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RESUMO 

 

Esta pesquisa busca verificar se a política de cotas, incluída na legislação federal 

brasileira por meio da Lei nº 12.771 de 2012, ao tornar obrigatória a reserva de vagas no 

ensino superior numa combinação de cor/raça, renda e origem em rede pública de 

ensino médio, tem caminhado para alcançar seu objetivo de forma a minimizar as 

dívidas racial e social brasileiras, causadas, entre outras, pela escravidão que por 

décadas se perpetuou no país. Para isso a pesquisa focou na escolha das carreiras dos 

estudantes cotistas e não cotistas de uma forma geral, além de por sexo e turno. Buscará 

evidenciar a hipótese de que o público-alvo da política de cotas ao escolher carreiras 

menos prestigiadas ou com menor retorno financeiro, finda por minimizar o impacto da 

mesma e sugere que política complementar seria necessária. Para classificar e agrupar 

as carreiras, o trabalho utilizou a base de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE que lista as carreiras pela remuneração média percebida. Após 

contextualização da desigualdade racial e social, da educação como promotora do 

desenvolvimento econômico e social, das experiências americana e brasileira com ações 

afirmativas, da exposição da legislação que dispõe sobre o tema e de estudos já 

realizados, e da importância da avaliação das políticas públicas, são analisados os dados 

do Censo Escolar do Ensino Superior, do ano de 2013, do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Anísio Teixeira – Inep, no que tange a escolha de carreira dos cotistas e não 

cotistas, além de por sexo e turno. A abrangência da pesquisa se restringiu às 

universidades, centros e institutos públicos situados no estado do Rio de Janeiro que, em 

diferentes graus e épocas já adotaram a política de cotas, a fim de verificar a hipótese. 

Ao final a pesquisa demonstra que o modelo de regressão que inclui as IES e o tempo 

de vigência da política se mostrou estatisticamente significativo sinalizando a forte 

influência das IES e do tempo sobre a razão de cotista e que, ao contrário do que se 

pensava, os cotistas escolhem as carreiras mais bem remuneradas ou de mais prestígio. 

Além disso, demonstra que o sexo feminino, da mesma forma que os estudantes de 

turno noturno, de uma forma geral, cotistas e não cotistas, optam por carreiras menos 

remuneradas indicando a necessidade de política complementar que: fomente a 

participação do sexo feminino nessas carreiras, avalie as carreiras e vagas oferecidas no 

turno noturno e corrija distorções que ampliem o leque de possibilidades para os alunos 

de ensino superior. 



Palavras-chave: desigualdades racial e social, ações afirmativas educacionais e política 

de cotas universitárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research aims to verify if the quota policy, included in the Brazilian federal 

legislation by means of Law No. 12.771 of 2012, by making it mandatory to reserve 

places in higher education in a combination of color / race, income and rise in the public 

high school, has walked to reach their goal to minimize the racial and social Brazilian 

debts, caused, among others, by the slavery that has been perpetuated for decades in the 

country. This research focused on the choice of the careers of shareholders and not 

quota students in general, as well as by sex and turn. Seek to highlight the hypothesis 

that the target audience of the quota policy to choose less prestigious careers or with 

lower financial return, ends to minimize the impact thereof and suggests that 

complementary policy would be needed. To sort and group the careers, the study used 

the Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE listing careers by the average 

remuneration received. After context of racial and social inequality, education as a 

promoter of economic and social development, American and Brazilian experiences 

with affirmative action, exposure of legislation which provides for the subject and 

previous studies, and the importance of evaluation of public policies, the data of the 

2013 Censo do Ensino Superior of the Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio 

Teixeira – Inep are analyzed, when it comes to career choice of the shareholders and not 

shareholders, as well as by sex and turn. The scope of the research was restricted to 

universities, centers and public institutions located in the state of Rio de Janeiro that, to 

varying degrees and time have already adopted the policy of quotas in order to verify 

the hypothesis. At the end of the survey shows that the regression model that includes 

the IES and the policy duration time was statistically significant indicating the strong 

influence of IES and time on the shareholder ratio that, contrary to what was thought, 

the shareholders choose careers better paid or more prestigious regardless of the 

selected shift, but that females and night shift students, in general, shareholders and not 

shareholders, opt for careers least paid indicating the need for complementary policy 

that: fosters the participation of women in these careers, evaluate the careers and 

vacancies offered in the night shift and crown distortions that broaden the range of 

possibilities for students of higher education. 

 



Key words: racial and social inequalities, educational affirmative action and policy of 

university quotas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A política de cotas universitárias foi introduzida no Brasil primeiramente a nível 

estadual, no vestibular de 2003, tendo como locus a Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro – Uerj e a Universidade Estadual do Norte Fluminense - Uenf. Apenas em 2012 

a Lei federal nº 12.771 impôs para o ensino superior público federal a adesão gradual à 

reserva de vagas numa conjugação de cor/raça, renda e origem na rede pública de 

ensino médio. A política visa à diminuição das desigualdades raciais e sociais e coaduna 

com o que dispõe a Constituição Federal Brasileira de 1988 em seu preâmbulo e art. 5º 

quando reza que: 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 

e à propriedade. 

 

Igualmente coaduna com o que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que preconiza que o ensino 

seja ministrado respeitando-se o princípio da igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola. 

As cotas são um tipo de ação afirmativa que se justifica, portanto, entre outros, pelo 

conceito de equidade expresso na Constituição, que significa tratar os desiguais de 

forma desigual, isto é, oferecer incentivo a todos que não tiveram igualdade de 

oportunidades devido à discriminação
1
 (SILVA, 2002). 

Desta forma, o objetivo principal deste trabalho é o de verificar se há necessidade de 

política complementar à de cotas universitárias, destinada aos estudantes de nível 

médio, que potencialize a diminuição das desigualdades raciais e sociais, pois se 

                                                 
1 Segundo o texto da Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

ratificado pelo Brasil, discriminação é: "qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em 

raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha o propósito ou o efeito de anular ou 

prejudicar o reconhecimento, gozo ou exercício em pé de igualdade de direitos humanos e liberdades 

fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida 

pública". 
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acredita que as escolhas das carreiras feitas pelos cotistas acabam por minimizar o 

impacto da própria política. Ao escolher carreiras menos prestigiadas e com menor 

retorno financeiro, esta desigualdade tende a perdurar, mesmo que de forma mais 

branda. Buscará também verificar se existe diferença entre os sexos nas escolhas das 

carreiras e se esse grupo opta pelo turno noturno pela necessidade de conjugar trabalho 

e estudo, com o mesmo objetivo, ou seja, elaborar política complementar só que nesses 

casos de forma mais específica. 

A pesquisa levantará e analisará dados referentes às escolhas das carreiras pelo público-

alvo da política de cotas, seu sexo e turno de estudo escolhido nas universidades, 

centros e institutos universitários públicos localizados no estado do Rio de Janeiro. As 

faculdades não foram incluídas na pesquisa, pois para elas não há obrigatoriedade legal 

de adesão à política de cotas. Vale ressaltar que cada uma das universidades, centros e 

institutos universitários públicos objeto da pesquisa se encontrava, no ano de 2013, em 

estágio próprio de adesão, ou seja, com percentuais distintos de reserva de vagas, 

embora superiores ao que a Lei federal determina, ou seja, um mínimo de 12,5% de 

reserva para o referido ano. 

Espera-se comprovar a hipótese de que as escolhas das carreiras de menor retorno 

financeiro feitas pelos cotistas, finda por minimizar o impacto potencial da política de 

cotas e retarda o alcance da igualdade de oportunidades entre raças e grupos sociais de 

forma a diminuir o histórico déficit social e racial brasileiros. 

Influenciou a escolha do tema deste trabalho, a atual e crescente preocupação da 

sociedade com a questão social causada, entre outros, pela má distribuição de renda e 

pela falta de investimentos em políticas sociais e que desencadeia uma série de 

problemas como a miséria, o desemprego, o aumento da criminalidade e o baixo 

desenvolvimento econômico do país. Tal fato pode ser verificado pelo relatório Human 

Development Report que aponta o Brasil como o 79º país no Índice de Desenvolvimento 

Humano – IDH
2
 num ranking de 179 países, embora com tendência de queda (PNUD, 

2014). 

                                                 
2 O Índice de Desenvolvimento Humano - IDH mede o progresso de uma nação a partir de três 

dimensões: saúde, educação e renda. Foi criado por Mahbub ul Haq com a colaboração do economista 

indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998. 
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Além disso, Beltrão e Mandarino (2014) apontam, em estudo baseado no Enade
3
, que 

quanto maior a afluência econômica, maior a procura pelas chamadas grandes áreas: 

saúde e exatas; que as grandes áreas não tiveram queda na afluência econômica, 

indicando que não houve ingresso relevante dos menos favorecidos nessas áreas; que o 

aumento do número de vagas se refere à ampliação de cursos de menor prestígio e da 

criação das Tecnologias e que a afluência econômica é crescente com o tempo para 

aqueles que tiveram acesso a algum tipo de bolsa. 

