos os outros candidatos, em
especial, diante dos pretos. Seguindo este mesmo raciocínio, ainda que
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agreguemos os indicadores C, D e E, juntando aos candidatos que freqüentaram a
escola particular de ensino médio na totalidade da sua duração, os candidatos
que freqüentaram-na parcialmente, a vantagem relativa dos candidatos brancos
ainda continua. Agregados os indicadores referidos, temos os seguintes números:
brancos, 35,76%; amarelos, 32,19%; pardos, 26,95%; indígenas, 25,33; e pretos,
18,66.

Tabela 7. Porcentagem dos candidatos inscritos e dos matriculados por
renda mensal familiar, segundo a diferença de opção.

INCRITOS
40%
Até 1 salário mínimo

60%

40%

60%

7,06

8,56

4,91

+ de 1 até 3 salários mínimos 41,56

28,50

41,01

27,96

+ de 3 até 5 salários mínimos 22,46

22,58

23,01

22,07

+

28,86

23,28

29,80

10,48

3,68

12,28

2,52

0,46

2,98

de

5

até

10

11,87

MATRICULADOS

salários 20,10

mínimos
+ de 10 até 20 salários 3,52
mínimos
+ de 20 salários mínimos

0,49

FONTE: COPEVE/UNEB

Com exceção daqueles que têm uma renda mensal inferior a 1 salário
mínimo, a diferença de proporção entre os candidatos inscritos e os matriculados,
tanto no grupo dos optantes pelas cotas quanto no grupo dos não optantes, variou
muito pouco.
Em uma análise mais detalhada, isolando-se a proporcionalidade de
inscrições por faixa de renda, observa-se que a maioria dos candidatos que
fizeram opção pelas cotas são aqueles que têm uma renda mensal familiar entre +
de 1 até 3 salários mínimos. Já entre os candidatos que não fizeram opção pelas
cotas, a maioria localiza-se na faixa de renda que fica entre + de 5 até 10 salários
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mínimos. Uma evidência concreta de que o sistema de cotas da UNEB atende, em
maior proporção, aos candidatos mais pobres. Esse fator é observado tanto entre
os inscritos quanto entre os matriculados. Há uma reprodução inversa deste
comportamento à medida em que aumenta a faixa de renda dos candidatos. Os
que têm uma renda mensal familiar superior a 20 salários mínimos, representam
menos de 1% dos que optaram pelas cotas e, por conseqüência óbvia, esta faixa
de porcentagem se repetiu entre os matriculados que fizeram a mesma opção. Ao
contrário da evidência apontada acima, pode-se afirmar também que a proporção
dos candidatos mais ricos atendidos pelo sistema de cotas é, em termos
percentuais, quase insignificante.

Tabela 8. Porcentagem dos candidatos inscritos e dos matriculados de
acordo com o acesso à Internet, segundo a diferença de opção.

INSCRITOS

MATRICULADOS

40%

60%

40%

60%

Tem acesso à Internet

54,02

64,6

56,78

65,26

Não tem acesso à Internet

45,98

35,31

43,22

34,74

FONTE: UNEB/COPEVE

Se considerarmos que a Internet representa na contemporaneidade um dos
principais instrumentos de informação, em tese, decorre que os candidatos que
tiveram acesso a ela angariariam

um diferencial positivo que, no geral,

complementaria o conjunto de requisitos necessários à aprovação no vestibular.
Os números apresentados confirmam esta suposição. Tanto no grupo dos
candidatos que fizeram opção pelas cotas quanto no grupo dos

que não o

fizeram, a porcentagem dos que tiveram acesso à Internet cresceu na relação
entre os inscritos e os matriculados. Essa faixa de crescimento, mais ou menos,
dois pontos percentuais, é a mesma de decréscimo observada na relação entre os
candidatos inscritos e matriculados que não tiveram acesso à Internet.
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Embora, no geral, a maioria dos candidatos afirmaram ter acesso à Internet,
a porcentagem dos que afirmaram não ter acesso é, em termos proporcionais,
significativamente maior entre os candidatos que fizeram a opção pelo sistema de
cotas.
Ainda que as premissas de interpretação sejam hipotéticas, embora
absolutamente plausíveis, no que diz respeito ao indicador relativo ao acesso à
Internet, repete-se o que foi observado quanto aos indicadores concernentes à
renda mensal familiar e tipo de estabelecimento de ensino médio freqüentado. A
desigualdade racial, socialmente determinada, determina, por sua vez, uma
desvantagem relativa que caracteriza as possibilidades dos candidatos negros
ingressarem no ensino superior.
Pode-se afirmar que o sistema de cotas garante o acesso grupal mínimo ao
ensino superior e esta é a principal característica a confirmar a sua necessidade e
legitimidade social. Mas se, de imediato, o sistema possibilita no acesso, transpor
(parcialmente, porque limitado ao quantum da cota) a barreira da desvantagem
relativa, por outro lado, por si só, ao menos no curto prazo, ele não consegue
anular os fatores estruturais que determinam o conteúdo dessa desvantagem,
qual seja, a desigualdade racial básica, socialmente determinada.
O sistema de cotas como garantia de acesso grupal mínimo dos negros ao
ensino superior é importantíssimo, deve continuar e ser cada vez mais
aperfeiçoado.

No

entanto,

ele

deve

compor

e

não

apenas

figurar

pretensiosamente como alternativa única às lutas mais amplas pela inclusão das
populações negras no âmbito ainda restritíssimo e racialmente excludentes dos
direitos sociais e de cidadania. Tais lutas, com suas demandas históricas, devem,
necessariamente, continuar.
Nesse sentido, a avaliação a ser feita acerca da importância social
dessa modalidade de ação afirmativa não deve limitar-se a tomar como referência
apenas os seus efeitos imediatos, mas deve sim considerar que em médio e longo
prazos, o esperado crescimento do número de profissionais negros com formação
superior irá, seguramente, desencadear um efeito multiplicador de melhoria nas
condições econômicas, sociais e educacionais das famílias e comunidades que
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ainda hoje amargam como herança os efeitos nefastos do sistema escravista e da
persistente discriminação racial contemporânea.
Por fim, seguindo a forma de exposição desse texto, cumpre-nos expormos
as ações que completam o funcionamento operacional do sistema de cotas
referido.
Anteriormente já fizemos referência a um dispositivo da Resolução
196/2002 do Conselho Universitário,

responsabilizando a UNEB pelo apoio e

acompanhamento dos estudantes que ingressam nos seus cursos através do
sistema de cotas. Esse dispositivo, além de garantir que o sistema seja avaliado
periodicamente através do acompanhamento da trajetória desses estudantes,
sustenta institucionalmente a concepção de que a própria universidade deve
garantir condições acadêmicas e econômico-sociais para que esses estudantes se
formem efetivamente. Sendo assim, através da proposição de um Programa
específico, a universidade objetiva antecipar-se na apresentação de medidas que
anulem os efeitos de eventuais problemas que dificultem ou impeçam esses
estudantes de chegarem até o final dos seus respectivos cursos, bem como
incorporar efetivamente, a diversidade cultural e a igualdade racial de tratamento,
oportunidade e representação em todas as instâncias e dimensões do seu
funcionamento institucional.
Elaborado por uma Comissão Especial instituída pela Reitoria, a
proposta do referido Programa cujas ações iremos apresentar,

deverá

ser

submetida à apreciação e deliberação do Conselho Universitário. Podemos
adiantar que, no conjunto das suas características, o Programa, além de ocuparse em garantir as condições acima mencionadas, procura, através de alguns
mecanismos especiais, intervir na dinâmica acadêmica da UNEB de forma a fazer
com que, nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, a questão racial e seus
desdobramentos constitutivos não figure apenas como um tema mais ou menos
relevante a ser tratado eventualmente em uma aula ou outra, ou em uma data
comemorativa, mas seja concebida como composição estrutural da cultura política
da Universidade na sua totalidade.
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Se o sistema de cotas para negros, na UNEB ou em outra universidade
brasileira,

tem como meta igualizar o acesso ao ensino superior

na exata

proporção da composição racial da população nos espaços territoriais onde esses
cursos são oferecidos, o seu objetivo político estratégico, racionalmente
paradoxal, é construir a sua própria não necessidade -enquanto medida corretora
da desigualdade racial-, no menor espaço de tempo em que as circunstâncias
permitirem.
Conhecedores que somos do arraigado racismo ainda presente na Bahia e
no Brasil , chegamos à conclusão de que o desejado final dessa modalidade de
ação afirmativa, ou seja, a realização completa dos seus objetivos, não depende
da sua própria eficácia intrínseca, mas da vontade política da sociedade baiana e
brasileira -e a universidade tem um papel decisivo nessa luta-, em acabar com a
discriminação e desigualdades raciais, de uma vez por todas e definitivamente.
6 – OBJETIVOS DO PROGRAMA
Fomentar e consolidar na UNEB, uma cultura universitária plural, igualitária,
anti-racista e representativa da diversidade étnico-racial que compõe a
sociedade baiana, consideradas as especificidades populacionais e
culturais características das localidades nas quais a UNEB se faz presente
através dos seus cursos regulares e/ou projetos especiais. Tal objetivo
fundamenta-se

na

convicção

de

que

a

diversidade

-entendida

contemporaneamente como convivência e coexistência democrática e deshierarquizada entre modos, formas e concepções de vida social,
característicos de grupos específicos coexistindo em espaços públicos
comuns-, é fator substantivo de enriquecimento das experiências humanas,
histórico-sociais, ao mesmo tempo, de todos, indistintamente; e de cada
grupo, em particular.
Institucionalizar, no âmbito das instâncias decisórias da UNEB, a garantia
de formação universitária de qualidade à grande parcela da população
negra baiana, historicamente -e em enormes proporções-, excluídas desta
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que é, nos tempos atuais, a principal oportunidade de ascensão econômicosocial, política e cultural dos indivíduos e, conseqüentemente, dos grupos
sociais.
Incluir no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, no Planejamento
Estratégico e no Projeto Político Pedagógico da UNEB, os princípios da
Ação Afirmativa, dos Direitos Humanos, da Pluralidade Cultural, do AntiRacismo e da Diversidade Étnico-Racial.
Defender e aperfeiçoar regularmente o sistema de reserva de vagas para
candidatos negros (cotas) no vestibular e em qualquer outro processo
seletivo nos cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pela UNEB,
como a forma contemporânea mais eficaz de correção das desigualdades
de oportunidades no acesso ao ensino superior.
Desenvolver e implantar um Sistema de Acompanhamento e Avaliação dos
estudantes ingressos na UNEB através do sistema de cotas em cada
Departamento, a partir de indicadores que se distribuam entre três
dimensões, a saber: a)desempenho pré-acadêmico, b) desempenho
acadêmico global, c) condições institucionais que o Departamento oferece.
Desenvolver

e

implantar

formatos

de

acompanhamento

tutorial

individualizado ou grupal nos Departamentos onde a avaliação apontar
problemas.
7 – METAS DO PROGRAMA
Assegurar que os estudantes ingressos através do sistema de cotas
tenham um desempenho, por disciplina, igual ou superior a 7,0 (sete).
Alcançar a representatividade mínima de 75% de estudantes negros em
todos os cursos da UNEB em um prazo máximo de 8 anos. 34
34

