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A implementação de políticas de ações afirmativas no Brasil tem um histórico 

recente. Nesse sentido, se faz importante pensar como se deu a pesquisa no âmbito acadêmico 

dessa temática e quais são as perspectivas futuras de abordagem nas pesquisas científicas.  

A produção intelectual tendo como foco temático as ações afirmativas em um 

histórico recente apresenta importante crescimento. Nos últimos 11 anos cresceu a produção 

bibliográfica sobre a adoção de políticas de ações afirmativas no ensino superior. Um 

levantamento das teses, dissertações de mestrado e artigos publicados e disponibilizados pelas 

instituições de pós-graduação e revistas especializadas revela isso (SANTOS, 2012). Os anais 

de Congressos acadêmicos na área de Educação, Ciências Sociais e Antropologia reafirmam 

os achados encontrados em outras fontes de pesquisas como as tese de doutorado ou 

mestrado. É possível observar uma crescente produção acadêmica na última década, com um 

aumento significativo de publicações nos encontros científicos, contrastando com a pouca ou 

nenhuma relevância para o tema na década passada.  

Com o levantamento de referências que abordem o quantitativo de publicações sobre 

política de cotas, esperamos ter uma melhor compreensão de como se construiu o aumento da 

relevância da temática no período de análise que vai de 2000 a 2012, e levantar possibilidades 
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que busquem dialogar com os resultados encontrados na coleta de dados nos anais de 

congressos.   

O processo de coleta de dados teve como fonte única de pesquisa a internet, onde 

estavam disponibilizados através dos sites de cada associação científica, anteriormente 

definida, as publicações com descritores específicos que foram utilizados como filtro para a 

busca. Objetivou-se obter entre o período de 2000 a 2012, o quantitativo de publicações em 

anais de Congressos sobre as políticas de Ações Afirmativas. As plataformas pesquisadas 

foram: ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação); ANPED-

SUL (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação da região Sul); 

ANPAE (Associação Nacional de Políticas e Administração da Educação); ANPOCS 

(Associação Nacional de Ciências Sociais); ANPUH (Associação Nacional de História); 

EPENN (Encontro de Pesquisa Nacional do Norte e Nordeste); SBPC (Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência); SBHE (Sociedade Brasileira de História da Educação). Os 

descritores definidos na pesquisa foram: ENADE, Ações Afirmativas, Acesso ao Ensino 

Superior, Cotas, Cotista, Desempenho de cotistas na Educação Superior, Equidade na 

Educação Superior, Políticas de Cotas, Reserva de Vagas. 

A partir dos dados relacionados em cada gráfico e na tabela, analisamos que fatores 

seriam importantes para justificar os achados, além também dos seus determinantes. Algumas 

hipóteses foram levantadas necessitando ainda de um estudo de maior direcionamento para 

obtermos respostas pertinentes. Por fim, foram relatas nas considerações finais as conclusões 

feitas a partir dos dados bem como os fatores limitantes que se mostraram de alguma 

relevância para o resultado final do estudo. 

A partir da figura 1 podemos verificar que o gráfico que exprime a relação 

Plataforma/Ano, indica a ANPOCS como o encontro no qual, por um maior período de 

tempo, houve mais publicações registradas, sendo que neste caso a partir do ano de 2003 

apenas em 2007 não houve publicações. Oscilações acerca das publicações em cada ano são 

observadas, como também uma média constante de publicações nos anos de 2004, 2005 e 

2006. Em 2009 pode ser verificado o ano de maior número de publicações pela ANPOCS, ao 

passo que em 2003 e 2010 as menores densidades de pesquisas são notificadas.  Nas 

plataformas EPENN e SBPC não foram registradas publicações. Nesse sentido, um 

questionamento pode ser levantado em relação ao fato constatado na pesquisa.  

A SBHE foi o local, dentre os que tiveram artigos publicados, o de menor densidade 

de pesquisas por ano, sendo quantificados estudos nesta plataforma, apenas o ano de 2010. A 

ANPED e a ANPAE empatam tecnicamente em número de anos em que foram registradas 
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publicações, dois, contudo em períodos diferentes, 2007-2008 e 2010-2011 respectivamente. 