A pesquisa optou pela escolha da variável proxy de preferências de escolhas, a 

“remuneração média na carreira” que encontra identificação com o que coloca  Dickson 

(2009) que dispõe que as escolhas das carreiras variam substancialmente por sexo e 

cor/raça entre os estudantes de graduação e verifica que as mulheres e outras minorias 

são propensas a optar por carreiras de menor retorno financeiro, ou seja, ciências sociais 

e humanas. Cita como causa o desencorajamento de seguir determinadas carreiras ou a 

vantagem comparativa em relação a outras carreiras antes do início da faculdade ou até 

mesmo durante o curso. Os resultados sugerem que pode ser necessário investir para 

encorajar mulheres e outras minorias a diversificar suas escolhas. 

Corrobora essa tese, Bourdieu (1999, apud Beltrão e Teixeira, 2004), em seu livro “A 

dominação masculina” que cita que: “os negros, tanto como as mulheres quanto ao 

sexo, trazem na cor da pele o estigma que afeta negativamente tudo o que são ou fazem” 

e que elas buscariam profissões cujo eixo principal seria o cuidado de crianças, de 

doenças, de casas e de pessoas como um prolongamento das funções domésticas e, 

portanto, com menor prestígio e remuneração. 

Como a legislação federal que dispõe sobre o tema é recente, do ano de 2012, a pesquisa 

tomará por base de dados os estudantes que estavam cursando o nível superior no ano 

mais recente disponível, portanto, dados de corte transversal. Utilizará como fonte de 

dados o Censo do Ensino Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas – Inep, 

                                                 
3 O Conceito Enade é um indicador de qualidade que avalia o desempenho dos estudantes a partir dos 

resultados obtidos no Enade. Ele é divulgado anualmente para os cursos que tiveram estudantes 

concluintes participantes do Enade. O seu cálculo, no entanto, não é necessariamente realizado por curso, 

mas por Unidade de Observação, ou seja, um conjunto de cursos que compõe uma área de enquadramento 

específica do Enade de uma Instituição de Educação Superior em um determinado município. 
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do ano de 2013, para levantar as escolhas dos cotistas, seu sexo e turno escolhido e do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE do ano de 2010 para classificar as 

carreiras de acordo com a remuneração média percebida e utilizá-la como variável 

proxy de preferências de escolhas para as análises, de forma a gerar conclusões que 

respondam ao problema. 

Após a contextualização, em seu capítulo 3 o estudo discorrerá sobre a educação como 

promotora da diminuição das desigualdades raciais e sociais, a experiência americana e 

brasileira com ações afirmativas, principalmente as educacionais, a legislação federal e 

do estado do Rio de Janeiro que dispõe sobre o tema e a avaliação como uma importante 

fase do ciclo de gestão das políticas públicas. 

No capítulo 4 será descrita a metodologia de avaliação adotada na pesquisa seguida do 

capítulo 5 que analisará os dados do Inep e do IBGE. O capítulo 6 buscará gerar 

conclusões que embasem a necessidade ou não de política complementar. 

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A educação é amplamente discutida como propulsora do desenvolvimento econômico e 

social, por impactar no crescimento da produtividade, na equidade de oportunidades e, 

por conseguinte, na diminuição das desigualdades tal como colocam Barbosa e Pessôa 

(2008) em seu estudo sobre a taxa de retorno da educação no Brasil: “a educação no 

Brasil tem sido um tema amplamente discutido devido a sua importância para o 

desenvolvimento econômico e a igualdade”. Desta forma, o sistema educacional 

brasileiro é muitas vezes apontado como um dos fatores responsáveis pelo baixo grau de 

desenvolvimento do país. 

Partindo dessa premissa, este trabalho vai focar na educação como um dos “remédios” 

para o histórico déficit de oportunidades raciais e sociais no Brasil tendo como cerne a 

política de cotas no ensino superior público. O principal objetivo desta política é o de 

promover a igualdade para que não haja grupos elitizados e grupos marginalizados 

devido a diferentes pontos de partida, ou seja, ampliar o acesso aos grupos 

discriminados seja por raça/cor, renda ou origem em rede pública de ensino médio. 
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Corrobora com o posicionamento, sobre a importância da educação no desenvolvimento 

econômico e social, recente estudo de Rocha, Ferraz e Soares (2015) que examina o 

papel do capital humano para explicar o desenvolvimento de longo prazo. O estudo 

demonstra que localidades que receberam imigrantes europeus, já detentores de certo 

nível de escolaridade, atraídos por uma política de colonização patrocinada pelo Estado, 

ao final do século XIX e início do século XX, têm até hoje níveis mais elevados de 

escolaridade e renda per capita, ou seja, demonstra que a melhoria da escolaridade de 

uma população traz benefícios duradouros, que perpassam por gerações. 

Além disso, Hanushek e Wößmann L (2010) citam que a educação tem sido vista como 

um importante determinante de bem-estar econômico e descrevem três formas de 

influência: (i) a educação pode aumentar o capital humano inerente à força de trabalho, 

o que aumenta a produtividade do trabalho, (ii) a educação pode aumentar a capacidade 

de inovação da economia em tecnologias, produtos e processos e (iii) a educação pode 

facilitar a difusão de conhecimento necessário para compreender e processar novas 

informações e para implementar com sucesso novas tecnologias concebidas por outros, 

que por sua vez promovem crescimento econômico. 

O citado déficit de oportunidades tem relação com a desigualdade racial presente na 

sociedade brasileira e sugere ser ainda reflexo da escravidão que por cerca de 300 anos 

perdurou no país e que tem apenas 127 anos de abolida. Ela se faz presente na 

marginalização do acesso aos direitos sociais, dentre eles à educação e 

consequentemente ao mercado de trabalho. Como forma de diminuir essa desigualdade, 

surgem as ações afirmativas que encontram na política de cotas universitárias 

representativa expressão. Apesar disso, a pesquisa não se limitará apenas às cotas 

raciais, pois a relação entre cor/raça e condição socioeconômica é alta no Brasil, 

conforme demonstram os dados a seguir. 

Ao observarmos os dados do Censo Demográfico de 2010, o quadro 1, que apresenta a 

população residente por cor/raça no Brasil no ano de 2010, mostra que 51% da 

população brasileira se autodeclara preta, parda ou indígena e com tendência crescente, 

conforme gráfico 1 que mostra a evolução em percentual da população residente por 

raça/cor no Brasil para os anos de 1991, 2000 e 2010. 
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Quadro 1 – População Residente por Cor/Raça, no Brasil, no ano de 2010 

Cor/Raça População Residente Total %

Branca 91.051.646

Amarela 2.084.288

Sem declaração 6.608

Preta 14.517.961

Parda 82.277.333

Indígena 817.963

190.755.799 100

93.142.542 48,83

97.613.257 51,17

Total  

   Fonte: IBGE - Sidra. 

 

Gráfico 1 – Evolução População Residente por Cor/Raça em Percentual no Brasil (1991 

– 2000 – 2010) 

  

Fonte: IBGE – Sidra 

 

Já a tabela 1 que apresenta as pessoas de 10 anos ou mais de idade, por cor ou raça e as 

classes de rendimento nominal mensal no Brasil mostra que 64,5 % se autodeclara sem 

rendimento ou com rendimento médio mensal de até um salário mínimo, cujo valor à 

época era de R$510,00. Essa população sem rendimento e de até um salário mínimo é 
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composta de 48,3% de pardos, 8,6% de pretos, 41,5% de brancos e 1% de amarelos, ou 

seja, 56,9% da população total sem rendimento e com rendimento de até um salário 

mínimo é composta de pretos e pardos (para esse caso a proporção de indígenas é muito 

pequena). Tal fato demonstra que eles representam a maior parcela dos que necessitam 

de políticas públicas que desenvolvam o capital humano no país.  