Considerando que a população negra da Bahia representa 75% da população total do Estado,
considerando que a média de duração dos cursos é de 4 (quatro) anos, considerando que o
ingresso de negros através do sistema de cotas é de 40% do total de vagas oferecidas a cada ano
e considerando, para efeito de cálculo matemático, uma situação hipotética em que, no início da
implantação do sistema de cotas o número de negros em cada curso é 0,0 (zero), seriam
necessários no mínimo 8 (oito) anos consecutivos de ingresso de negros nos cursos à proporção
de 40% das vagas ao ano, para que o número de negros nos cursos alcance a representação de
75% do total de alunos do curso. Desconsiderou-se aqui as prováveis evasões.
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Garantir a permanência física dos estudantes ingressos através do sistema
de cotas., estabelecendo

em 5% por semestre/curso a margem de

tolerância de evasão.35
Institucionalizar a autonomia orçamentária do Programa.
Implantar cota de 40% para estudantes cotistas em todos os Programas
que envolvam benefícios para estudantes

(Programa de monitoria de

ensino, Programa de monitoria de Extensão, PICIN, PIBIC etc.)
Implantar cota de 40% para estudantes cotistas em todos os cursos de
língua estrangeira desenvolvidos pelos Núcleos de Estudos da UNEB.
Implantar Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis.
Implantar um programa de bolsas acadêmicas, vinculadas ao desempenho,
destinadas a todos (as) estudantes comprovadamente carentes ( renda
familiar mensal igual ou inferior a 3 salários mínimos) ingressos através do
sistema de cotas.36
Influir positivamente e mensurar os impactos na organização familiar, na
auto-estima

individual,

na

empregabilidade,

no

fortalecimento

do

compromisso social-comunitário e no projeto de vida do estudante cotista.
8 – AÇÕES GERAIS DO PROGRAMA

A) AÇÕES INSTITUCIONAIS:

35

Considerando que a maioria dos cursos oferecem 50 (cinquenta) vagas no
geral, sendo 20 (vinte) vagas correspondente aos 40% do sistema de cotas,
aplicando-se o percentual de 5% por curso, subtraindo-se do total de alunos
ingressos através do sistema de cotas, progressivamente, chega-se ao final (8º
semestre) com um número de 14 alunos (70% do total de ingressos), ou seja, com
um índice de evasão de 30%. Se considerarmos que os índices de evasão no
ensino público superior aproxima-se de 50%, em alguns cursos chegando a 65%.
Uma taxa de permanência da ordem de 70% é considerado uma meta razoável.
36
O valor mensal da bolsa será correspondente a 1 (hum) salário mínimo: R$
300,00. Entre os estudantes ingressos através do sistema de cotas no vestibular
de 2003, 49,57% têm uma renda mensal familiar de até 3 salários mínimos.
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1- Criação de uma Coordenação Geral do Programa de Ações Afirmativas da
UNEB, composta por um coordenador, uma secretária, um assessor técnico
e dois funcionários, subordinada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de
Pós-Graduação.
2- Criação de um Banco de Dados sob a responsabilidade da Coordenação
Geral do Programa, com suporte administrativo, capacidade técnica e
acadêmica suficiente para armanezar, tratar e sistematizar toda a memória
qualitativa e quantitativa do sistema de cotas e do referido Programa, na
sua totalidade.
3- Criação de um Conselho Consultivo do Programa de Ações Afirmativas da
UNEB, com representantes dos Departamentos, do CEPAIA, das PróReitoriais, do SINTEST, da ADUNEB, do DCE, do Programa Rede Uneb
2000 e do Programa PROESP.
4- Criação em cada Departamento, de Comissões Setoriais do Programa de
Ações Afirmativas da UNEB.
5- Implantar em todos os cursos regulares de graduação e pós-graduação,
cursos da Rede Uneb 2000 e do Programa PROESP, uma disciplina
obrigatória cuja ementa contemple os seguintes temas: racismo e antiracismo, ações afirmativas e direitos humanos, tolerância religiosa,
questões de gênero, orientações e opções sexuais, além de outros temas
congêneres relativos aos princípios e concepções da Pluralidade Cultural.
6- Instituir, com Edital regular próprio, um Programa de Incentivo ao
desenvolvimento de projetos de pesquisa e de extensão relativos a temas
pertinentes às concepções e políticas de Ação Afirmativa.
7- Criar um Linha Editorial Temática na Editora da UNEB (Coleção:
Pluralidade Cultural e Ações Afirmativas).
8- Criar um Programa regular de divulgação das Ações Afirmativas na TV
UNEB.
9- Criar um veículo próprio de comunicação das ações desenvolvidas pelo
Programa de Ações Afirmativas da UNEB ( Boletim Informativo com
divulgação impressa e divulgação eletrônica no Portal da UNEB).
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10- Elaboração de um Censo Étnico-Racial e Sócio-Econômico na UNEB
envolvendo os três segmentos.
11- Através do desenvolvimento e implantação de formas específicas,
incentivar os estudantes ingressos através do Sistema de Cotas, a
colaborarem com o desenvolvimento do Programa de Ações Afirmativas
durante a realização dos seus respectivos cursos e posteriormente à sua
conclusão.
12- Criar, no interior do Programa, um acervo documental, imagético e
bibliográfico sobre o tema das Ações Afirmativas e congêneres.
13- Implantar nos Departamentos, formas de apoio tutorial na eventualidade de
problemas de desempenho acadêmico.
14- Criar incentivos materiais concretos para professores que derem apoio
tutorial aos estudantes cotistas.
15- Implantar Infocentros em todos os Departamentos da UNEB com o
desenvolvimento de programas de inclusão digital para os estudantes,
reservando vagas para os estudantes cotistas.

B) AÇÕES DE APOIO ECONÔMICO-SOCIAL
1 -

Criação de um Programa de Bolsas de Estudos para estudantes

cotistas, adotando como critério de ingresso no Programa, a renda mensal
familiar.
2 – Criação de Restaurantes Universitários nos Campi ou, quando for o
caso, um sistema de subsídios para os gastos com alimentação, voltado para os
alunos comprovadamente carentes;
3 – Criação em todos os Campi, de um sistema de subsídios para os gastos
com xerox, voltado para os alunos comprovadamente carentes;
4 – Implantação de Residências Universitárias em todos os Campi;
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5 – Criação de Centros de Convivência Estudantil em todos os Campi.

6

–

Implantar Assistência

Médica

e Odontológica em todos os

Departamentos.

obs. (com exceção do programa de bolsas a totalidade das ações de apoio
econômico-social deste Programa, no limite dos seus recursos financeiros,
incidirão sobre todos os estudantes comprovadamente carentes).

9 - AVALIAÇÃO PARCIAL 1º SEMESTRE/2003: índices desempenho e
evasão

Decorridos mais de dois anos das primeiras experiências com o sistema de
cotas para negros nas universidades brasileiras, a injustificada e, na maioria das
vezes, deliberada incompreensão acerca da sua correção, necessidade social e
significado político, ainda nos obriga a insistirmos no detalhamento das razões
que dão suporte histórico e legitimidade a esse conjunto de fatores. Como, de
alguma forma, já fizemos isso no início deste documento, neste momento
achamos conveniente e providencial expormos e comentarmos brevemente, duas
tabelas com dados ainda parciais mas que nos permitem alguma avaliação sobre
o sistema de cotas para negros na Universidade do Estado da Bahia – UNEB.
Esta exposição tem um explícito objetivo político, qual seja, contestar, com provas,
alguns falsos argumentos tidos como academicamente relevantes e que ainda
sustentam posicionamentos pré-concebidos –quando não, racistas-, contrários ao
sistema de cotas para negros nas universidades, de um modo geral.
Empunhando a bandeira de defesa da qualidade do ensino público superior
muitos argumentavam -e ainda argumentam-, que, por uma espécie de defeito de
formação -escolar, é claro-, os negros que ingressassem nas universidades, não

261

teriam condições de acompanharem o nível de ensino aí ministrado e, por via de
conseqüência, abandonariam os seus respectivos cursos contribuindo para o
aumento dos já enormes índices de evasão nas universidade públicas. Por outro
lado, pensava-se que os que conseguissem permanecer, seriam reprovados em
massa ou então forçariam a queda dos níveis de exigência, tidos como
mantenedores da tão decantada qualidade.
A luz dos primeiros dados obtidos sobre o rendimento e índices de
freqüência dos estudantes que ingressaram na Universidade do Estado da Bahia
no concurso vestibular 2003, tal suspeita não se confirmou. Tendo por base o 1º
semestre de 2003, os indicadores mencionados comportaram-se conforme
demonstram as duas tabelas seguintes.

Tabela 1. Amostragem de desempenho (média/nota) dos estudantes ingressos,
segundo a diferença de opção. - 1º semestre de 2003
DEPARTAMENTOS
40%
DCET – CAMPUS I (Salvador)
7,3
DCH – CAMPUS I (Salvador)
7,7
DCV – CAMPUS I (Salvador)
7,4
DEDC – CAMPUS I (Salvador)
8,6
DCET – CAMPUS II (Alagoinhas)
8,2
DEDC – CAMPUS II (Alagoinhas)
8,1
DTCS – CAMPUS III (Juazeiro)
6,7
DCH – CAMPUS III (Juazeiro)
7,5
DCH – CAMPUS IV (Jacobina)
7,6
DCH – CAMPUS V (S.A. de Jesus)
8,2
DCH – CAMPUS VI (Caetité)
7,8
DEDC – CAMPUS VIII (Paulo
7,6
Afonso)
DCH – CAMPUS IX (Barreiras)
7,0
DEDC – CAMPUS X (T. De Freitas)
8,4
MÉDIA GERAL
7,7
FONTE. UNEB|PROGRAD-SGC

60%
7,4
7,8
7,8
8,5
8,4
8,0
7,3
7,8
7,8
8,3
8,0
7,6
7,1
8,6
7,8

DCET – Departamento de Ciências Exatas e da Terra, DCH – Departamento de
Ciências Humanas, DCV – Departamento de Ciências da Vida, DEDC –
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Departamento de Educaçao, DTCS – Departamento de Tecnologia e Ciências
Sociais.37
Com exceção do Departamento de Tecnologia e Ciências Socias – Campus
III, Departamento em que, no cômputo geral, os estudantes que ingressaram
através do Sistema de Cotas obtiveram um rendimento médio 0,3 ponto abaixo de
7,0 (sete) -nota mínima exigida individualmente para a aprovação nas disciplinas-,
em todos os demais Departamentos as médias das notas obtidas pelos
estudantes em todos os cursos e respectivas disciplinas posicionou-se
ligeiramente acima da nota mínima. Embora não devamos desconsiderar a
existência da exceção mencionada como um fator que merece atenção especial,
três décimos de ponto (0,3) abaixo da média em um único Departamento não é
fator suficiente para qualquer suspeita de despreparo dos estudantes que
ingressaram na UNEB através do Sistema de Cotas. Ao contrário, de um modo
geral, além de a grande maioria dos rendimentos estarem acima da média, não
há diferenças significativas entre os estudantes, tomando os rendimentos dos
grupos de optantes e não optantes, comparativamente. Considerando a média
geral de todos os Departamentos da amostragem, com seus respectivos cursos e
disciplinas, a diferença entre um grupo e outro é de apenas um décimo de ponto
(0,1).
Quanto à propalada idéia de que os estudantes que ingressassem na
universidade através do Sistema de Cotas abandonariam seus respectivos cursos
diante das primeiras dificuldades, os dados de que dispomos sobre evasão na
UNEB no 1º semestre de 2003, não confirmam essa suspeita, vejamos.