A ANPAE por sua vez, registra a maior densidade de publicações em único ano dentre todas 

as plataformas, seguidas da ANPED-Sul no ano de 2010 e da ANPOCS em 2009. A ANPED-

Sul possui um registro de quatro anos de publicações, seguida da ANPUH que possui uma 

mesma densidade de publicações verificadas nos anos de 2005, 2008 e 2009. 

 

 

Figura 1: Gráfico- Plataforma /ano 

 

O objetivo desse gráfico foi ilustrar qual dos descritores obteve maior número nos 

artigos publicados em anais de congresso no período tratado pelo estudo, bem como o de 

menor percentagem nos trabalhos. Essa correlação foi um importante dado para justificar a 

importância do descritor durante a pesquisa, já que em função do valor que o mesmo ocupe 

um maior ou menor número de pesquisas pode ser contabilizado, ainda que descritores 

morfologicamente distintos apresentem o mesmo valor semântico. Isso é interessante, pois 

observamos ao que poderíamos chamar de viés de seleção da pesquisa, que possui um grande 

potencial na pesquisa científica como um todo.  

Nota-se a partir da figura 2, que o descritor que obteve o maior número de 

publicações foi “ações afirmativas” com um indicativo de 28%, seguido de “cotista” e 

“equidade na educação superior/ensino superior” com 11% cada. O descritor que apresentou 

menor número foi o “desempenho de cotista na educação superior” apresentando um 
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indicador de 3%. O que pode ser sugerido sobre os resultados apresentados para “ações 

afirmativas” é que, devido à recorrência do enunciado dentro da temática abordada, trata-se de 

um descritor muito presente nas pesquisas. Devido ao pequeno período de estabelecimento do 

sistema de cotas como instrumento de acesso de estudantes à Universidade Pública e de 

debates amis amplos sobre essa temática no Brasil, em que pese a militância histórica do 

movimento negro, os estudos do desempenho acadêmico dos cotistas estão ainda em fase 

inicial, poucos estudos abordam isso. Pode ainda ser levantada, para justificar uma quantidade 

ainda pequena de trabalhos apresentados em eventos científicos, a hipótese de que há poucos 

dados empíricos sobre o estudo em questão. O descritor “ENADE” evidencia um indicador de 

10%, seguido de “cotas na educação superior/ensino superior” com 9% seguido de “reserva 

de vagas” com 7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Figura 2: Gráfico do total de publicações por descritores.    

 

 

 

De acordo com a figura 3, no período que abarca o ano de 2000 a 2004 apenas uma 

publicação foi registrada nos anais de Congressos que foram abordados pelo estudo. O 

descritor registrado neste caso foi “ações afirmativas” que de acordo com a figura 2 marca um 

indicador de 28% dentro do total de publicações/indicador, sendo portando, o descritor de 

maior densidade nas pesquisas. 
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De fato entre o período de 2000 a 2002 nenhum trabalho foi encontrado, o que nos 

sugere uma pouca ou nenhuma abordagem do tema como foco de pesquisas científicas nesse 

período. Isso dialoga com o fato de que até o ano de 2003 as ações afirmativas não haviam 

sido implantadas em nenhuma universidade pública brasileira, estando na Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro o primeiro registro de adoção às cotas em 2003.  

 

    Figura 3:Tabela  de relação descritor/ano. 

 

A partir do ano de 2006 ocorre um aumento no número de publicações nos anais 

pesquisados, fato que se repete até o fim do período abordado na pesquisa, apresentando 

algumas oscilações. Um fato interessante pode ser notado em 2007, que acabou por não 

registrar nenhuma publicação. Em 2008 e 2009 visualizamos um quantitativo de trabalhos 

publicados estando em ambos os casos em número de 8, com uma queda para 4 trabalhos no 

ano de 2010, que no ano seguinte alcança a valoração de 10 artigos apresentados. Em 2012 

ocorreu o maior número de pesquisas apresentadas, sendo registrados 21 artigos. O ano em 

que teve maior número de publicações foi do ponto de vista político muito importante para a 

institucionalização das Ações Afirmativas nas Universidades Públicas, pois nesse período o 

Superior Tribunal Federal decidiu por unanimidade pelo julgamento das cotas nas Instituições 

Federais de Educação Superior no país como tendo base constitucional, o que permitiu ao 

governo aprovar o projeto de lei das cotas no Congresso e implementá-lo nas instituições 
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federais de nível superior. A tabela da figura 3 também apresenta uma informação que 

complementa o entendimento da figura 2, pois na figura 3 são informados os números de cada 

descritor diante do valor total de 54 artigos encontrados. 