Tabela 1 – Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por cor ou raça e as classes de 

rendimento nominal mensal no Brasil 

Branca Preta Amarela Parda Indígena Sem declaração

T o tal (2)  161 990 266  77 787 902  12 974 794  1 824 789  68 779 712   616 927   6 142

Até 1/4  5 049 380  1 404 515   482 214   59 706  3 067 317   35 621    7

M ais de 1/4 a 1/2  5 221 389  1 635 958   520 742   56 282  2 972 696   35 684    27

M ais de 1/2 a 1  34 223 224  14 268 557  3 421 148   351 505  16 067 458   114 507    49

M ais de   1 a   2  30 579 905  16 187 164  2 556 173   298 593  11 472 805   65 116    54

M ais de   2 a   3  10 167 427  6 237 093   686 961   114 915  3 111 029   17 410    19

M ais de   3 a   5  8 139 184  5 473 309   443 783   112 095  2 097 843   12 132    22

M ais de   5 a 10  5 819 348  4 270 401   233 724   103 500  1 204 381   7 300    42

M ais de 10 a 15  1 072 841   836 286   31 623   22 099   181 600   1 224    9

M ais de 15 a 20   882 780   721 865   18 268   19 640   122 238    754    15

M ais de 20 a 30   456 189   380 246   8 008   9 798   57 762    367    8

M ais de 30    270 451   227 808   4 437   5 296   32 666    240    4

Sem rendimento (3)  60 071 024  26 122 047  4 565 932   670 402  28 384 867   326 502   1 274

Classes de rendimento nominal 

mensal (salário  mínimo)

Pessoas de 10 anos ou mais de idade                                             

Total                                                                           
Cor ou raça

 

Fonte: IBGE, 2010 

 

Ao analisar os quadros 2 e 3, que apresentam o rendimento nominal médio mensal da 

população de 10 anos ou mais por sexo e cor/raça, no estado do Rio de Janeiro e no 

Brasil, no ano de 2010, se pode verificar que pretos e pardos recebem menores salários, 

independentemente do sexo, tanto no estado do Rio de Janeiro como no país como um 

todo. Por esse motivo, caso se optasse por uma política de cotas apenas sociais, ou seja, 

baseada na renda, ela também estaria contemplando em alguma medida as cores ou 

raças: preta e parda. Os indígenas apesar de no ERJ não receberem salários abaixo da 

média, quando se observa o Brasil como um todo, se percebe que também sofrem com 

discriminação. 
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Quadro 2 – Rendimento Nominal Médio Mensal da População de 10 anos ou mais por 

Sexo e Cor/Raça, no estado Rio de Janeiro, no ano de 2010, em reais. 

Cor/Raça

Rendimento 

Nominal Médio 

Mensal (R$)

%

Branca 1020 0,24

Preta 700 0,16

Amarela 850 0,20

Parda 800 0,19

Indígena 940 0,22

862,00

Branca 800 0,26

Preta 510 0,17

Amarela 600 0,20

Parda 510 0,17

Indígena 600 0,20

604,00

Homens

Média

Mulheres

Média  

Fonte: IBGE – Sidra 

 

Quadro 3 – Rendimento Nominal Médio Mensal da População de 10 anos ou mais por 

Sexo e Cor/Raça, no Brasil, no ano de 2010, em reais. 

Cor/Raça

Rendimento 

Nominal Médio 

Mensal (R$)

%

Branca 1000,00 0,28

Preta 600,00 0,17

Amarela 900,00 0,25

Parda 600,00 0,17

Indígena 510,00 0,14

722,00

Branca 667,00 0,24

Preta 510,00 0,18

Amarela 560,00 0,20

Parda 510,00 0,18

Indígena 510,00 0,18

551,40

Homens

Mulheres

Média

Média  

Fonte: IBGE – Sidra 

 

O estudo focará no estado do Rio de Janeiro que apresenta entre os estados da região 

sudeste, a maior proporção da população declarada preta, parda e indígena, 51,8%. A 

região sudeste é aquela com maior número de autodeclarados pretos, pardos e indígenas 
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do país. Essa parcela da população apresenta tendência de crescimento conforme se 

verifica no gráfico 2 que mostra a evolução da população residente por cor/raça em 

percentual no estado do Rio de Janeiro. 

Gráfico 2 – Evolução População Residente por Cor/Raça em Percentual no estado do 

Rio de Janeiro (1991 – 2000 – 2010). 

  

Fonte: IBGE – Sidra 

 

De forma similar ao Brasil, conforme gráfico 1, que mostra a evolução da população 

residente por cor/raça no Brasil de 1991 a 2000, no estado do Rio de Janeiro cresce o 

número de autodeclarados pretos e pardos. Algumas hipóteses que explicariam essa 

evolução seriam: o processo de miscigenação de raças muito presente no país, a 

valorização crescente dos negros no país por meio de campanhas e eventos e um melhor 

entendimento do significado das cores/raças. O Manual do Recenseador (IBGE, 2010) 

as classifica da seguinte forma: 

 Branca – pessoa que se declarar branca; 

 Preta – pessoa que se declarar preta ou afrodescendente; 

 Amarela – pessoa que se declarar de cor amarela (de origem oriental: 

japonesa, chinesa, coreana etc.); 
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 Parda – pessoa que se declarar parda; 

 Indígena – pessoa que se declarar indígena ou índia. Esta classificação se 

aplica tanto aos indígenas que vivem em terras indígenas como aos que vivem fora 

delas. 

A cor/raça parda seria definida por exclusão, apesar de não ser explicitada de forma 

clara no Manual, adequada ao indivíduo gerado por uma miscigenação de etnias, sejam 

elas quais forem: branco com preto, com amarelo ou com indígena, preto com amarelo 

ou com indígena ou amarelo com indígena etc. Como o país tem na sua formação uma 

base de imigração muito forte e, supostamente há um movimento grande de 

miscigenação, é natural que os pardos predominassem em número, mas não é o que 

demonstram os dados. Tal fato pode ser explicado pela autodeclaração da cor da pele, 

além das respostas serem dadas por apenas um membro da família, ou seja, aquele que 

responde a pesquisa. Vale destacar que existe diferença conceitual entre pretos e negros, 

este último seria o grupo de pretos e pardos. 

Quanto à abrangência da pesquisa, apesar da oferta pública de 3º grau no estado do Rio 

de Janeiro ser realizada por meio de 6 universidades, 2 institutos, 2 centros de educação 

tecnológica e 18 faculdades, a pesquisa se baseará apenas nas universidades, institutos e 

centros universitários públicos, conforme figura 1, pois todos têm obrigação legal, Lei 

federal nº 12.771 de 2012, e aderiram à política de cotas até 2012. 
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Figura 1 – Universidades, Institutos e Centros Universitários no estado do Rio de 

Janeiro. 

 

Fonte: e-MEC, 2015 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo discorrerá sobre ações afirmativas e sua importância no combate às 

desigualdades com foco no campo educacional, sobre a experiência americana e 

brasileira, sobre a legislação brasileira que trata do tema e, por fim, sobre a avaliação e 

sua importância no ciclo das políticas públicas. 

  

3.1 Ações Afirmativas – Origem e Conceito 

 

A origem do termo ações afirmativas, segundo Ribeiro (2011), é norte-americana em 

que os governos Kennedy, em 1961, e posteriormente Johnson impuseram tratamento 



29 

 

igualitário a empregados como condição para vender para o governo, mas as 

Constituições da Índia de 1949 e da África do Sul já dispunham sobre cotas raciais 

como forma de discriminação positiva a favor de grupos menos favorecidos. 

No Brasil a história se inicia com a valorização da cultura negra, em 1980, avança com 

a criminalização do racismo, no fim dos anos 80 e em 2012 o Supremo Tribunal Federal 

- STF decide pela constitucionalidade da lei de cotas criada no mesmo ano para o ensino 

superior público federal, apesar de que no nível estadual várias universidades já 

tivessem adotado esta prática. 

Ao mesmo tempo, a partir da década de 80, as políticas públicas trouxeram em seu 

escopo a questão da eficiência do gasto e a da equidade e, nesse contexto, as políticas de 

combate às desigualdades raciais e sociais entram na agenda pública principalmente nas 

questões educacionais. Segundo o Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação 

Afirmativa - GEMAA
4
 as mais importantes ações afirmativas educacionais no Brasil 

são as cotas, o Programa Universidade para Todos - ProUni, o Fundo de Financiamento 

Estudantil - Fies e a Bolsa Permanência. 

Segundo o GEMAA (2011) as ações afirmativas são: 

Políticas focais que alocam recursos em benefício de pessoas 

pertencentes a grupos discriminados e vitimados pela exclusão 

socioeconômica no passado ou no presente. Trata-se de medidas que 

têm como objetivo combater discriminações étnicas, raciais, 

religiosas, de gênero ou de casta, aumentando a participação de 

minorias no processo político, no acesso à educação, saúde, emprego, 

bens materiais, redes de proteção social e/ou no reconhecimento 

cultural. 

 

Já segundo o Portal da Igualdade da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 

da Presidência da República ações afirmativas são: 

Ações afirmativas são políticas públicas feitas pelo governo ou pela 

iniciativa privada com o objetivo de corrigir desigualdades raciais 

presentes na sociedade, acumuladas ao longo de anos. 

 

                                                 
4
 Grupo de pesquisa dedicado ao estudo das ações afirmativas, com sede no IESP-UERJ. Atualmente 

desenvolve um conjunto de projetos de pesquisa sobre as ações afirmativas no contexto brasileiro e 

mundial a partir de uma variedade de abordagens metodológicas e objetivos.  
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Ainda segundo o Portal, uma ação afirmativa busca oferecer igualdade de oportunidades 

a todos. As ações afirmativas raciais podem ser de três tipos: com o objetivo de reverter 

a representação negativa dos negros, para promover igualdade de oportunidades e para 

combater o preconceito e o racismo. 

Os conceitos proporcionam a identificação de características importantes, quais sejam: 

medidas públicas ou privadas em diversas áreas para combater as diversas formas de 

desigualdade e discriminação acumuladas ao longo de anos. 