37

Os Departamentos referidos nesta amostragem , abrigam os seguintes cursos. DCET –
CAMPUS I (Urbanismo, Química, Desenho Industrial, Análise de Sistemas, Engenharia de
Produção), DCH – CAMPUS I (Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Turismo
e Hotelaria, Letras). DCV – CAMPUS I (Nutrição, Enfermagem, Fonoaudiologia). DEDC –
CAMPUS I (Pedagogia-Educação Básica). DCET – CAMPUS II (Ciências-Biologia, Ciências
Matemática). DEDC – CAMPUS II (Letras, História). DTCS - CAMPUS III (Agronomia, Direito).
DCH – CAMPUS III (Pedagogia). DCH – CAMPUS IV (Letras, História, Geografia). DCH –
CAMPUS V (Letras, História, Geografia, Administração). DCH – CAMPUS VI (Letras, História,
Geografia, Matemática). DEDC – CAMPUS VIII (Matemática, Biologia, Engenharia de Pesca,
Pedagogia). DCH – CAMPUS IX (Pedagogia, Letras, Ciências Contábeis, Agronomia). DEDC –
CAMPUS X (Letras, Pedagogia).
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Tabela 2. Amostragem da evasao* dos estudantes, segundo a diferen;a de opçao
– 1º semestre de 2003.
40%

DEPARTAMENTOS Matriculas

Evasao

(Nº)

(Nº)

DCET – CAMPUS I

73

11

DCH – CAMPUS I

85

DCV – CAMPUS I

60%
%

Matrículas

Evasao

%

(Nº)

(Nº)

15,06

97

28

28,86

11

12,94

113

28

24,77

35

1

2,85

41

12

29,26

DEDC – CAMPUS I

29

3

10,34

41

7

17,07

DCET – CAMPUS II

21

3

14,28

28

8

28,57

DEDC – CAMPUS II

46

2

4,34

71

4

5,63

DTCS – CAMPUS III

30

5

16,66

47

5

10,63

DCH – CAMPUS III

32

-

0,00

45

3

6,66

DCH – CAMPUS IV

57

1

1,75

80

6

7,50

DCH – CAMPUS V

62

2

3,22

91

5

5,49

DCH – CAMPUS VI

78

2

2,56

111

9

8,10

DEDC-CAMPUSVIII

63

1

1,58

88

9

10,22

DCH – CAMPUS IX

79

3

3,79

116

7

6,03

DEDC – CAMPUS X

32

2

6,25

43

5

11,62

722

47

6,50

1012

136

13,43

TOTAIS

FONTE. UNEB\PROGRAD – SGC
*Estudantes que não obtiveram conceito (nota) por trancarem a matrícula ou por terem sido
reprovados por faltas.

Evidentemente não se pode fazer nenhuma afirmação definitiva com base
em dados de um único semestre. No entanto o indicador é preciso na
demonstração de que, no geral, comparativamente,

os estudantes que

ingressaram pelo Sistema de Cotas evadiram-se, proporcionalmente, 50% menos
que os estudantes do outro grupo.
Não é incorreto afirmar que, para o semestre inicial dos cursos, os índices
de evasão estão altos. Em todos os Departamentos do Campus I (Salvador), as
proporções de evasão relativas ao grupo de estudantes que não optaram pelo
Sistema de Cotas, ultrapassam a casa dos 20%. Ainda relativo a esse grupo de
estudantes, o mesmo se repete no DCET – Campus II (Alagoinhas).
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Em relação ao grupo dos estudantes que ingressaram pelo Sistema de
Cotas, embora a proporção da evasão seja significativamente menor, alguns
Departamentos requerem atenção especial por terem ultrapassado a casa dos
10%. Igualmente ao que foi observado quanto ao rendimento, mais uma vez
merece destaque o DTCS Campus III (Juazeiro). O índice de evasão neste
Departamento alcançou a proporção de 16,66 % entre o grupo de estudantes que
ingressou na UNEB através do Sistema de Cotas. Curiosamente este foi o único
Departamento em que a proporção de evasão entre o grupo de estudantes que
ingressou pelo Sistema de Cotas superou a proporção de evasão observada no
outro grupo.
Não obstante a importância e necessidade de se considerar os detalhes
observados no sentido de analisar o funcionamento e buscar o aperfeiçoamento
do Sistema de Cotas da UNEB e, por extensão, de outras instituições de ensino
superior que adotaram essa forma específica de ação afirmativa, o mais
importante é a possibilidade de confirmarmos através de dados objetivos que o
Sistema de Cotas tem se mostrado acertado como um eficaz corretor da
desigualdade racial de acesso ao ensino superior. Mas do que isso, tem
demonstrado que, na grande maioria das vezes, os posicionamentos contrários
têm sido motivados por ignorância ou, pura e simplesmente, por preconceito racial
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ANEXO 1

COTAS PARA AFRODESCENDENTES NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA
BAHIA: Uma breve exposição comentada.
Wilson Roberto de Mattos
Professor Adjunto de História da Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Doutor em História
Social pela PUC/SP. Professor do Departamento de Ciências Humanas – Campus V – Santo
Antonio de Jesus-Ba. Atualmente ocupa a função de Pró-Reitor de Pesquisa e Ensino de PósGraduação, na mesma instituição.
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A Universidade do Estado da Bahia – UNEB, pioneira na implantação
autônoma de um sistema de reserva de vagas para candidatos negros38 em todos
os seus cursos de graduação e pós-graduação, decorridos mais de dois anos
desta experiência, acumula um conjunto de dados informativos que nos
possibilitam confirmar o inequívoco acerto da medida no sentido de promover o
equilíbrio racial no acesso ao ensino superior.
Acredito que a divulgação desses dados acompanhados de uma inicial
reflexão avaliativa, a exemplo do que já tem sido feito em ocasiões anteriores 39,
possa contribuir com o debate sobre a necessidade de ampliação da adoção de
políticas públicas específicas nomeadas de ações afirmativas, de um modo geral,
mas, sobretudo, contribuir com o reforço da luta política pela universalização da
modalidade de reserva de vagas para negros nas universidades, na órbita deste
conjunto específico de políticas públicas.
Dos dois vestibulares realizados com o sistema de reserva de vagas
implantado por Resolução aprovada no Conselho Universitário em junho de 2002,
ingressaram na UNEB, 3444 estudantes negros que fizeram opção pelo referido
sistema. Em 2003 ingressaram 1532 e, em 2004 ingressaram 1912. Considerando
que atualmente a UNEB possui, no geral, 14578 estudantes40 matriculados nos
seus cursos regulares, somente os estudantes negros ingressos através do
sistema de reserva de vagas (excetuando-se os demais estudantes negros que
ingressaram antes da implantação do sistema, ou os que não optaram por ele),
representam mais de 23% da população estudantil

regular. Se, por hipótese,

supuséssemos que essa fosse a única forma de acesso numericamente
significativo dos negros na UNEB, esta representatividade já seria bastante
38

Considera-se negros, todos os pretos e pardos, segundo classificação do IBGE.
Ver: MATTOS, Wilson Roberto de. Ações Afirmativas na Universidade do Estado da Bahia:
razões e desafios de uma experiência pioneira. In: SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves &
SILVÉRIO, Valter Roberto. (orgs.). Educação e Ações Afirmativas: Entre a injustiça simbólica e a
injustiça econômica. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira, 2003. Ver também: MATTOS, Wilson Roberto de. Inclusão social e igualdade racial no
ensino superior baiano: uma experiência de ação afirmativa na Universidade do Estado da BahiaUNEB. In: BERNARDINO, Joaze. Et.al. (orgs.). Levando a raça a sério: ação afirmativa e
universidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2004.
40
Dados fornecidos pela Secretaria Geral de Cursos. PROGRAD-UNEB.Cumpre observar que se a
esse número acrescentarmos os alunos matriculados nos projetos especiais promovidos pela
UNEB, o número de alunos atualmente matriculados sobe para 21.111.
39
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elevada se a compararmos com a média nacional da presença negra nas
universidades brasileiras. Segundo o Censo Demográfico de 2000, os negros
representavam 19,2% da população universitária incluindo-se aí os cursos de
graduação, mestrado e doutorado. Desse total 2,4% eram pretos e 16,8 eram
pardos.41
Antes, porém, de penetrarmos no emaranhado de dados numéricos
referentes ao sistema de reserva de vagas da UNEB, creio ser necessário
comentar sobre algumas características desta instituição universitária, afinal, não
me parece ter sido uma mera casualidade o primeiro sistema autônomo de
reserva de vagas para negros nas universidades brasileiras ter surgido na Bahia,
na maior universidade do estado, e ter tramitado pelas suas instâncias decisórias
internas com relativa facilidade.
Localizada em um estado brasileiro cuja população negra (pretos e pardos)
ultrapassa o índice de 75% da população total, a UNEB constituí-se como uma
universidade multicampi distribuída em 24 municípios, cobrindo a grande maioria
das micro-regiões baianas. Essa configuração diz respeito à missão inaugural da
UNEB de democratizar o acesso ao ensino superior através da interiorização da
sua oferta de cursos.
É fato que a oferta de cursos superiores no Brasil, salvo as poucas
exceções já conhecidas, concentram-se nas grandes cidades e capitais. Nesse
sentido a conjugação dos fatores acima apontados, asseguram à UNEB o status
de uma universidade pública, efetivamente popular. A despeito das conotações
negativas que esse termo representa para aqueles e aquelas (não exclusiva, mas
principalmente do interior das próprias universidades) que sem nenhum pejo
acreditam

na

perversa

relação

entre

qualidade

e

elitismo,

a

UNEB,

desconfirmando esta premissa preconceituosa tem insistido na idéia de que
qualidade acadêmica e função pública voltada aos grupos sociais historicamente
excluídos do acesso e dos benefícios do ensino superior, é uma equação possível
e necessária.

41

PETRUCCELLI, José Luis. Mapa da cor no ensino superior brasileiro. Rio de Janeiro: 2004.
LPP/PPCOR-UERJ – Série Ensaios e Pesquisas. p.28.
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Um dos resultados positivos desta missão institucional da UNEB é a notória
diversidade que singulariza a composição dos seus quadros de estudantes,
professores e servidores técnicos e administrativos. Diferentes culturas, valores e
concepções de mundo, advindos das mais diversas regiões do estado com seus
respectivos e singulares modos de vida, de trabalho, de relações sociais e
expectativas, configuram um rico e, igualmente, diverso quadro de possibilidades
formativas e de crescimento acadêmico, humano e social para a comunidade
unebiana, de um modo geral, assim como de oferecimento de alternativas criativas
para o encaminhamento das questões e problemas que a contemporaneidade
coloca em forma de demanda, não só para esta instituição universitária, como
para todas as universidades brasileiras, de um modo geral.
Ainda do ponto de vista da sua estrutura interna, o fato da atual reitora, do
pró-reitor de pesquisa e pós-graduação e do pró-reitor de extensão serem negros,
vem somar-se ao conjunto de fatores destacáveis na caracterização da instituição,
complementando as pré-condições favoráveis ao surgimento de uma medida de
ação afirmativa como a reserva de vagas para candidatos negros.
Se acrescentarmos a essa caracterização, as ações efetivas que a UNEB
tem empreendido, através de alguns projetos acadêmicos, alguns regulares,
outros, especiais, eu, particularmente, não teria dúvidas em afirmar que a UNEB
vem constituindo-se, nos últimos anos, em uma universidade que tem na
concepção de ações afirmativas, uma das principais orientações políticas e sociais
na formulação e desenvolvimento das suas ações educativas institucionais.
Diante da enorme distância que separa as universidades brasileiras das
populações pobres e negras, não só no que diz respeito ao acesso, mas também
na baixa intensidade da transformação do conhecimento produzido na
universidade em resultados que impliquem na melhoria de vida dos grupos sociais
mais necessitados, orientar práticas universitárias -não só, mas, sobretudo, das
universidades públicas-, na órbita conceitual das ações afirmativas não significa
mais do que dar curso à sua intrínseca e constitucional função social.
Mesmo que, no Brasil, infelizmente, ainda tenhamos que parabenizar as
instituições prestadoras de serviço público, pelo simples fato delas cumprirem com
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a sua obrigação social e legal, penso ser mais justo atribuir os méritos ao fato da
UNEB orientar-se da forma referida, à sua sensibilidade às demandas que há
décadas vêm sendo pautadas pelo Movimento Negro brasileiro, principalmente no
campo da educação. Não por coincidência, um número considerável de
professores e dirigentes negros da UNEB, incluindo-se a atual reitora, tiveram no
Movimento Negro o início do processo da sua formação política e continuam, de
uma forma ou de outra, compromissados com a sua agenda.
Quanto aos projetos acadêmicos especiais mencionados, o projeto
intitulado Rede Uneb 2000, pela sua importância e capilaridade social, merece
destaque. Em parceria com prefeituras locais, este projeto oferece cursos
concentrados de licenciatura em pedagogia, habilitando professores municipais do
ensino fundamental de 1ª a 4ª séries, em exercício, mas ainda não graduados.
Vejamos detalhes numéricos deste projeto observando as duas tabelas abaixo:
Tabela 1: Projeto Rede Uneb 2000 - Etapas concluídas
Municípios Número Número
conveniados de
de
vagas
Inscritos
1ª Etapa(1998)
21
2.050
3.824
2ªEtapa(1999)
22
1.600
3.246
3ªEtapa(2000)
23
2.000
4.945
TOTAIS
66
5.650
12.015
FONTE: Projeto Rede Uneb 2000 – Coordenação