Nesse tópico o objetivo a ser atingido é a identificação de quais descritores estiveram 

mais presentes em cada plataforma. A partir dos gráficos podemos observar quais descritores 

tiveram maior ou menor ocorrência nas pesquisas, como também em que plataformas foram 

encontradas maior número de artigos. Esse gráfico faz um registro correlacionando os eventos 

identificados nos dois gráficos anteriores.  

De acordo com a figura 4 podemos verificar que a ANPOCS possui a maior 

quantidade de publicações sobre diversos descritores, sendo “ações afirmativas” o de maior 

ocorrência dentre todos os outros descritores e comparativamente aparece com maior volume 

de publicações na ANPOCS do que em qualquer outra plataforma. 

 

 

Figura 4: Gráfico de descritores em função das plataformas.    

 

O descritor “políticas de cotas” juntamente com “ações afirmativas” é o de maior 

frequência entre as plataformas, sendo o primeiro registrado na ANPED, na ANPED-Sul, na 

ANPAE e na ANPOCS, e o outro sendo registrado nessas também, com a exceção à ANPED 

que no caso de ”políticas de cotas” é observado na ANPUH. Após a ANPOCS, a ANPED-Sul 

apresenta uma maior frequência de trabalhos publicados e também de frequência desse 
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descritor. Quanto à frequência, na ANPED-Sul apenas os descritores “cotas”, “cotistas” e 

“desempenho de cotista” não são registrados, e em intensidade “políticas de cotas” aparece 

em maior evidência. 

A ANPAE teve a maior frequência para “ENADE” em relação às outras plataformas. 

Nota-se que o descritor “desempenho de cotista” só aparece na ANPOCS e na ANPUH. 

Assim como notamos que nessa última apenas dois descritores são observados. O descritor 

“cotas” só ocorreu na ANPOCS.A plataforma com menor frequência de descritor foi a SBHE, 

apresentando apenas “equidade no ensino superior/educação superior” como dado de pesquisa 

nos seus registros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um dos fatores preponderantes na qualidade da pesquisa quantitativa é a organização 

dos dados de coleta e as fontes onde podemos encontrá-los para o levantamento, que por 

vezes estão distribuídas de forma não sistemática e diversificadas. Os sites que se destacam 

por apresentar maior dificuldade de identificação dos textos, com pouca ou nenhuma 

informação dos mesmos, sem a possibilidade de ser encontrada em trabalhos anexados nas 

páginas e domínios off-line referentes a essas plataformas, foram os seguintes: SBHE, 

EPENN e SBPC. O site da ANPED-Sul foi o mais completo, além de ser uma importante 

fonte de referência do trabalho. 

Diante dos resultados fornecidos pela pesquisa podemos tentar refletir sobre a 

concordância de alguns achados do trabalho. As diversas correlações apresentadas ao longo 

do artigo demonstraram ao fim, uma perspectiva de aumento do número de publicações nos 

anais das plataformas analisadas nos últimos 10 anos, e isso dialoga diretamente com o 

contexto social desse período em questão. Em verdade poderíamos dizer com mais precisão, 

que a inserção da temática das ações afirmativas, torna-se um traçado concreto da influência 

dos movimentos sociais sobre a Universidade, nesse caso em especial, o movimento social 

negro. 

 É importante salientar que muitas outras perspectivas podem vir a ser levantadas, 

enquanto explicação para a mudança de cenário nas publicações acadêmicas que dizem 

respeito às ações afirmativas, e estudos futuros podem vir a serem desenvolvidos objetivando 

esse espectro especificamente, que como pode ser observado é bastante amplo e sugestivo.  
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