Suas formas de implementação são variadas. Segundo o GEMAA (2011): 

As ações afirmativas podem ser implementadas por meio de metas, 

cotas, bônus  ou  fundos de estímulo; bolsas de estudo; empréstimos e 

preferência em contratos públicos; determinação de metas  ou cotas 

mínimas de participação na mídia, na política e outros âmbitos; 

reparações financeiras; distribuição de terras e habitação; medidas de 

proteção a estilos de vida ameaçados; e políticas de valorização 

identitária. 

 

Como os indivíduos são o resultado de seu esforço e das circunstâncias em que vivem e 

que focar no mérito para avaliação exigiria comparar apenas indivíduos com 

circunstâncias parecidas, surge a necessidade de uma política que tente igualar as 

circunstâncias e promova a igualdade de oportunidades. 

Roemer J (1998, apud Mendes Júnior e Waltenberg, 2015) coloca dois elementos 

principais que geram o resultado dos indivíduos: (i) o esforço exercido por eles e (ii) as 

circunstâncias em que estão inseridos, ou seja, seus atributos inatos, como sexo, 

cor/raça e família. Portanto, a justiça não estaria na igualdade do resultado e sim na 

igualdade do acesso. 

Existem defensores e opositores à política de cotas. Os a favor são denominados color-

sighted, os contra color-blind. Os que são a favor justificam a política como: (i) 

reparação de injustiças históricas, promoção de justiça social e representação de todas as 

etnias, (ii) melhor forma de se fechar o hiato de preparação causado por diferenças de 

renda, recursos, qualidade da escola e ambiente familiar, (iii) ferramenta útil para 

correção de violações históricas de igualdade de oportunidades, (iv) pessoas marcadas 

pela pobreza, baixa instrução, saúde e outras mazelas, são menos hábeis para se 

defender de qualquer opressão social (MENDES JÚNIOR E WALTENBERG, 2015). 
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Já os opositores argumentam sobre: (i) a inexistência de raças humanas em termos 

genéticos, (ii) as dificuldades práticas de se definir quem é negro e quem não é, (iii) 

aumento do ressentimento entre grupos étnicos, (iv) o efeito cream layer em que as 

reservas de vagas acabam por beneficiar majoritariamente determinados subtipos com 

melhores condições socioeconômicas dentre um tipo; (v) a hipótese de inadequação em 

que estudantes negros se graduariam com probabilidade maior se frequentassem 

universidades em que seu desempenho no vestibular estivesse de acordo com as notas 

médias dos demais candidatos, (vi) os estigmas de diferentes naturezas, desde 

sentimentos de inferioridade a discriminação no mercado de trabalho (MENDES 

JÚNIOR E WALTENBERG, 2015). 

 

3.2. A Experiência Americana 

 

A tentativa de correção das desigualdades por meio da educação surgiu na Corte 

americana, em 1954, no caso Brown v. Board, em que a Suprema Corte julgou que 

ações de segregação educacional eram desiguais e que feriam a 14
a
 Emenda à 

Constituição Americana. Apesar disso, só no início da década de 70 as ações 

afirmativas educacionais para o nível superior iniciam nos EUA com cotas para os 

“desfavorecidos”, ou seja, negros, latinos, índios americanos e asiático-americanos nas 

universidades. Tinham como objetivo corrigir desigualdades, pois se acreditava que os 

alunos egressos de ensino médio privado teriam mais chances de ingresso nas 

universidades públicas. Tal fato se devia a vários fatores, entre outros, à baixa 

escolaridade dos pais dos alunos com menor poder aquisitivo e a má qualidade do 

ensino básico público. Em 1974, a Assembleia Legislativa do estado da Califórnia 

aprovou resoluções que visavam acelerar o processo de integração. Uma delas tratava 

das cotas raciais e dispunha que a Universidade da Califórnia deveria coincidir a 

composição racial dos discentes ao da turma de finalistas do ensino secundário de cada 

ano até 1980. A meta nunca foi alcançada, pois questões decididas judicialmente 

classificavam a ação afirmativa como discriminação inversa. Depois de muita discussão, 
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em 2007 a Suprema Corte americana proibiu o desenho de ações afirmativas em favor 

de grupos raciais específicos (FRONTLINE – Journalism Fund)
5
. 

 

3.3 Ações Afirmativas Educacionais Brasileiras 

 

No Brasil, até as primeiras cotas universitárias por questões raciais serem 

implementadas, no vestibular de 2003, na Universidade Estadual do Estado do Rio de 

Janeiro – Uerj, a única forma de primeiro ingresso nas universidades brasileiras era por 

meio da ampla concorrência com a realização das provas do vestibular. Com a 

implantação das cotas, 50% das vagas nos vestibulares das universidades estaduais 

passaram a ser destinadas a candidatos egressos de escolas públicas e 40% das vagas 

das instituições estaduais passaram a serem destinadas a negros, com o critério de 

autodeclaração. Rapidamente as ações afirmativas se espalharam pelas universidades 

públicas brasileiras e, em termos numéricos, beneficiavam 45 mil estudantes em 2010, 

representando 11% de todos os estudantes da educação superior pública (TELLES e 

PAIXÃO, 2013). 

Como os melhores desempenhos vinham de alunos egressos do ensino médio privado, a 

ideia de que a universidade pública era uma instância de manutenção das desigualdades 

era latente, assim como era consenso que havia no país um déficit de oportunidades em 

relação aos negros e pobres. O que não era consenso era o uso de políticas 

explicitamente raciais para correção do citado déficit. 

Corrobora com esse fato, estudo de Mendes Júnior e Waltenberg (2015) sobre o 

vestibular de 2010 da Uerj que aponta que: 

Para autodeclarados pretos, políticas não raciais são as que mais 

aproximariam sua presença na universidade da sua composição na 

população fluminense, porém estariam sobre representados em cursos 

de baixo prestígio e sub-representados nos de alto prestígio. Os 

                                                 
5
 FRONTLINE. Challenging Race Sensitive Admission Policies: Summary of Important Rulings. 

Disponível em: http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/sats/race/summary.html. Acesso em 

08/11/2015. 

 

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/sats/race/summary.html
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autodeclarados pardos permaneceriam sub-representados em todas as 

simulações feitas, de modo agregado e também por nível de prestígio, 

com ligeira vantagem em caso de política racial. 

 

Apenas em 2012, por meio de legislação federal, as universidades públicas federais 

aderiram ao sistema de cotas e o STF votou unanimemente a favor de ações afirmativas 

raciais como meio legítimo de correção de desigualdades. Apesar disso, o debate sobre 

o uso de políticas color-sighted permanece no Brasil e tem maior rejeição do que 

políticas que utilizam apenas critérios sociais, conforme demonstra estudo de Mendes 

Júnior e Waltenberg (2015) em que num questionamento aos não cotistas da Uerj sobre 

a reserva de vagas, 22,8% se colocaram a favor de reserva para negros e 50,8% a favor 

de reserva para egressos de escola pública. 

 

3.3.1 A Legislação da Política de Cotas Universitárias 

 

A política de cotas universitárias foi instituída primeiramente no país, no estado do Rio 

de Janeiro, por meio da Lei estadual nº 3.524, de 28 de dezembro de 2000 que dispunha 

sobre a reserva de 50% das vagas para a graduação nas universidades estaduais, por 

curso e turno, aos estudantes que haviam cursado integralmente os 

ensinos fundamental e médio em instituições da rede pública dos municípios e/ou do 

Estado. Ela passou a ser aplicada no vestibular de 2003 da Universidade do Estado do 

Rio de janeiro - Uerj e da Universidade Estadual do Norte Fluminense – Uenf, após ser 

regulamentada por decreto em 2002. 

Este processo foi modificado pela Lei estadual nº 4.151 de 4 de setembro de 2003 que 

reservou vaga aos estudantes carentes num percentual mínimo de 45% sendo: 20% para 

estudantes da rede pública de ensino, 20% para negros e 5% para pessoas com 

deficiência e integrantes de minorias étnicas. Posteriormente a Lei estadual nº 5074 de 

2007 incluiu nesses 5% os filhos de policiais civis, militares, bombeiros, militares e 

inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados em 

razão de serviço. 



34 

 

Atualmente o estado do Rio de Janeiro cumpre a Lei estadual nº 5.346 de 11 de 

dezembro de 2008 que instituiu, por dez anos, o sistema de cotas para ingresso nas 

universidades estaduais aos seguintes estudantes, desde que carentes: (i) 20% para os 

estudantes negros e indígenas; (ii) 20 % para os estudantes oriundos da rede pública de 

ensino; (iii) 5% para pessoas com deficiência e filhos de policiais civis, militares, 

bombeiros militares e de inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos 

ou incapacitados em razão do serviço. 