Número de Número de %
de
matriculados concluintes conclusão
1.920
1.551
1.974
5.445

1.813
1.421
1.714
4.948

94,4
91,6
86,8
90,8

Tabela 2: Rede Uneb 2000 – Etapas em andamento
Municípios Número Número
conveniados de
de
vagas
Inscritos
4ª Etapa(2002)
42
3.700
10.800
5ªEtapa(2003)
29
2.100
4.446
6ªEtapa(2004)
8
800
1.468
TOTAIS
79
6.600
16.714
FONTE: Projeto Rede Uneb 2000 – Coordenação

Número de Previsão de
matriculados conclusão
3.658
2.077
798
6.533

2005
2006
2007

Observa-se que, até 2004, o Projeto Rede Uneb 2000 diplomou 4.948
professores tendo a previsão de diplomar mais 6.533 professores até o ano de
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2007. Juntando-se os dados das duas tabelas, o Projeto, nas suas seis etapas
envolve 145 municípios baianos e um total de 11.978 professores.
Há ainda em andamento um programa de natureza semelhante
desenvolvido pela UNEB em parceria com a Secretaria da Educação do Estado da
Bahia. O PROESP – Programa Especial de Formação para Professores, constituise em cursos de licenciatura nas áreas de História, Letras, Geografia, Matemática
e Biologia. Esses cursos são ministrados pelos professores efetivos dos quadros
da UNEB e dirigidos aos professores da Rede Estadual de Ensino, ainda não
graduados. São 970 professores-alunos atualmente matriculados, compondo 23
turmas distribuídas em 12 municípios baianos.
Tal qual o Projeto Rede Uneb 2000, neste programa

o processo da

formação acontece concomitantemente ao exercício docente dos professoresalunos, obedecendo a turnos opostos. Cada curso têm a duração de 3 anos. Sem
prejuízo dos conteúdos fundamentais, o caráter abreviado desses cursos, em
comparação com os cursos regulares da UNEB, que têm em média a duração de
4 anos, só se faz possível porque o Estágio Supervisionado (400 horas-aula) é
realizado e acompanhado durante o próprio exercício da docência.
Mesmo que não tenhamos aqui elementos objetivos para avaliarmos o
impacto desses projetos na melhoria da qualidade do ensino público fundamental,
seja no ensino de 1ª a 4ª série, ou no ensino de 5ª a 8ª série, se considerarmos a
hipótese de que o investimento na formação continuada do professor repercute
favoravelmente na qualidade da sua atividade docente, bem como na melhoria
das suas condições de vida, com relativa segurança, podemos concluir pelo acerto
de projetos desta natureza considerando a missão institucional unebiana de
democratizar o acesso ao ensino superior por meio da sua interiorização.
Outros projetos cujos objetivos se assemelham aos aqui referidos, podem
ser mencionados pela importância que têm na caracterização social da UNEB. Um
deles é o FAZ UNIVERSITÁRIO, um outro projeto em parceria com a Secretaria
da Educação do Estado da Bahia. As atividades desse projeto, sob a supervisão
de professores, envolvem alunos regulares da UNEB -exclusivamente alunos dos
dois últimos anos nos seus respectivos cursos-, na montagem, administração e
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docência de várias turmas de cursinho pré-vestibular -em especial, no interior do
estado-, voltado para estudantes carentes, concluintes do ensino médio.
Por fim, resta mencionar a realização, desde o início de 2004, de um
Seminário Temático de 40 horas/aula que vem sendo ministrado nos municípios
conveniados do Projeto Rede Uneb 2000. Neste Seminário, professores da UNEB,
especializados na discussão sobre relações raciais e cultura negra, trabalham com
conteúdos, concepções teóricas, metodologias e materiais didáticos que objetivam
habilitar os professores-alunos dos municípios a atenderem na sua prática
docente às determinações da Lei Federal 10.639/03. Lei esta que obriga todas as
escolas de ensino médio e fundamental a incluírem nos currículos de disciplinas
afins os conteúdos de História da África e Cultura Afro-brasileira.
A existência desses projetos institucionais já consolidados como parte
constitutiva e definidora do perfil identitário da UNEB, não deixa margens à dúvida
de que o sistema de reserva de vagas para os negros encontrou nesta instituição
universitária, condições internas absolutamente favoráveis à sua implantação
pioneira.
A título

de informação

cabe

registrar um pequeno

histórico

do

desenvolvimento do sistema de reserva de vagas mencionado.
No início de 2002, uma Comissão composta por dois professores -na
ocasião, diretores de Departamento-, e um representante dos estudantes42,
nomeada pela atual reitora da UNEB e encarregada de elaborar uma proposta
circunstanciada que garantisse o acesso das populações negras baianas aos seus
cursos

superiores,

elaborou

um

documento

em

forma

de

Resolução,

estabelecendo no seu artigo1º, a cota de 40% para candidatos auto-declarados
afrodescendentes

(pretos

ou

pardos),

oriundos

da

escola

pública,

no

preenchimento das vagas relativas aos cursos de graduação e pós-graduação
oferecidos pela UNEB, seja na forma de vestibular ou, no caso da pós-graduação,
de qualquer outro processo seletivo.

42

A comissão foi composta pelo estudante Osni Cardoso de Oliveira, pelo professor Valdélio dos
Santos Silva e pelo professor Wilson Roberto de Mattos, autor deste texto.
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Submetida à apreciação da plenária do Conselho Universitário em reunião
ordinária realizada em 18 de julho de 2002, a proposta de Resolução foi aprovada
com 28 votos a favor e 3 abstenções. Não houve sequer um único voto contrário.
Ainda que tenha havido reivindicações legítimas do Movimento Negro
baiano e de setores majoritários da comunidade universitária unebiana para que a
medida fosse aprovada, assim como também houve manifestações contrárias
motivadas, quero crer, pela ignorância de uma minoria acerca dos fundamentos
que legitimam a medida, posso afirmar com segurança que não houve ingerência
de nenhuma natureza na decisão soberana tomada pelo Conselho Universitário da
UNEB.
A Resolução, nos seus 5 artigos e 3 parágrafos, estabelece os princípios de
regulamentação do sistema de reserva de vagas: os itens da auto-classificação
racial, os requisitos para a inscrição e opção pelas cotas, os critérios gerais de
classificação às vagas oferecidas e, certamente, o dispositivo mais importante que
assegura,

institucionalmente,

a

efetividade

desta

medida,

qual

seja,

o

obrigatoriedade da UNEB instituir um Programa de Ações Afirmativas que objetive
a interiorização desta concepção conceitual na cultura universitária e garanta a
permanência dos estudantes que ingressarem nos seus cursos através do sistema
de reserva de vagas, formulando ações de acompanhamento, avaliação de
desempenho e apoio econômico-social.
Inicia-se o processo com o preenchimento da ficha de inscrição ao
vestibular. Nessa ficha, além das informações ordinárias requeridas, os candidatos
encontram espaço reservado para a auto-classificação racial, de acordo com o
critério classificatório adotado pelo IBGE. Ou seja, o candidato se auto-classifica
entre as opções: preto, branco, pardo, indígena ou amarelo.
Evidentemente, não há obrigatoriedade de auto-classificação racial, com a
exceção óbvia daqueles que, também no próprio formulário, fazem a opção pela
cota de 40% das vagas para afrodescendentes. Seguindo os padrões
contemporâneos

convencionais

de

identificação

racial,

são

considerados

afrodescendentes e, portanto, habilitados a optarem pelos 40% das vagas
reservadas, os candidatos que se auto-classificam como pretos ou pardos.
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Sem nenhuma pretensão estatística mais apurada, vejamos agora alguns
dados numéricos gerais. Seguramente esses dados nos darão uma configuração
mais detalhada da forma como o sistema tem funcionado.
No que diz respeito às inscrições para o vestibular, um dado curioso
encaminha a hipótese de que, ao menos do ponto de vista da aceitação por parte
dos candidatos negros, o sistema de reserva de vagas da UNEB têm alcançado
êxito. Embora, no geral, o número de candidatos inscritos tenha diminuído entre
2003 e 2004, o número de candidatos que optaram pelos 40% das vagas
reservadas, aumentou 9,40%. Na proporção inversa houve uma diminuição do
número de candidatos não optantes, exatos 9,07%.

Tabela 3: Comparativo entre o número de inscritos, segundo a diferença de opção.
2003
ANO
Optantes
19863
Não optantes
45092
TOTAL
64955
Fonte: COPEVE-PROGRAD

2004
21731
40999
62730

Diferença
(+) 1868
(- ) 4093
(- ) 2225

Variação
+9,40%
-9,07%
-3,42%

Observando-se a tabela na sua disposição vertical, nota-se que entre 2003
e 2004 houve também um crescimento na proporção daqueles que optaram pelas
cotas em relação aos que não optaram, no conjunto do número de inscritos. Em
2003, do total de 64955 inscritos, 30,57% optaram e 69,43 concorreram ao
restante das vagas. Já em 2004, a porcentagem dos optantes subiu para 34,64%
e do não optantes baixou para 65,36%. Embora essa porcentagem de optantes
fique muito aquém da representação da população negra no conjunto da
população baiana, já se observa uma tendência de crescimento.
Através da oferta de novos cursos e da ampliação do número de vagas nos
cursos já existentes, a UNEB, no geral, abriu 4780 vagas aumentando em quase
25% as vagas oferecidas no vestibular de 2003. Esse aumento no número de
vagas junto com a diminuição do número de candidatos, ainda que entre os
optantes pelo sistema de cotas esse último fator não tenha sido observado,
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acabou provocando variações significativas na concorrência, vejamos alguns
exemplos:
Tabela 4: Amostragem comparativa da relação do número de candidatos inscritos
por cada vaga oferecida pelos cursos, segundo a diferença de opção.
CURSOS
Enfermagem (Salvador)
Fonoaudiologia (Salvador)
Nutrição (Salvador)
C. Contábeis (Salvador) noturno
Comum.Social - Rel.Pública (Salvador)
Administração (Salvador) noturno
Análise de Sistema (Salvador)
Turismo/Hotelaria (Salvador)
Urbanismo (Salvador)
Direito (Juazeiro)
História (S. Antonio de Jesus)
Pedagogia (Serrinha)
Educação Física (Guanambi)
História (Jacobina)
Geografia (Caetité)
Ciências/Matemática (T. de Freitas)
Engenharia de Pesca (Paulo Afonso)
Pedagogia (Irecê)
Letras (Seabra)
Fonte: COPEVE-PROGRAD