Ao nível federal, a política de cotas foi incluída por meio da Lei federal nº 12.711 de 29 

de agosto de 2012 e garante nas universidades públicas federais, nos institutos federais 

de educação, ciência e tecnologia e nos centros federais de educação tecnológica 50% 

das vagas para alunos pretos, pardos ou indígenas, por curso e turno, oriundos 

integralmente do ensino médio público em cursos regulares ou educação de jovens e 

adultos. As declarações quanto à raça são autodeclaratórias e as de renda per capita 

comprovada por documentos. A aplicabilidade da Lei se daria de forma gradual, ou 

seja: 12,5% em 2013, 25% em 2014, 37,5% em 2015 e 50% em 2016. 

Essa Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 7824 de 11 de outubro de 2012, que define 

as condições gerais de reservas de vagas, estabelece a sistemática de acompanhamento 

das reservas de vagas e a regra de transição para as instituições federais de educação 

superior. Há, também, a Portaria Normativa nº 18 de 11 de outubro de 2012, do 

Ministério da Educação, que estabelece os conceitos básicos para aplicação da Lei, 

prevê as modalidades das reservas de vagas, fixa as condições para concorrer às vagas 

reservadas e estabelece a sistemática de preenchimento. 

 

 

 

 

 

 

http://portal.mec.gov.br/cotas/docs/portaria_18.pdf
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Figura 2 – Exemplo do Cálculo da Reserva de Vagas da Lei nº 12.711/2012 – Lei de 

Cotas Federal. 

 

Fonte: MEC, 2015 

 

Figura 3 – Exemplo da Aplicabilidade das Reservas de Vagas no Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

Fonte: MEC, 2015 
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Para concorrer às vagas o candidato deve acessar o Sistema de Seleção Unificada - Sisu, 

gerenciado pelo Ministério da Educação no qual instituições públicas de ensino superior 

oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio - 

Enem. O candidato deve escolher, por ordem de preferência, até duas opções entre as 

vagas ofertadas pelas instituições participantes do Sisu e definir se deseja concorrer às 

vagas de ampla concorrência, às vagas reservadas de acordo com a Lei nº 12.711/2012 - 

Lei de Cotas ou às vagas destinadas às demais políticas afirmativas das instituições. 

 

3.3.2 Outras Políticas Públicas de Fomento à Educação Superior 

 

O fomento à educação superior brasileira conta ainda com diversas outras políticas 

públicas que visam o ingresso e a permanência dos estudantes menos favorecidos no 

ensino superior, tais como: o Programa Nacional de Assistência Estudantil – Pnaes, o 

Programa de Educação Tutorial - Pet, o Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino 

Superior – Promisaes, o Programa Universidade para Todos - ProUni, o Fundo de 

Financiamento Estudantil - Fies e a Bolsa Permanência. 

Como forma de garantir a permanência dos estudantes nas universidades o Governo 

Federal conta como Programa Nacional de Assistência Estudantil – Pnaes. Segundo o 

Ministério de Educação (MEC, 2007)
6
: 

O Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) apoia a 

permanência de estudantes de baixa renda matriculados em cursos de 

graduação presencial das instituições federais de ensino superior 

(Ifes). O objetivo é viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos 

os estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, 

a partir de medidas que buscam combater situações de repetência e 

evasão. Suas ações são executadas pela própria instituição de ensino 

que recebe recursos do Governo Federal. 

Ainda segundo o MEC (MEC, 2007): 

O Pnaes oferece assistência à moradia estudantil, alimentação, 

transporte, à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio 

pedagógico. As ações são executadas pela própria instituição de 

                                                 
6
 Instituído pela Portaria Normativa/MEC nº 39/2007 e regulamentado pelo Decreto nº 7.234/2012. 
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ensino, que deve acompanhar e avaliar o desenvolvimento do 

programa. 

Sua distribuição entre as instituições de ensino varia de acordo com o Índice de 

Desenvolvimento Humano - IDH do Município, número de alunos e vagas oferecidas 

pelo Sisu em cada uma delas. 

Já o Programa de Educação Tutorial - Pet
7
 destina bolsas a alunos de graduação que 

participam de grupos de estudo, com um docente como tutor. Segundo dados do MEC: 

Em 2005, o PET contava com 295 grupos e reunia 2.484 alunos. Na 

época, foram repassados às instituições recursos de R$ 8,9 milhões. 

Em 2012, com 779 grupos e 7.440 alunos, o investimento chegou a R$ 

35,7 milhões. 

 

São objetivos do Programa, segundo a Secretaria de Ensino Superior do MEC: 

A melhoria do ensino de graduação, a formação acadêmica ampla do 

aluno, a interdisciplinaridade, a atuação coletiva e o planejamento e a 

execução, em grupos sob tutoria, de um programa diversificado de 

atividades acadêmicas. 

 

Por meio do Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (Promisaes), o MEC 

fomenta ainda a cooperação técnico-científica e cultural com países com os quais 

mantém acordos nas áreas de educação e cultura, em especial os africanos. O projeto 

oferece apoio financeiro de um salário mínimo mensal a alunos estrangeiros 

participantes do Programa de Estudantes - Convênio de Graduação (PEC-G) e 

regularmente matriculados em cursos de graduação em instituições federais. 

O ProUni, programa do Ministério da Educação, também é uma ação afirmativa 

educacional brasileira que concede bolsas de estudo integrais e parciais de 50% em 

instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de 

formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. Para 

concorrer às bolsas integrais o candidato deve ter renda familiar bruta mensal, per 

capita, de até um salário mínimo e meio. Já para as bolsas parciais de 50%, a renda 

familiar bruta mensal deve ser entre um e três salários mínimos por pessoa. Além disso, 

                                                 
7
 Programa de Educação Tutorial – Pet foi instituído em 1979 pelo governo federal. 
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o candidato deve satisfazer a, pelo menos, um dos requisitos (i) ter cursado o ensino 

médio completo em escola da rede pública ou em escola da rede particular na condição 

de bolsista integral da própria escola; (ii) ser pessoa com deficiência; ou (iii) ser 

professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação 

básica e integrando o quadro de pessoal permanente da instituição pública e concorrer a 

bolsas exclusivamente nos cursos de licenciatura. Nesse caso, não é necessário 

comprovar renda. 

Outra ação afirmativa educacional brasileira é o Fundo de Financiamento Estudantil -

Fies, programa do Ministério da Educação, destinado a financiar a graduação na 

educação superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitos na 

forma da Lei nº 10.260 de 12 de julho de 2001. Podem solicitar o financiamento os 

estudantes matriculados em cursos superiores privados que tenham avaliação positiva 

nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação e que tenham renda familiar 

bruta per capita de até 2,5 salários mínimos, entre outros. Em 2010 ele passou a 

funcionar em um novo formato com período de carência de 18 meses, período de 

amortização de três vezes o período de duração regular do curso mais doze meses, 

percentual de 100% de financiamento e inscrições em qualquer período do ano. Além 

disso, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE passou a ser o 

Agente Operador do Programa para contratos formalizados a partir de 2010. 

A Bolsa Permanência, outra ação afirmativa educacional, é uma ação do governo 

federal de concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 400,00 a estudantes 

matriculados em instituições federais de ensino superior em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica e a estudantes indígenas e quilombolas. O recurso é pago diretamente 

ao estudante de graduação por meio de um cartão de benefício. Tem como objetivos: 

viabilizar a permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 

em especial os indígenas e quilombolas; reduzir custos de manutenção de vagas ociosas 

em decorrência de evasão estudantil e promover a democratização do acesso ao ensino 

superior, por meio da adoção de ações complementares de promoção do desempenho 

acadêmico. 

A educação superior também conta com o Programa de Apoio aos Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - Reuni, que tem como principal 
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objetivo ampliar o acesso e a permanência na educação superior. Com o Reuni, o 

governo federal adotou uma série de medidas para retomar o crescimento do ensino 

superior público, criando condições para que as universidades federais promovam a 

expansão física, acadêmica e pedagógica da rede federal de educação superior. As ações 

do programa contemplam o aumento de vagas nos cursos de graduação, a ampliação da 

oferta de cursos noturnos, a promoção de inovações pedagógicas e o combate à evasão, 

entre outras metas que têm o propósito de diminuir as desigualdades sociais no país. O 

Reuni foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007 e é uma das ações que 

integram o Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE. 

 

3.3.3 Estudos Realizados com Dados da Uerj 

 

A política de cotas universitárias foi instituída primeiramente no país, no estado do Rio 

de Janeiro, por meio da Lei estadual nº 3.524, de 28 de dezembro de 2000 tendo como 

locus a Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Uerj e a Universidade Estadual do 

Norte Fluminense – Uenf.  Por ter razoável tempo de implementação, alguns estudos já 

foram realizados com o objetivo de avaliar a política de cotas adotada. 

Entre eles vale destacar o de Amadei (2008)
8
 que faz uma análise quantitativa dos dados 

de ingresso de 2004 a 2007 com vista a gerar reflexão sobre a efetividade da aplicação 

de políticas de ações afirmativas na Uerj. Ao analisar o número de inscritos o estudo 

concluiu que em 2003 havia uma demanda reprimida que foi atendida em 2004 e que a 

partir daí houve uma tendência de redução dos que procuravam as vagas reservadas. 