2003
Optantes Ñ.Optantes
73,0
104,8
57,2
96,1
53,1
63,2
46,3
36,7
44,8
59,0
42,9
41,0
39,4
47,7
38,1
48,9
24,9
25,5
24,7
55,0
18,0
15,6
17,5
16,8
10,9
17,7
9,8
13,5
7,0
13,1
5,0
7,5
4,1
12,3
2,5
6,6
2,2
7,9

2004
Optantes Ñ.Optantes
70,5
80,2
34,9
43,4
39,9
44,0
18,6
15,3
40,1
50,0
38,6
37,5
34,8
43,8
33,4
32,7
17,6
18,6
25,9
48,0
11,9
10,5
11,2
6,3
12,1
11,7
13,4
10,2
5,5
7,8
6,0
8,1
4,7
6,8
6,0
6,7
4,5
3,6

Calculando-se a média entre todos os cursos, houve diminuição da
concorrência tanto entre os optantes pelo sistema de cotas (de 27,4/1 para
22,6/1), quanto entre os demais candidatos (de 36,2/1 para 25,5/1). Porém, se
considerarmos curso por curso, o número daqueles para os quais a concorrência
aumentou é bem maior entre os optantes das cotas. Tanto para estes quanto para
aqueles, a concorrência aumentou nos cursos de Ciências/Matemática (Teixeira
de Freitas) e Pedagogia (Irecê). Já para os optantes das cotas, isoladamente, a
concorrência aumentou também nos cursos de Direito (Juazeiro), Educação Física
(Guanambi), História (Jacobina), Engenharia de Pesca (Paulo Afonso) e Letras
(Seabra).
Não obstante a impossibilidade de estabelecer uma regularidade na
variação desse quadro concorrencial, é curioso notar que, com exceção do curso
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de Direito (Juazeiro), curso para o qual, entre os optantes das cotas, a
concorrência cresceu de 24,7/1 para 25,9/1, nos demais cursos de maior prestígio
social -inclui-se aí todos os cursos da tabela oferecidos na cidade de Salvador-,
ainda que a concorrência tenha continuado elevada, do ano de 2003 para o ano
de 2004, houve uma diminuição geral da concorrência e, em alguns casos, uma
diminuição bastante acentuada. Dois exemplos merecem destaque: a) no curso de
Fonoaudiologia, entre os candidatos optantes das cotas, a concorrência caiu de
57,2/1 para 34,9/1, e entre os não optantes, caiu de 96,1/1 para 43,4/1. b) no
curso de Contabilidade, a concorrência entre os optantes caiu de 46,3/1 para
18,6/1, e entre os não optantes, de 36,7/1 para 15,3/1. Em ambos os casos a
concorrência caiu mais da metade.
Isoladamente, o aumento de 25% no número de vagas oferecidas pela
UNEB entre os anos de 2003 e 2004 43, não dá conta de explicar a diminuição
geral na concorrência, mas, em contrapartida, nos permite pensar com toda
segurança que o grande obstáculo de acesso ao ensino superior brasileiro, seja
na UNEB ou em qualquer outra universidade -em especial, nas pública-, é o
reduzidíssimo número de vagas oferecidas em relação à demanda cada vez maior
e crescente de jovens que concluem o ensino médio.
A tabela seguinte nos permitirá observar como os candidatos ao
vestibular da UNEB nos anos de 2003 e 2004, distribuíram-se conforme o tipo de
ensino médio que freqüentaram.

43

De todos os cursos listados na tabela 4, o número de vagas, entre 2003 e 2004, cresceu de 40
para 50. Exceção feita ao curso de Nutrição cujo número de vagas cresceu de 50 para 60. FONTE:
Uneb/Prograd.
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Tabela 5: Porcentagem de candidatos inscritos de acordo com a extensão de
freqüência ao tipo de ensino médio, segundo a cor.
Preto
2003 2004

Pardo
2003

2004

Branco
2003
2004

Indígena
2003
2004

Amarela
2003
2004

A 76,78 78,00 67,97 68,26 58,55 58,97
69,03
67,51 62,19
60,73
B 4,56 4,21
5,08
4,79
5,69
5,45
5,64
6,07
5,62
7,71
C 13,91 13,66 21,03 21,43 28,38 28,67
16,69
18,82 24,32
24,05
D 2,92 2,49
3,72
3,52
4,62
4,70
4,68
5,30
4,88
5,01
E 1,83 1,64
2,20
2,00
2,76
2,21
3,96
2,30
2,99
2,50
Fonte: COPEVE-PROGRAD. A=todo em escola pública; B=maior parte em escola pública;
C=todo em escola particular; D=maior parte em escola particular; E=metade em escola
pública, metade em escola particular.

Mesmo que não desagreguemos os dados segundo a diferença de opção,
uma rápida observação na tabela acima confirma o quanto procede considerar a
UNEB como uma universidade pública, efetivamente popular. A grande maioria
dos candidatos, independentemente das diferenças na classificação racial,
freqüentaram o ensino médio todo, em escolas públicas, isso vale tanto para a
distribuição dos candidatos no ano de 2003, quanto para a do ano de 2004.
Observa-se, entretanto, que entre os oriundos da escola pública, os candidatos
pretos estão representados em proporção maior do que os demais candidatos,
consideradas as classificações separadamente. Em relação aos brancos, por
exemplo, em 2003, a diferença é de 18,23 pontos percentuais e, em 2004, a
diferença sobe um pouco chegando a 19,03 pontos percentuais.
Quanto aos candidatos que freqüentaram o ensino médio todo, em escolas
particulares, a posição se inverte. Os brancos freqüentaram este tipo de escola em
proporção maior do que todos os candidatos das demais classificações,
consideradas separadamente. Em relação aos pretos, por exemplo, tanto na
distribuição dos candidatos em 2003, quanto na de 2004, observa-se que os
brancos freqüentaram o ensino médio todo, em escolas particulares, mais do que
o dobro de vezes.
Se há uma diferença racial significativa, sobretudo, entre pretos e brancos,
no que diz respeito ao tipo de ensino médio freqüentado, pode-se considerar para
efeito de interpretação, que a qualidade do tipo de ensino médio (público ou
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privado), ao menos entre os candidatos ao vestibular da UNEB nos anos de 2003
e de 2004, é um elemento importante -não o único, evidentemente-, a determinar
qual o grupo racial que, no ponto de partida, tem mais ou menos chance de lograr
êxito no acesso aos seus cursos.
Um outro dado relativo às características dos candidatos ao
vestibular da UNEB -desta vez, temos dados somente do vestibular de 2004-,
merece ser destacado. Este dado, em especial, diferencia o comportamento dos
dois grupos da classificação racial, habilitados a concorrerem pelo sistema de
reserva de vagas, qual seja, os pretos e os pardos.
Tabela 6: Proporção da diferença de opção dos candidatos negros pela reserva de
vagas. (Vestibular 2004).

Optantes
Não Optantes
TOTAL

Pretos
71,17 %
28,83 %
100,0 %

Pardos
36,72 %
63,28 %
100,0 %

Fonte: COPEVE-PROGRAD

A tabela demonstra com absoluta nitidez que entre os pretos e pardos, no
espectro da classificação racial adotada pela UNEB -grupos exclusivos para os
quais o sistema de cotas foi criado-, há uma diferença brutal no que diz respeito à
opção pelo sistema. Enquanto quase 3/4 dos candidatos pretos optaram pelas
cotas, entre os candidatos pardos esta opção ficou na casa de 1/3.
Este dado é de grande relevância e merece interpretações mais detalhadas.
No entanto, à complexidade dos seus possíveis significados, impossíveis de
serem discutidos em um texto como este, de natureza mais descritiva, impõe-me
dar prosseguimento à exposição dos dados gerais, agora comentando algo sobre
o desempenho e o índice de freqüência dos alunos ingressos na UNEB, em 2003,
comparando os optantes do sistema cotas com os não optantes.
Empunhando a bandeira de defesa da qualidade do ensino público superior,
muitos -tanto fora, quanto no interior das universidades-, argumentavam que, por
uma espécie de defeito de formação -escolar, é claro-, os negros que
ingressassem, principalmente nas universidades públicas, através do sistema de
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cotas, não reuniram

condições suficientes para acompanharem o nível de

qualidade do ensino aí ministrado e, como conseqüência, abandonariam os seus
respectivos cursos contribuindo para o aumento dos já enormes índices de evasão
nessas universidades. Por outro lado, pensava-se que os que conseguissem
permanecer seriam reprovados em massa ou então forçariam a queda nos níveis
de exigência considerados adequados à manutenção da qualidade defendida.
À luz dos primeiros dados obtidos sobre o desempenho e os índices de
evasão dos estudantes que ingressaram na UNEB em 2003, tal suspeita não se
confirmou. Tendo por base as notas médias dos Departamentos, calculadas entre
as notas dos respectivos cursos, e as taxas de evasão, ambas acumuladas nos
dois semestres de 2003, os indicadores mencionados comportaram-se conforme
demonstram as duas tabelas seguintes.

Tabela 7: Amostragem de desempenho médio dos estudantes, por Departamento,
segundo a diferença de opção (1º e 2º semestres de 2003).
DEPARTAMENTOS

Optantes

DCET – Campus I (Salvador)
DCH – Campus I (Salvador)
DCV – Campus I (Salvador)
DEDC – Campus I (Salvador)
DCET – Campus II (Alagoinhas)
DEDC – Campus II (Alagoinhas)
DTCS – Campus III (Juazeiro)
DCH – Campus III (Juazeiro)
DCH – Campus IV (Jacobina)
DCH – Campus V (S. Antonio de
Jesus)
DCH – Campus VI (Caetité)
DEDC – Campus VIII (Paulo Afonso)
DEDC – Campus X (Teixeira de
Freitas)

7,3
7,4
7,7
8,1
8,1
8,2
6,6
7,8
7,5
8,2

Não
Optantes
7,7
7,6
8,2
7,9
7,6
8,0
7,1
7,8
7,8
8,3

7,7
7,8
8,3

8,0
8,0
8,5

Fonte: UNEB/PROGRAD – Secretaria Geral de Cursos/SGC
DCET-Departamento de Ciências Exatas e da Terra; DCH – Departamento de Ciências
Humanas; DCV – Departamento de Ciências da Vida; DEDC – Departamento de
Educação; DTCS – Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais.
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Com exceção do DTCS – Campus III (Juazeiro), Departamento em que a
média das notas entre os estudantes optantes do sistema de cotas ficou 0,4
pontos abaixo da nota exigida individualmente para aprovação nas disciplinas,
qual seja, nota 7,0, em todos os demais Departamentos da amostra as médias das
notas posicionaram-se acima do mínimo. Evidentemente o único dado a destacar
é que a única média de notas abaixo de 7,0 registrou-se exatamente entre os
optantes de cotas. No entanto, quatro décimos de ponto (0,4) abaixo da nota de
aprovação em um único Departamento, mesmo merecendo atenção especial e
algum tipo de intervenção corretora, não é fator suficiente para orientar qualquer
hipótese de despreparo dos estudantes que ingressaram na UNEB através do
sistema de reserva de vagas para negros. Ao contrário, de um modo geral, além
de o restante dos indicadores de desempenho estarem acima da nota de
reprovação, não há diferenças significativas entre os estudantes, tomando o
desempenho entre os optantes e não optantes, comparativamente. Considerando
a média geral entre todos os Departamentos da amostragem, a diferença entre um
grupo e outro é de apenas um décimo de ponto (0,1).
Do mesmo modo, as suspeitas sobre a possível evasão em massa dos
estudantes negros oriundos do sistema de cotas, também não se confirmou
durante o ano de 2003.
Tabela 8: Amostragem da evasão dos estudantes, por Departamento, segundo a
diferença de opção.
Optantes