Quanto à relação candidato/vaga em relação a alunos com reserva de vaga por origem 

na rede pública, raça ou deficiência física e alunos sem reserva de vaga, o estudo 

concluiu que a preponderância é por alunos carentes da rede pública de ensino. A 

pesquisa analisou ainda a proporção de matriculados em relação ao número de vagas e 

revelou que houve um decréscimo nas matrículas ao longo do período analisado para as 

vagas reservadas e um acréscimo para as vagas não reservadas mostrando uma redução 

no número de candidatos passíveis de convocação para o preenchimento das vagas 

                                                 
8
 Stella Amadei – coordenadora acadêmica do Departamento de Seleção Acadêmica da UERJ. 
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reservadas por problemas na documentação, não comparecimento à matrícula, 

desistência etc. 

A pesquisa revelou também que 50% dos cotistas e não cotistas informaram não ter 

renda própria, que grande parte se considera negro ou pardo independente de ser cotista 

ou não, embora a maior proporção dos que se consideram brancos esteja entre os não 

cotistas, que há uma discreta relevância de mulheres entre os ingressantes e que para as 

vagas reservadas mais de 80% são alunos oriundos de escola pública. Ao final conclui 

que: 

Os dados aqui apresentados parecem indicar a dificuldade de uma 

única ação afirmativa pontual em reduzir as atuais desigualdades 

étnicas, sociais e econômicas, como previsto na Lei 4.151/2003, tendo 

em vista, principalmente, a baixa demanda por vagas dentro dos 

limites de carência que têm sido estabelecidos. 

 

Também cita possíveis demandas não formuladas e, portanto, não atendidas 

“principalmente se considerada a dificuldade de grande parcela da sociedade em 

expressar ou fazer ouvir efetivamente suas opiniões”. 

Um segundo estudo da Revista Pensamento & Realidade de 2012 trata do desempenho 

dos cotistas e não cotistas no vestibular e no próprio curso escolhido. A pesquisa mostra 

que nos vestibulares de 2005 e 2006, em cada curso escolhido, os cotistas apresentaram 

médias bem menores que os não cotistas, mas que os cotistas superaram suas 

deficiências curriculares iniciais, pois ao final de cada curso a diferença se reduz a 

quase nada. A média da evasão nos seis cursos escolhidos foi de 12,5% para cotistas e 

23,27% para não cotistas no ano de 2005 e 9,39% e 20,36% no ano de 2006, mostrando 

que cotistas tendem a persistir mais no curso escolhido. A seguir o estudo avalia a 

aceitação de cotistas e não cotistas no ambiente acadêmico por meio do teste 

sociométrico de Moreno (1992) que pergunta a cada membro de um grupo que outro 

membro ele escolheria para desenvolver uma tarefa conjunta e demostrou que a escolha 

independe do fato de ser cotista ou não. O estudo conclui que: 

Se o rendimento na Universidade foi bem diverso daquele verificado 

no vestibular, a receptividade favorável ao aluno cotista pode ser um 

dos grandes responsáveis pelo seu desenvolvimento acadêmico 

satisfatório ao longo do curso e, consequentemente, pela sua inclusão 

acadêmica. 
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A pesquisa acrescenta que “não são fáceis as condições de permanência do cotista na 

universidade brasileira”. Ressalta o alto custo de transporte e material didático, justifica 

a pequena evasão dos cotistas aos programas de apoio da Uerj e ao esforço do próprio 

cotista em assegurar sua conquista e chama a atenção para a necessidade de algo mais 

além de simplesmente reservar vagas. 

 

3.4 A Avaliação de Políticas Públicas 

 

Lynn (1980) define a política pública como um conjunto de ações governamentais que 

produzirá efeitos específicos, e Dye (1984) resume a definição como "o que o governo 

decide fazer ou não fazer." Dito isto, não há consenso sobre as definições de ordem 

pública, mas a explicação mais conhecida permanece sendo a de Lasswell (1936). Ele 

alega que as decisões e análises de políticas públicas envolvem responder as seguintes 

perguntas: quem recebe o quê, por que, e que diferença isso faz. Estas questões são 

abrangentes e permitem visualizar o ciclo da política pública como um modelo. 

Segundo Souza (2006): 

O ciclo da política pública vê a política pública como um ciclo 

deliberativo, composto por várias fases e constitui um processo de 

aprendizagem dinâmico. O ciclo de políticas públicas consiste nas 

seguintes etapas: o estabelecimento de agendas, a identificação de 

alternativas, a avaliação de opções, a escolha de opções, a 

implementação e a avaliação. 

 

A experiência brasileira em planejamento, monitoramento e avaliação das políticas 

públicas se inicia após um período de severa crise econômica, política e social nos anos 

80, considerada como a década perdida. Naquele tempo era impossível pensar no tema 

porque todos os esforços se concentravam no combate à inflação e na promoção da 

estabilidade econômica. Só em 1994, com o Plano Real, o país dá seus primeiros passos 

para a estabilidade econômica e, em sequência, para o planejamento e para a avaliação 

das políticas públicas. 
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Entretanto, o governo tem muitos problemas em todas as fases do ciclo da política 

pública. A forma como as políticas entram na agenda, seu desenho, implementação, 

monitoramento e avaliação têm métodos complexos e são sujeitos a influências políticas 

que terminam por induzir a erros. O jogo politico para que uma política entre na agenda 

e o desenho da política pública se não bem trabalhados irão impactar as outras fases e ao 

final o resultado. Vale lembrar que um ciclo bem executado irá contribuir não só com o 

resultado da política, como também possibilitará qualificar a informação prestada para a 

sociedade, para os Tribunais de Contas e para o próprio governo de forma a 

retroalimentar o processo. Além disso, o fomento à participação popular nesse processo 

é fundamental para consolidar a democracia e incentivar o crescimento sustentável. 

Autores descrevem o ciclo da política pública como tendo cinco fases: planejamento, 

implementação, monitoramento, avaliação e revisão, mas é sabido que o processo pode 

também iniciar com a demanda ou oportunidade proposta pelos stakeholders que irá 

pressionar a entrada da política na agenda governamental. Depois disso, um instrumento 

legal, chamado Plano Plurianual – PPA
9
 formaliza a primeira fase, o planejamento. Esse 

instrumento contém as escolhas públicas de todo o governo, incluindo as políticas de 

todos os órgãos e suas entidades vinculadas dos três Poderes instituídos (Executivo, 

Legislativo e Judiciário). O planejamento é essencial para o ciclo porque qualquer falha 

nesse ponto, mesmo que corrigida posteriormente, poderá comprometer as fases 

seguintes e os resultados. 

A implementação é a segunda fase na qual as políticas escolhidas são executadas. No 

Brasil, essa fase não é impositiva, apenas autorizativa, mas a cada contingenciamento de 

recursos essa questão entra em pauta de discussão. A Constituição Federal de 1988 deu 

ao Poder Executivo, a possibilidade de não executar determinada política, apesar de 

quase todo o orçamento ser mandatório. A discricionariedade somente é possível em 

4,7% do orçamento segundo o “Orçamento Cidadão 2015”
10

 Ao lado da frustração de 

receita, a ineficiência da Administração Pública é outro conhecido fator que contribui 

para o baixo nível de execução das políticas públicas brasileiras. 

                                                 
9
 Constituição Federal Brasileira, Art. 165, Inciso I, 1988. 

10
 Orçamento Cidadão 2015 – Documento síntese da Lei Orçamentária Anual brasileira do ano de 2015.  
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De acordo com Gertler et al (2007), a terceira fase, o monitoramento, é um processo 

contínuo para informar sobre a implementação do programa e sobre o dia-a-dia da 

gestão e das decisões tomadas. Durante esta fase, o foco deve ser sobre insumos, 

atividades, produtos e ocasionalmente os resultados. 

Gertler et al (2007) descreve a quarta fase, a avaliação como:  

(...) avaliações periódicas, objetivas e de forma planejada, em projetos 

em andamento ou concluídos, programas ou política. As avaliações 

são usadas para responder a perguntas específicas relacionadas com a 

concepção, implementação e resultados. (Tradução do autor) 

 

A Constituição Federal brasileira de 1988 explica a última fase, revisão, porque ela 

dispõe que o PPA seja elaborado para quatro anos. Como o planejamento é dinâmico, é 

possível revê-lo anualmente. Essa fase é similar à primeira, mas as alterações 

normalmente são de menor porte. 

Avaliar significa dar valor, mas a essa palavra têm sido dados múltiplos significados. 

Ala-Harja e Helgason (2000) explicam que não há consenso sobre o significado, porque 

o termo "política pública" permeia muitas disciplinas, instituições e participantes, 

cobrindo uma série de questões, necessidades e pessoas. Eles definem a avaliação em 

termos simples como “o resultado de um programa em relação aos objetivos propostos”.  