DEPARTAMENTOS
DCET – Campus I
DCH – Campus I
DCV – Campus I
DEDC – Campus I
DCET – Campus II
DEDC – Campus II
DTCS – Campus III
DCH – Campus III

Ñ.
Optantes
Matrículas Evasão %
Matrículas Evasão %
74
4
5,40
100
8
8,00
121
9
7,43
161
13
8,07
51
1
1,96
45
1
2,22
63
1
1,58
92
4
4,34
29
4
13,79
51
3
5,88
44
0
0
70
1
1,42
44
6
13,63
59
4
6,77
48
0
0
67
0
0

Estudantes que não obtiveram conceito (nota) por trancarem a matrícula ou por terem
abandonado o curso tendo sido reprovados por faltas.
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DCH – Campus IV
DCH – Campus V
DCH – Campus VI
DEDC – Campus VIII
DEDC – Campus X
MÉDIA TOTAL

57
61
78
79
30
779

0
0
2
1
1
29

0
0
2,56
1,26
3,33
3,72

77
85
109
108
45
1069

2
0
0
3
0
39

2,59
0
0
2,77
0
3,64

Fonte: UNEB/PROGRAD – Secretaria Geral de Cursos/SGC

É certo que não se pode fazer afirmações definitivas, no que diz respeito à
evasão, com base em dados de um único ano. No entanto a indicação é precisa
de que, no geral, as taxas se mantiveram baixas e, comparativamente, houve um
equilíbrio entre a porcentagem de evasão entre o grupo de optantes pelas cotas e
o grupo dos não optantes.
Considerando os Departamento individualmente, as taxas de evasão do
DCET – Campus II (Alagoinhas) e do DTCS – Campus III (Juazeiro), relativas ao
grupo dos optantes pelas cotas, situando-se acima dos 10%, reclamam, por um
lado, algum tipo de intervenção preventiva de forma a fazer com que, nas
próximas turmas de ingressantes, o mesmo não se repita, e, por outro lado, uma
intervenção corretiva, procurando garantir que nos próximos anos os índices de
evasão destas turmas, no mínimo, mantenham-se próximos aos índices dos
demais Departamentos.
Por fim, encerro esta descrição comentada, com uma palavra sobre o
Programa de Ações Afirmativas da Universidade do Estado da Bahia. Subintitulado: Inclusão Social e Igualdade Racial na Formação de uma Nova Cultura
Universitária, este Programa constitui-se como um conjunto de proposições com
objetivos e metas que tem no sistema de reserva de vagas para os candidatos
negros o seu carro-chefe, mas que não se esgota nele.
Empenhando-se na organicidade e operacionalidade do sistema de cotas, o
referido Programa, complementando a mencionada missão da UNEB em
democratizar o acesso ao ensino superior, assegura mecanismos acadêmicos e
econômico-sociais, de garantia da permanência dos alunos ingressos pelo sistema
de cotas, de forma que eles concluam efetivamente seus respectivos cursos. Além
disso

o

Programa

almeja

como

a

sua

mais

relevante

realização,

a

institucionalização nesta academia, de uma cultura universitária que, estendendo-
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se por todas as instâncias e dimensões que conferem identidade e normatizam o
funcionamento estrutural da universidade, seja capaz de reforçar a prática da
coexistência democrática e aprofundar a representatividade da pluralidade cultural
e diversidade étnico-racial historicamente constitutivas da UNEB e da própria
sociedade baiana, de um modo geral.
Tal objetivo fundamenta-se na convicção de que a diversidade –entendida
contemporaneamente como a convivência democrática e de valor intrínseco nãohierarquizado entre modos, formas e concepções de vida social, característicos da
singularidade de grupos humanos específicos coexistindo em espaços públicos
comuns-, é fator substantivo de enriquecimento das experiências histórico-sociais,
ao mesmo tempo, de todos, indistintamente, e de cada grupo, particularmente.
O fato de hoje existir mais de 20 universidades brasileiras que adotam
algum tipo de sistema de reserva de vagas para candidatos negros, comprova que
este tipo de ação afirmativa, tem se mostrado acertado, legítimo e eficaz,
sobretudo

por

conforma-se

às

demandas

contemporâneas

a

favor

da

democratização racial absoluta da sociedade brasileira. Condição indeclinável do
nosso desenvolvimento coletivo como civilização humana.
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ANEXO - 2
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
VESTIBULAR 2006
(Alguns dados adicionais)
VAGAS OFERECIDAS: 5.570

Freqüência de Inscrição x Optante pela Reserva de Quota
2006
Candidatos
%

30000

Optante pela quota de 40%

29078

57

Não-optante

21989

43

Total

51067

100%

29078
21989

25000
20000

Optante
Não-optante

15000
10000
5000
0
2006
Fonte: CPD Consultec

Crescimento do número de candidatos optantes pelo sistema de cotas em
percentuais:
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100
80
57

60
40

30

34

2003

2004

40

20
0
2005

2006

Fonte: CPD Consultec

INDIQUE ENTRE AS ALTERNATIVAS ABAIXO, AQUELA QUE
CORRESPONDE À SUA COR

Insc.

Conv.

F

F%

F

F%

1. BRANCA

9582

18,77

1174

21,31

2. AMARELA

1848

3,62

189

3,43

27163

53,21

3014

54,71

3. PARDA
4. INDÍGENA
5. PRETA
Outros / Não Respondeu

854

1,67

76

1,37

11308

22,15

1030

18,69

288

0,56

26

0,47

Todos os Candidatos Optantes pela Reserva de Vagas
SEXO
QUAL A SUA IDADE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 ?

MASCULINO

FEMININO

f

%

f

%

76

0,14

180

0,35

17 ANOS

555

1,08

1130

2,21

18 ANOS

950

1,86

1856

3,63

19 ANOS

957

1,87

1795

3,51

20 ANOS

883

1,72

1596

3,12

MENOS DE 17 ANOS

289

21 ANOS

651

1,27

1222

2,39

22 ANOS

523

1,02

1049

2,05

23 A 25 ANOS

1227

2,40

2217

4,34

26 A 30 ANOS

848

1,66

1819

3,56

MAIS QUE 30 ANOS

1130

2,21

Todos os Candidatos Não Optantes
SEXO
QUAL A SUA IDADE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 ?

MASCULINO
f

%

MENOS DE 17 ANOS

221

17 ANOS

1556

18 ANOS

FEMININO
f

%

0,43

434

0,85

3,04

2887

5,65

2013

3,94

3628

7,10

19 ANOS

1305

2,55

2352

4,60

20 ANOS

930

1,82

1682

3,29

21 ANOS

630

1,23

1124

2,20

22 ANOS

441

0,86

869

1,70

23 A 25 ANOS

1036

2,02

1833

3,59

26 A 30 ANOS

836

1,63

1539

3,01

MAIS QUE 30 ANOS

1082

2,11

1702

3,33
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ANEXO G - MANIFESTO EM DEFESA DOS DIREITOS
E DA AUTONOMIA POLÍTICA DA POPULAÇÃO NEGRA
Nós, Organizações e Ativistas do Movimento Negro vimos nos manifestar
publicamente em defesa de uma ação contundente do Estado brasileiro para
garantir a efetivação dos direitos políticos, econômicos, sociais, culturais e
ambientais da população negra.
Lutamos contra a escravidão e rompemos as correntes da opressão.
Desmascaramos a farsa da democracia racial e inscrevemos na Constituição
Federal o racismo como crime inafiançável e imprescritível. E mais, temos
construído um amplo consenso na sociedade brasileira sobre a necessidade de
uma ação coletiva para banir o racismo.
O Estatuto da Igualdade Racial se inscreve neste contexto como parte da
nossa luta histórica. Após quase uma década de tramitação no Congresso
Nacional, o documento tem sido alvo de ataques que o desfiguram
completamente!
Neste início de século XXI, a articulação de diferentes setores racistas,
partidos políticos e herdeiros dos antigos senhores de escravos derrotados em
1888, têm engendrado diferentes maneiras de se contrapor à vontade da
sociedade brasileira de instaurar a equidade e a justiça racial entre nós.
Não satisfeitos de serem detentores da maior fatia da riqueza nacional,
produzida em grande parte pela população negra, insistem em utilizar manobras
para esvaziar o sentido original do Estatuto, inviabilizando a plena realização de
nossas conquistas no combate ao racismo, em evidente desobediência aos
preceitos constitucionais e aos tratados internacionais ratificados pelo Estado
brasileiro.
Neste momento, interesses eleitorais estimulados pela proximidade de
2010, têm provocado articulações e composições espúrias que utilizam nossas
conquistas como moeda de troca. Daí o esvaziamento dos conteúdos de justiça
racial do Estatuto, o que impõe retrocessos, injustiças e a perpetuação de
violações de direitos fundamentais da população negra.
Grileiros, gestores públicos, legisladores e empresários da comunicação,
entre outros, se unem para produzir uma proposta clandestina do Estatuto,
contrariando frontalmente os nossos interesses e as evidências de que o racismo
é um fator estruturante das hierarquias na sociedade brasileira. São exemplos
disto:
1. O caráter autorizativo e não determinativo desta proposta de Estatuto, que
delega aos gestores a decisão de cumprir ou não o que está escrito;
2. A eliminação do instrumento das cotas e a restrição das políticas de ação
afirmativa apenas à parcela da população negra brasileira abaixo da linha da
pobreza;
3. O não reconhecimento dos territórios tradicionais quilombolas - terras ocupadas
por remanescentes de quilombos, utilizadas para a garantia de sua reprodução
física, social, econômica e cultural, bem como as áreas detentoras de recursos
ambientais necessários para a subsistência das comunidades, para a preservação
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da sua cultura, englobando os espaços de moradia, espaços sagrados e sítios
históricos;
4. A retirada da criação do fundo de recursos financeiros para a implementação de
políticas públicas para a população negra.
Sendo assim, em respeito à trajetória política de negras e negros
brasileiros, nos manifestamos pela defesa intransigente de nossas conquistas
históricas, repudiando o atual texto substitutivo do Estatuto da Igualdade Racial –
Projeto de Lei 6264/2005.
Nesse mesmo sentido a II CONAPIR se pronunciou favorável à aprovação
do Estatuto com alterações que assegurem as demandas históricas da população
negra.
Repudiamos as negociatas que envolvem partidos de direita e de esquerda.
Repudiamos os retrocessos.
Repudiamos qualquer tentativa de esvaziamento de nossa organização política.
Reafirmamos nossa luta por ações afirmativas nos diferentes setores da vida
social e política do país.
Pelas cotas raciais nas universidades públicas.
Pelo direito aos territórios das comunidades quilombolas e tradicionais.
Nenhum direito a menos! REPARAÇÃO JÁ!
Brasília, 28 de Junho de 2009
II Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial
Assinam,
13 AFRICANAMENTE CENTRO DE PESQUISA RESGATE E PRESERVAÇÃO
DE TRADIÇÕES AFRODESCENDENTES - Somos mantenedores dos nossos
valores civilizatorios e guardiães do legado ancestral do povo negro, portando
que nossa voz seja ouvida
14 AKANNI (INSTITUTO EM PESQUISA EM DIREITOS HUMANOS, GÊNERO,
RAÇA E ETNIA)
15 AMAA- ASSOCIAÇÃO DE MULHERES ARTICULADORAS DE LAURO DE
FREITAS-BAHIA
16 AMB - Articulacao de Mulheres Brasileiras;
17 Analba Brazao Teixeira;
18 ANMNB (ARTICULAÇÃO NACIONAL DE MULHERES NEGRAS
BRASILEIRAS)
19 Articulação de Mulheres Brasileiras - MINAS GERAIS
20 ASFAP-BA (ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DE PRESAS E
PRESOS DO E. DA BAHIA)
21 Associação Comunitária da Expansão do Setor "O" Ceilândia Norte/DF
22 Associação Comunitária dos Remanescentes de Quilombo de Monte AlegreACREQMA
23 CAMA – CENTRO DE ARTE E MEIO AMBIENTE
24 CANDACES (COLETIVO NACIONAL DE LÉSBICAS NEGRAS E FEMINISTAS
AUTÔNOMAS)
25 CEAFRO -Educação e Profissionalização para a Igualdade Racial e de Gênero
26 CEDENPA-Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará
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27 CEDRAB-RS - Congregação em Defesa das Religiões Afro Brasileiras - Pela
igualdade e reparação do nosso povo
28 CENTRO CULTURAL ORUNMILA (SP)
29 CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO ELOY FERREIRA DA SILVA – CEDEFES
30 CENTRO DE PESQUISAS CRIMINOLÓGICAS DO RIO DE JANEIRO –
CEPERJ
31 CENTRO DE REFERÊNCIA NEGRA LÉLIA GONZALES
32 CFEMEA
33 Coisa de Mulher
34 COISA DE NEGRO - PI
35 Coletivo Leila Diniz - Ações de Cidadania e Estudos Feministas - Natal/RN;
36 COMUNIDADE TERREIRA ILE AXÉ IYEMONJA OMI OLODO - Pelo respeito
as Religiões de Matriz africana e toda a expressão cultural do povo negro
37 CONAQ (COORDENAÇÃO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DAS
COMUNIDADES NEGRAS RURAIS QUILOMBOLAS)
38 Conceição das Crioulas – Salgueiro / PE
39 Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Esspírito Santo
40 COSIRA – DF
41 CRIOLA
42 Egbe Awo Ase Iya Mesan Orun
43 FORUM DE ENTIDADES DO SUBÚRBIO – FES
44 FÓRUM NACIONAL DE JUVENTUDE NEGRA
45 GÈLEDÉS – INSTITUTO DA MULHER NEGRA
46 GRUPO CURUMIM
47 Grupo de Mulheres Negras Mãe Andressa – MA
48 GT DE COMBATE AO RACISMO AMBIENTAL
49 Instituto AMMA Psique e Negritude
50 INSTITUTO BÚZIOS
51 INSTITUTO NZINGA MBANDI
52 KANINDÉ – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA ETNOAMBIENTAL
LBL - LIGA BRASILEIRA DE LÉSBICAS - POR UM MUNDO SEM RACISMO,
MACHISMO E LEBOFOBIA
53 Marco Antonio dos Santos - vice-presidente da ONG Comunidade Negra Fayola
Bebedouro e membro do CPDC
54 Memória Lélia Gonzalez
55 Movimento Cultural de Literatura e Arte do Brasil - Liter & Art Brasil
56 MOVIMENTO NEGRO UNIFICADO (MNU)
57 Observatório Negro
58 Ocareté – Entidade de luta pelos direitos territoriais de povos e comunidades
tradicionais
59 OGAN Marcos Antônio Costa – Conselheiro do CPDCN de São Paulo (Guarujá
– SP)
60 Quilombo Pedra do Sal - Rio de Janeiro/RJ
61 rede acional da primoção e controle da saúde das lésbicas negras – SAPATÀ Os direitos da População Negra, não podem ser rifados em nome de uma
aristocracia perpetuada pela história política do país. Não devemos mais aceitar
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62
63
64
65
66
67

sobras de negociatas que no fundo não significam avanços afirmativos para
nossa população
Rede das Mulheres de Terreiro de Pernambuco
Rede Mulheres Negras – PR
UECARP – União das Entidades Carnavalescas de Ribeirão Preto e Região
Uiala Mukaji Sociedade das Mulheres Negras de Pernambuco
Xwe To Vodun Nae
UARAB União dos Adeptos das Religiões Afro Brasileiras - Guarulhos - A
UARAB é uma organização não governamental, que tem por meta defender e
esclarecer as comunidades de terreiro sobre seus direitos, preservação
ambiental e defesa da cultura tradicional trazida pelos negros.

8) adelina maria martins - Sou a favor de que a população negra tenha autonomia
social e politica e possa participar como um igual nos quadros politicos do Brasil
9) Adilson da S. Ferreira
10) Adlene Pereira de Andrade
11) Adomair O Ogunbiyi
12) Adriana Pirro
13) ADRIANO JOSE
14) agostinho coito pita - Ampliaçao das cotas, já. Por duas razoes: primeiro é
absolutamente necessario que, tal qual na Lei do ventre livre, se impeça NO
MINIMO que proximas geraçoes sejam atingidas pela simples via biologica,
pela chaga da extrema pobreza. Pobreza tem côr no meu pais. Segundo, para o
fim do racismo subliminar, se faz necessario agora, que nós todos nao-negros,
nos acostumemos a ver muitos afros dentistas, engenheiros, professores
universitarios, medicos, altos gestores de empresas. vEJO como indispensavel
que nos acostumemos a isso. Ampliaçao já, criteriosa mas decidida, das cotas
raciais
15) Alaerte Leandro Martins
16) Alberto da Rocha Barros Neto
17) Aleardo Baraldi Filho - Parabéns pela iniciativa. O mundo tem uma dívida antiga
e muito grande com o povo negro. É preciso pagá-la logo.
18) Alexandre A. M. de Almeida
19) Alexandre Emboaba Da Costa
20) aline oliveira
21) Ana Cristina de Carvalho
22) Ana Liési Thurler - Por uma sociedade não racista, não sexista, não
homofóbica. Por uma sociedade igualitária e justa, sem nenhum tipo de
discriminação
23) Ana Lúcia Pereira
24) Ana Paula R.Oliveira
25) Ana Reis
26) ANA VELOSO
27) Anderson Avelino de souza
28) Andre Bonfim
29) André Gérard
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30) André Justino Neto
31) andre silva
32) Andre Valdilei da Silva - Nossos direito deve prevalecer
33) Andrea <kheinz@uol.com.br>
34) Andréa Mitie Anzai
35) Andréia M Cunha
36) ANTONIA DOS SANTOS GARCIA - A sociedade, o Estado brasileiro tem uma
gigantesca dívida com a população negra e indígena, e, portanto, políticas
públicas de reparação precisam ser ampliadas em todas as áreas, e na saúde
em particular.
37) ANTONIO QUILOMBOLA DO CEARÁ
38) ASSUERUM MARCACCINI - É preciso denunciar mais(permanente e
ostensivamente) o racismo midíatico desse país!!!
39) Aurea de Oliveira Santiago
40) Bianca Alves Costa
41) Bianca Miranda de Almeida
42) Bruno da Silva Santana
43) bruno ramos craesmeyer
44) Carlos Pitanga
45) Carlos Renilton Freitas Cruz
46) Carlos Roberto Tomaz
47) Casa Laudelina de Campos Mello
48) Celia Eyer de Araujo
49) Chirstofher de Lima Machado - Tenho certeza que esta atitude é de extrema
importancia para o povo preto, temos que protagonizar a nossa história e
lutarmos para um mundo melhor para os nossos. Sou juventude negra, sou
rapper sou povo preto e to com o sangue nos olhos... Asé...
50) claudinei watanabe de souza
51) Cláudio Huber Medeiros de Andrade
52) Clayton Severiano
53) Cleide Rezende – O que efetivamente esperamos é que o povo negro ocupem
esses espaços, o façam carregando não apenas a indentidade do povo, mas
pricipalmente suas determinações e seu compromisso histórico- possuam, de
fato a autonomia para dar condições a luta. se essa autonomia for ameaçada
ou questionada, então caberá a cada uma de nós a atitude necessária para
enfrentar.
54) Crisangela Biassi de Almeida
55) Cristhian dos Santos Camilo
56) cristina nascimento
57) Dalila de Almeida Gomes Coura
58) Daniel Soares
59) daniele ribeiro de oliveira
60) dayana fonseca ferreira
61) Dejair Dionísio
62) Dra Fatima Duarte - Medica ginecologista e obstetra militante dos Movimentos
de Saúde, Mulheres Comunistas e Direitos Humanos
63) dulce helena de brito
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64) Eberton Luis Alves (Betinho)
65) Edilson Cordeiro
66) Edmeia Pereira Nascimento
67) Edna Bordon Lopes
68) edna wauters
69) Eise Batista
70) Elias Gonçalves Pires - ESTOU DE ACORDO
71) Erildo Euclênio Silva
72) Eurípedes dos Reis da Silva - Pela democratização do país
73) fabio nogueira
74) Fatunji Aworeni
75) Fernando A. M. Duarte
76) francismara marchi
77) François Camargo da Silva - Espero estar contribuindo com os organizadores
deste abaixo assinado, para levar a quem de interesse, as reivindicações da
causa dos negros brasileiros, principalmente o programa de cotas em
universidades, e o primeiro emprego, tanto na areia privada quanto no emprego
público.Espero contribuir com o meu apoio estas causas bastante justas.
François Camargo
78) Galeno Amorim
79) Giovani Montanher Madruga
80) Gustavo Lucena Dalmaso
81) Gustavo Romero
82) Gustavo Toscano da Silva
83) Halisson da Silva Tiburcio
84) HAMILTON ROGÉRIO CARDOSO
85) HAROLDO OLIVEIRA
86) Helbson de Avila
87) HELIO ALVES PEREIRA - JA ESTAVA NA HORA DESSE
RECONHECIMENTO E SO ESTA SENDO POSSIVEL TAMBEM GRAÇAS AO
NOSSO PRESIDENTE DA REPUBLICA (LULA), QUE NÃO PERTENCE A
ELITE, POIS SE FOSSE OUTRO PRESIDENTE, TIPO FHC, IMAGINE
88) Horacio Miguel Pires
89) Ilda Santos Cardoso Pereira
90) Irinéia Souza Normandia
91) Isnaldo Pereira do Nascimento
92) Ivana Leal MNU GOIÁS
93) Izabel Cristina Marson
94) j - jsotnasolilveira@hotmail.com - Neste ato, queremos externar a nossa
solidariedade, nosso irrestrito e amplo apoio aos representantes das instituições
e entidades do Movimento Negro. Aos parlamentares. independente da questão
partidária e ideológica, mas representantes do povo negro brasileiro, que neste
momento lutam pela aprovação destas ações políticas, importantes na
promoção do resgate da cidadania e autuo estima do afro brasileiro. É a nossa
luta comum, e o caminho para nossa vitória final. José dos Santos Oliveira
95) jair fortunato Borges
96) james beltrao filho
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97) Joanna Carvalho
98) João Carlos da Luz
99) JOÃO DEUSLENE DE ALBUQUERQUE
100) Joara de almeida avelino
101) Joel de Souza Miranda Filho
102) Jorge H Moraes
103) jorge inacio de oliveira - A nação brasileira tem um dever de honra com a
população negra, eis que deve a ela a sua grandeza de hoje. Com suor,
lágrimas
e
sangue,
derramados
diuturnamente,propiciou
o
seu
desenvolvimento. Desde a Libertação dos Escravos, os negros foram
abandonados à prórpria sorte, até como retaliação dos poderosos. Mas, como é
uma raça valorosa, vem conquistando seu espaço a duras penas. É necessário
então, que a sociedade brasileira, num tributo de reconhecimento aos valores
da ração negra,bem como do tanto que lhe deve,enganje-se em todo e
qualquer movimento que vise a promover, cada vez mais, a verdadeira
libertação dos escravos. Os negros não precisam de favores, precisam de
reconhecimento, e, que a sociedade brasileira deixe de ser ingrata.
104) José Antonio dos Santos da Silva
105) Jose Antonio Moroni
106) José Cláudio Teixeira Garcia
107) José E.Camargo - (Babá Lade Kan) Brasieleiro, naturalizado uberlandense.
Vice Presidente da ARMAFRA - (Aliança das Religiões de Matriz AfroAmeríndio ) Presidente do Ilé Lagbará Onisegun Obaluayie (Casa do Poderoso
Médico Obaluayie) Casa constituida e sedeada em Uberlandia desde dezembro
de 1992. Militante dos movimentos, segmentos, manifestações sociais
relacionadaos à comunidade negra e religiões de matrizes africanas de
Uberlândia. Filiado à ORMUSAU - Organização Mundial do Sacerdote de
Umbanda -BH/MG Passando nas águas de Ezidro Perreira Camilo (Okorim
Ogodo), que fiquei por 20 anos, no asé do Omoloko. Raizes vinda do Tatá
Tancredo S.Pinto e Do nigériano Sr. Nagbwo Matumgbo, da cidade de Oyo
atual capital Nigéria-Africa. Hoje nas águas do Asé Osùmaré à 2 anos - Neto no
Orisá de Babá PC - Pai Silvonilton (Salvador -Ba), Salvador, Bahia. e Filho no
Orisá de Marcelo Benikan (Vitoria_ES). Projetista em CAD - Funcionário Público
- Prefeitura Municipal de Uberlândia/MG.
108) José Evaristo Silvério Netto - A violência na qual nós, negras e negros,
somos vitimados(as) diariamente em nosso país, traduz-se em um impedimento
à nossa saúde. O racismo, elemento incrustado na cultura brasileira, é um dos
principais fatores limitantes do desenvolvimento humano, uma vez que provoca
prejuizos às dimensões psicológica, espiritual, social, e física, prejudicando
portanto a formação do ser humano como um todo. Torna-se extremamente
incoerênte criar políticas públicas de desenvolvimento humano e aumento da
qualidade de vida e saúde positiva, sem a implementação de políticas públicas