De acordo com a Associação Americana de Avaliação - AEA, a avaliação significa 

"avaliar os pontos fortes e fracos dos programas, políticas, pessoal, produtos e as 

organizações a fim de melhorar a sua eficácia." Já a Organização para a Cooperação 

Econômica e Desenvolvimento - OCDE define avaliação como: "A avaliação 

sistemática e objetiva de um projeto, programa ou política; em curso ou concluído; da 

sua concepção, implementação e resultados em relação aos critérios de avaliação 

especificados." 

A Unidade de Orçamento, da Direção-Geral do Orçamento, da Comissão Europeia 

considera a avaliação como "uma parte essencial do moderno setor público”, mas 

considera que é impossível chegar uma única definição. No entanto, eles identificam 

algumas características essenciais, tais como: 

• Devem ser analíticas - com base em técnicas de investigação reconhecidas; 
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• Devem ser sistemáticas - exigem um planejamento cuidadoso e uso consistente 

das técnicas escolhidas; 

• Devem ser confiáveis - as conclusões de uma avaliação devem ser 

reprodutíveis por um avaliador diferente com acesso aos mesmos dados e usando os 

mesmos métodos de análise de dados; 

• Devem ser orientadas para o problema - as avaliações devem tratar de questões 

importantes relacionadas com o programa, incluindo a sua relevância, eficiência e 

eficácia; 

• Devem ser orientadas para o utilizador - isto significa apenas que as avaliações 

bem sucedidas devem ser concebidas e implementadas de maneira que forneçam 

informações úteis aos tomadores de decisão, dadas às circunstâncias políticas, restrições 

de programas e recursos disponíveis. 

Esse campo de estudo é complexo e pode ser explicado quando se compara os objetivos 

dos setores: público e privado. No setor privado, geralmente o objetivo final é a 

obtenção de lucro, e esse é um valor simples de verificar. No entanto, no setor público, 

o objetivo final é o bem-estar das pessoas. Portanto, a pergunta é: "como podemos saber 

se a meta essa foi alcançada”? 

É fato que programas e políticas são projetados para produzir resultados desejados, mas 

os responsáveis, comumente se concentram em controlar e medir as entradas e saídas 

imediatas em vez dos resultados e impactos. Se  atingiram suas metas de médio prazo e 

finais, normalmente não se sabe. Os recursos precisam ser gastos de forma eficaz para 

melhorar o bem-estar, em outras palavras, para melhorar a vida das pessoas. Apesar 

disso, os tomadores de decisão podem ver a avaliação como um problema porque ela 

expõe a ausência de um método eficiente e estruturado para o planejamento e para a 

implementação. A divulgação dos benefícios é uma forma de incentivar a avaliação do 

programa e justificar seu alto custo, porque normalmente um programa de bem-estar 

eficaz e transparente compensa o custo de sua avaliação. 

Segundo Gertler et al (2007), os avaliadores ao elaborarem um relatório de desempenho 

permitem que os interessados possam utilizá-lo para: pedir mais orçamento, convencer o 

público de que a política foi a escolha certa, abandonar políticas ineficazes, determinar 
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quais resultados foram abaixo do esperado e gerar informação para a prestação de 

contas. 

Existem diferentes categorias de avaliação, mas para entender o contexto é importante 

esclarecer os conceitos. Também é importante perceber que a divisão é feita para 

facilitar a compreensão e que uma categoria não exclui a outra, pelo contrário, uma 

categoria deveria complementar a outra para melhorar a função da avaliação. As 

avaliações podem ser divididas nas seguintes categorias: 

• De acordo com o agente avaliador 

Externa - quando os peritos de fora da instituição realizam a avaliação. Existem 

vantagens e desvantagens com este tipo. A vantagem de uma avaliação externa é a 

avaliação imparcial conduzida por especialistas externos. A desvantagem é que pode ser 

mais difícil para os peritos externos acessarem dados do programa, e os gestores de 

programas podem ser menos cooperativos. 

Interna - quando a avaliação é realizada pelos gestores dos próprios programas ou por 

um grupo de dentro da instituição. 

Mista - exercidas por ambos, dentro e fora da instituição, com o objetivo de maximizar 

as vantagens e minimizar as desvantagens. Os grupos internos e externos trabalham em 

conjunto (CUNHA, 2006). 

Participativa - os beneficiários do programa são incluídos no processo e são 

pesquisados. Suas respostas e percepções do programa dão apoio à avaliação do 

programa (SPINK, 2001, ABMA, 2004, KAYANO e CALDAS, 2002, apud RAMOS e 

SCHABBACH, 2012). 

• De acordo com o foco 

Formativa - esta categoria de avaliação examina a formulação do programa e os 

resultados intermediários e possibilita alguns ajustes durante o processo de 

implementação do programa. 

Sumativa - esta categoria de avaliação é feita no final do programa para verificar se os 

resultados esperados foram alcançados. 
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• De acordo com o período de avaliação 

Antes e depois - esta categoria de avaliação ocorre em datas específicas, ex ante, e ex 

post à implementação do programa. A avaliação ex ante é usada para apoiar o processo 

de decisão antes do início do programa e usa um diagnóstico com base na lógica do 

programa. A avaliação ex-post ocorre após a execução do programa, em parte ou no 

todo, e pretende provar que o programa atingiu seus objetivos, ou se outro é necessário. 

Em curso ou monitoramento - esta categoria de avaliação ocorre durante todo período 

de execução do programa e pode informar as decisões sobre se o programa deve 

continuar ou não, e se o programa precisa de alguma alteração durante o processo de 

implementação. 

• De acordo com o que é medido 

Esta categoria dispõe sobre o que medir: processo, resultados e impactos. Ela é 

subdividida em três subcategorias: medição de desempenho, resultado ou impacto e de 

custos. A definição de entrada, saída, resultados e impacto são importantes para o 

entendimento. Entradas são os recursos utilizados para produzir efeitos, resultados e 

impactos. As saídas são os produtos e os serviços prestados pelas atividades e projetos, 

e resultados e impacto são os resultados iniciais, intermediários e finais de uma 

atividade ou projeto, com diferentes abordagens. As subcategorias são: 

Medição de Desempenho - bem como a análise de processos, está relacionada com a 

dimensão de gestão e tem foco em atividades, realizações e, por vezes, resultados. A 

diferença é que a nomenclatura "análise do processo" é utilizada apenas quando a 

medição de desempenho é feita com o objetivo de detectar as dificuldades que ocorrem 

durante o processo, e para permitir algumas correções. A medição do desempenho 

permite compreender se o programa está sendo realizado como planejado, e se ele 

parece que vai atingir os seus objetivos e público-alvo. Pode ser usado para melhorar a 

eficiência e eficácia. De acordo com Burt e Nightingale (2010) análise do processo é: 

Análise do processo centra-se nas formas utilizadas para a execução 

dos programas de trabalho depois de terem atingido um estado estável 

de funcionamento. As suas perguntas-chave são: como são as pessoas 

que estão entrando no programa, como os serviços estão sendo 

entregues, como são as pessoas que saem do programa, e são essas 

saídas apropriadas? (Tradução do autor) 
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O Accountability Office do Governo dos Estados Unidos - GAO, descreve medição de 

desempenho como: 

A medição de desempenho é o monitoramento contínuo e relatórios de 

realizações do programa, particularmente o progresso em direção às 

metas pré-estabelecidas. As medidas de desempenho podem dirigir o 

tipo ou nível de atividades do programa realizado (processo), os 

produtos e serviços diretos entregues por um programa (saídas), e / ou 

os resultados desses produtos e serviços (resultados). (Tradução do 

autor) 

 

Resultado e Avaliação de Impacto - o foco de algumas avaliações de programas são os 

resultados ou os impactos que podem ser logicamente ligados ao programa e não a 

outros fatores contextuais. Para a avaliação de impacto de uma causa e efeito, a conexão 

deve estar presente. Se este impacto é demonstrado em, pelo menos, um estudo 

rigoroso, é chamado: “com base em evidências”. A diferença entre medição de 

desempenho e avaliação de impacto baseia-se em seus objetivos. Medição de 

desempenho se concentra no desempenho contínuo e o impacto centra-se no impacto da 

mesma intervenção em um contexto mais amplo - em outras palavras, se o programa 

atinge o público-alvo e se ele muda a realidade que ele tinha a intenção de mudar. 

Avaliação de Custo - existem dois tipos de avaliação: custo de custo-benefício e custo-

efetividade. Custo-benefício é destinado a colocar os valores sobre os custos e 

benefícios totais previstos, e verificar se os benefícios superam os custos. Pode ser 

utilizado na fase de planejamento do programa para avaliar a sua viabilidade. A análise 

de custo-efetividade compara o desempenho relativo de dois ou mais programas ou 

alternativas de programa em alcançar um resultado comum, para verificar como cada 

um vai atingir de uma maneira melhor o objetivo esperado, a um custo mínimo. A 

informação de custo é importante para complementar os resultados e o impacto das 

avaliações. 