que efetivamente combatam o racismo e as formas de intolerância presentes na
nossa sociedade. Existe uma inércia muito grande em se tratando de políticas
públicas essencialmente radicais (que vão à raiz do problema) e, neste sentido,
é necessário uma grande concentração de forças para que consigamos romper
esta inércia e promover a igualdade de oportunidades e superação do racismo.
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Um tremendo Asè! Netto.
109) JOSÉ PAULO PIRES PERESTRELL
110) joselia barroso queiroz lima
111) Josue Ribeiro da Costa - E com muita honra que venho participar deste
manifesto que seja para engrandecimento cada veis mais da nossa luta
112) Júlio Cesar Machado de Paula
113) Julvan Moreira de Oliveira
114) Jun Nakabayashi
115) Jussara Santana - SEmpre na lutar para obter a nossa conquista,povo negro
sempre na luta para conquistar...SEM UM PASSADO NEGRO SERIA
IMPOSSIVEL VIVER,A NOSSA NEGRITUDE.
116) Leandro Thomaz de Almeida
117) Leila Rebouças
118) Leogivam Barbosa Lima
119) Lourival BArbosa
120) LUANA MARA GOMES DE OLIVEIRA
121) Luciane Monteiro Oliveira
122) Luciano Cerqueira
123) Luciano Estevam Santos
124) Luciene Marcelino
125) Luis Arthur da Costa Silva
126) Luiz Fernando Santos - Saúdo este manifesto do Estatuto da Igualdade
racial sabemos que a oligarquia latifundiária foi "indenizada" quando da
abolição do trabalho escravo e prosseguiram sendo "indenizados" e agora
juntam-se para continuar perpetuando essa indignidade, com os donos da mídia
para enganar e propor um substitivo abjeto e fugir mais uma vez dos seus
crimes.
127) LUIZ GONZAGA DE CASTRO
128) Luiz Henrique Gomes Moraes
129) Madalena Guilhon
130) MAÉRCIO JOSÉ DOS SANTOS
131) Maicon Mastrangelo
132) MALCOLM FRANCISCO
133) Manoel Eudes Osorio de Araujo
134) Marcelo Rodrigues Barreto Regis
135) Marcia Mara Alves
136) Marco Aurélio da Silva - Em favor do fortalecimento da participação popular
na democracia social e econômica no Brasil!!!
137) Marco José Duarte
138) Marcos Adelino Ferreira-Tatetu Arabomi - Tat'etu Arabomi-Dirigente do
Terreiro de candomblé Bakise Bantu Kasanje (santuário povo kasanje)fundado
em Belo Horizonte em 1983 e trnsferido para Mateus Leme-MG em 95, iniciado
na nação Angola-congo pelo Tet'etu Kisimbi em 1975, neto de Deuandá,
bisneto de Olegário de Dandalunda e tataraneto de Mam'etu
Tuendanzambi(Maria Nenê).Coordenador estadual do MONA BANTUMovimento Nação Bantu; espaço político de discussão,elaboração sobre
questões concernentes ao processo de luta contra a discriminação , opressão
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de gênero e a intolerancia religiosa, na busca de reparações á nação Bantu.
139) Marcos Antonio de Faria
140) Marcos Júlio Aguiar
141) Marcos Romao Quilombo Brasil de Hamburgo
142) maria angelica lemos
143) Maria Aparecida de Barros
144) Maria Cristina Vianna de Giácomo
145) Maria d´Apresentação Bezerra Ferreira
146) MARIA DA GRAÇA fLORIANO
147) MARIA DA PIEDADE MARQUES DE SOUZA
148) MARIA DAS GRAÇAS SANTOS - Este manifesto mostra o compromisso de
todos com a lutra contra o racismo
149) Maria do Socorro Ferreira da Silva
150) Maria José de Lima Esplicio
151) Maria Laura Furtado Lobato
152) MARIA MULHER
153) Maria Nazaré Mota de Lima
154) MARIANA APARECIDA DOS SANTOS PA
155) Marilene do Carmo Barbosa - devolver o que é do povo por direito!
156) Marina Nabão de Moraes
157) MÁRIO HENRIQUE ALBERTON
158) Mario Nelson Carvalho
159) Matias Lobato
160) Maurilio Ferreira da Silva
161) MICHELLE <michelleasc@yahoo.com.br>
162) Monica Gomes de Oliveira
163) Oswaldo Guiães de Barros Bendelack
164) Patricia Rangel
165) Paula da Cunha Jamardo Beiro
166) Paula Penteado Crosta
167) PAulo Cesar Pereira de Oliveira
168) paulo henrique campos silva
169) Paulo Sergio Prestes de Souza
170) Pedro Cavalcante Filho - Nós da Secretaria Estasdual de Combate ao
Rascismo do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, nos mobilizamos nos
espaços das nossas conferencias municipais, estadual e nacional produzindo,
através de audiencias publicas, as cartas de Pernambuco e a Carta do
Norte/Nordeste que levamos a IIªConferencia Necional de Promoção da
Igualdade Racial, onde produzimos Moção pela aprovação do Estatuto segundo
a PL 6264/2005. Assino este manifesto por entender que o mesmo responde às
nossas espectativas. Saudações Quilombolas.
171) Pérola Monteiro dos Santos Quintiliano - Concordo com as palavras da profª
Silvany
172) Phillip Togni de Morais
173) Rafael Ferreira Coelho
174) Raquel Ventura da Silva
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175) Regina Norma de Azevedo Santana - É inadmissivel este retrocesso em
relação aos direitos, não há mais espaço para lidar com as questões sociais
decorrentes da desigualdade social e do racismo incubado, tão tipicamente
brasileiro.
176) Reginaldo Bispo - Coordenador Nacional de Organização do MNU, e
membro da subcomissão de Comunicação e midia do Conneb
177) Renata Ribeiro de Oliveira
178) Renato Morgado Soares - Sou a favor dos direitos aos negros e todos
àqueles que sofrem de preconceitos e "diminuições" em nossa sociedade
179) Renê Casemiro
180) Rita de Cassia Bonadio Inacio
181) Roberta Federico
182) roberto henrque da silva
183) Roberto Locatelli
184) Robson Batista
185) Rodrigo Queiroz - "Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua
pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam
aprender; e, se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar." (Nelson
Mandela)
186) Rogério brito
187) Rogerio Goulart Santos Guilherme
188) Romilson Madeira
189) rosa maria chalmes
190) Rubinei Silva Machado - A sociedade Brasileira tem compreender que a
etnia negra ajudou a construir este País existe uma divida historica que precisa
se reparada. Contruir um patria solidaria é reconhecer seus erros e repara-los
eis a chance aprove o Estatuto da Igualdade Racial.
191) Sarah Fabiana Justino
192) Saulo Machado de Souza
193) Sérgio Peres Dutra
194) Silvany Euclênio
195) Silvia Motta
196) Simone Raquel Batista Ferreira
197) Sonya Prazeres - O povo negro detém as forças inconscientes de um dos
mais poderosos arquétipos da humanidade. A experiência tribal não pode ser
vista como uma expressão primitiva, mas como um up-grade ns relações
humanas, pois a tribo era o exercicio da comunidade. Por isto talvez é tão dificil
traçar um itinerário de honra e igualdade para a raça negra. É preciso união e
sabedoria para se mudar uma historia. Será possivel nos encontrarmos num
espaço de verdadeira união, onde a verdade está acima dos preconceitos, dos
interesses pessoais e das ideologias, e onde os sentimentos mais nobres vão
nortear uma nova sociedade?
198) Stefani Edvirgem da Silva
199) Sueli Valongueiro
200) sulene Araujo - A nossa luta se perpetua e jamais vai acabar!
201) SUZIANE CRISTINA PI
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202) TALES DE FIGUEIREDO ESMERALDO - Apoio a causa do movimento. O
Brasil de justiça social que nós almejamos depende de todos terem mesmos
direitos e oportunidade para crescer. O racismo é uma realidade que só pode
conhecer quem tem a pele escura.
203) Tarcisio Antonio do Nascimento - Precisamos avançar na luta e conquistas.
Acredito que nós os negros estamos avançando, porém os contrários estão
percebendo, e fazem de tudo para impedir o nosso crescimento, nas ações
afirmativas, nas questões das cotas, porque agora verdadeiramente temem a
aprendizagem dos negros, que passam a disputar as vagas no mundo dos
brancos. Para eles, isso é terrivel . Precisamos sim criar um mundo melhor para
os nossos filhos, transmitido-lhes o conhecimento, a cultura que herdamos e
faremos com que ela avançe.
204) teresa <teresayodara@hotmail.com>
205) Terezinha Gonçalves
206) Thaís Resende Gondar
207) Thaiza de Carvalho Corrêa
208) Valdisio Fernandes
209) Valdo L.da Silva Queiroz (Valdo Lumumba)
210) Valéria Cristina de Oliveira Alves
211) vanessa fabiana viana
212) Vilma Reis - Favor registrar a adesão do CEAFRO -Educação e
Profissionalização para a Igualdade Racial e de Gênero, um Programa do
Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA - Universidade Federal da Bahia,
NO MANIFESTO. Cordialmente, Vilma Reis Coordenação Colegiada do
CEAFRO CEAFRO: Programa de Educação e Profissionalização para a
Igualdade Racia e de Gênero CEAO: Centro de Estudos Afro-Orientais FFCH/UFBA Praça Inocêncio Galvão, 42, Largo 02 de Julho Salvador/Bahia,
Brasil, Cep.40.060-180 Tel. (55-71)3283-5510 Fax.(55-71)3322-2517 Cel.(5571)9994-3749 E-mail:ceafro@ufba.br Site:www.ceafro.ufba.br.
213) Vitor Augusto Carvalho de Oliveira
214) william alves ferreira - Reparação para população negra já
215) WOLLISON VINICIUS ANDRE ARAUJO
216) Yalorisa Neide Ribeiro
217) Ivanilda Amado Cardoso.
218) Sonia Maria Freitas de Cerqueira