Segundo com Burt e Nightingale (2010): 

Não existe um único projeto de pesquisa certo para cada questão 

política. Coleta e análise de informações para informar as decisões 

políticas custam dinheiro, por isso a escolha de um projeto de pesquisa 

deve ser abordada de forma sensata, perguntando qual o nível e o tipo 

de informação realmente necessários em cada caso específico. A 
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questão do que é possível também surge, e às vezes a questão do que é 

ético. (Tradução do autor) 

 

Esta passagem resume a dificuldade de concepção da avaliação e chama a atenção para 

a necessidade de mais discussão com os atores envolvidos no processo, com o objetivo 

de divulgar o assunto e possibilitar o crescimento do campo. 

Para cada tipo de avaliação há um método mais apropriado. A análise durante a 

implementação utiliza métodos como o trabalho de campo, a observação, os inquéritos e 

os dados administrativos. A análise de desempenho recolhe dados sobre saídas e às 

vezes sobre os resultados como: dados sobre os resultados dos programas e medidas de 

desempenho. A avaliação de resultados e avaliação do impacto utilizam métodos 

experimentais, quase-experimentais ou não-experimentais para coletar dados. 

Alguns destes métodos exigem conhecimento estatístico e algumas de suas 

características são dignas de menção: 

• Necessidade de estabelecer uma relação de causa e efeito; 

• Necessidade de coleta de informações antes e após a implementação do 

programa; 

• Necessidade de comparar diferentes, mas semelhantes grupos, antes e depois 

da implementação, porque outros fatores podem afetar a obtenção de resultados; 

• Necessidade de usar uma comparação ou um grupo controle e um grupo de 

tratamento. 

A relação entre causa e efeito deve ser testada na concepção do programa, assim, a 

avaliação poderá ser feita durante a execução para corrigir o curso do programa e 

facilitar o alcance de seus objetivos. Para preparar o projeto, a metodologia de Modelo 

Lógico ajuda os tomadores de decisão e as partes interessadas a seguir uma linha de 

raciocínio entre o problema e os seus objetivos e facilita sua avaliação posterior durante 

e após a implementação. 

A Importância do Modelo Lógico pode ser verificada pelo que dispõe Cassiolato e 

Gueresi (2010): 
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A construção do modelo lógico ajuda a organizar as ações 

componentes de um programa em conexão com os resultados 

esperados, ao definir os pressupostos e ideias que dão sentido à 

intervenção. Considerada uma ferramenta para explicar a teoria do 

programa, a aplicação dos resultados do modelo de lógica em um 

processo que facilita o planejamento e comunicar o que se pretende 

com o programa e seu funcionamento esperado. Em particular, ele 

pode ser usado como uma ferramenta para realizar a avaliação ex-ante 

de programas para melhorar a consistência de seu design original. 

 

Com esta intenção o Modelo Lógico tem três fases: 

• Identificação do problema a resolver, por meio de um amplo diagnóstico e 

registro de suas causas; 

• Construção de um modelo sistêmico que expresse as condições lógicas que 

devem ser atendidas para resolver o problema; e 

• Construção de uma ferramenta de gestão que registre a estratégia de solução, 

sob a forma de uma matriz de metas sequenciais a serem alcançados. Nesta fase, os 

indicadores são incorporados ao programa para controlar a gestão da solução proposta. 

Portanto, resumidamente, o problema e suas causas e consequências (árvore de 

problemas) são o primeiro passo para usar esta metodologia. Quando se sabe as causas, 

é possível sugerir ações para combatê-las (árvores de soluções). As ações devem ter 

indicadores que permitam a avaliação ex post. Essa estrutura ajuda a exibir a lógica 

entre o problema e os resultados. 

Quadro 3 – Síntese da Estrutura Lógica 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Histórico econômico, político, 

demográfico, leis, regulamentos etc.

Situação que se 

deseja mudar

Recursos financeiros, 

humanos e físicos
Número Número % % %

Resultados/Impactos
ProdutosProcessosInsumosProblemaContexto

 

Fonte: Burt e Nightingale (2010) – Tradução do autor. 

A avaliação, portanto, é importante fase do ciclo da política pública que possibilita 

correções de rumo ainda durante o período de implementação e viabiliza a compreensão 

do alcance dos objetivos podendo inclusive sugerir política complementar. 



50 

 

Vale ressaltar que a pesquisa não pretende avaliar o impacto da política de cotas 

universitárias, sobre seu principal objetivo, ou seja, a diminuição da desigualdade, pois 

a política é ainda muito recente. Avaliará o impacto de uma parte específica da política, 

no que tange a escolha das carreiras, pois a pesquisa levanta a hipótese de que ela pode 

estar alquebrando o resultado esperado.  Irá, portanto, levantar dados de toda a 

população de estudantes das universidades, centros e institutos universitários públicos 

do estado do Rio de Janeiro que estejam cursando o ensino superior no ano de 2013 e 

irá analisá-los no que tange à comparação das escolhas das carreiras agrupadas por 

rendimento médio percebido, a fim de gerar conclusões que possibilitem embasar 

reflexões sobre o tema e sugerir que políticas complementares possam ser necessárias. 

Reflexões complementares sobre sexo e turno escolhido também serão discutidas. 

Vale destacar que para que a política possa sofrer uma avaliação de impacto 

posteriormente, seria interessante o desenvolvimento de algumas medidas, entre elas: 

 Estabelecimento do nexo causal entre o programa e as variáveis que se 

pretende avaliar; 

 Escolha de indicadores com valores antes da implantação e com metas no 

tempo; 

 Base de dados do Inep e IBGE com classificação das carreiras unificada; 

 Diminuição de campos sem informação nas bases de dados; 

 Definição clara da classificação das cores/raças adotadas pelo IBGE para 

que a autoavaliação seja menos subjetiva, ou seja, mais pautada em critérios. 

 

4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Nesse capítulo são descritos a metodologia e os métodos utilizados para o 

desenvolvimento do estudo. A pesquisa quanto aos fins é dos tipos: descritiva e 

avaliativa, e quanto aos meios utiliza a pesquisa documental e o estudo de caso. Quanto 

aos fins é descritiva, pois coleta e compara dados do ensino superior público, quanto à 



51 

 

reserva de vaga, sexo e turno escolhido, e dos rendimentos médios das carreiras para, a 

partir daí, analisar suas correlações. É avaliativa, pois vai além de forma a tentar 

evidenciar a “causalidade” entre as variáveis. Quanto aos meios é do tipo documental, 

pois analisa a legislação que versa sobre o tema e se utiliza de dados do Inep e do IBGE. 

É também estudo de caso, pois utiliza os dados das universidades, centros e institutos 

universitários públicos do ERJ para a inferência da interpretação. 

Para Gil (2008): 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno, ou então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis. 

 

Já a investigação avaliativa faz julgamentos acerca do mérito e busca a causalidade 

entre as variáveis: dependente e independentes. Normalmente seus resultados são 

utilizados como subsídio para os tomadores de decisão. 

Quanto ao estudo de caso, Yin (2001 apud Ventura 2007)
 
considera que: 

(...) o estudo de caso representa uma investigação empírica e 

compreende um método abrangente, com a lógica do planejamento, da 

coleta e da análise de dados. Pode incluir tanto estudos de caso único 

quanto de múltiplos, assim como abordagens quantitativas e 

qualitativas de pesquisa. 

 

Gil (2008) comenta os propósitos dos estudos de casos: 

(...) os propósitos de estudos de caso não são o de proporcionar o 

conhecimento preciso das características de uma população, mas sim o 

de proporcionar uma visão global do problema ou de identificar 

possíveis fatores que o influenciaram ou são por ele influenciados. 

 

4.1 Métodos de Pesquisa 

 

O método utilizado para a análise considera que os dados são provenientes de um 

experimento natural ou quase-experimento. Segundo Wooldridge (2014):  
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Um experimento natural é uma situação na qual o ambiente 

econômico – algumas vezes resumido por uma variável explicativa – é 

alterado de forma exógena, talvez inadvertidamente, devido a uma 

alteração política ou institucional. 

 

Foram utilizados dados empíricos transversais, ou seja, dados que são coletados no 

mesmo ponto de tempo. Tal fato se tornou necessário, pois a legislação federal que 

dispõe sobre o tema e que obriga a reserva de vagas é bastante recente, data de 2012. 

Segundo Wooldridge (2014) um conjunto de dados de corte transversal consiste em: 

(...) uma amostra de indivíduos, consumidores, empresas, cidades, 

estados, países ou uma variedade de outras unidades tomada em um 

determinado ponto no tempo. 

(...) Dados sobre indivíduos, famílias, empresas e cidades num 

determinado ponto no tempo são importantes para testar hipóteses 

microeconômicas e para avaliar políticas governamentais. 

 

A base de dados tem como fonte o Censo da Educação Superior do Inep do ano de 

2013
11

 e como classificador das carreiras, de acordo com sua respectiva remuneração 

média, o Censo de 2010 do IBGE. 

A fim de verificar as escolhas feitas pelos cotistas e não cotistas, pelos cotistas do sexo 

feminino e masculino, e pelos cotistas do turno noturno e diurno, as carreiras foram 

agrupadas por remuneração média em três grupos conforme descrito no apêndice 2. O 

grupo 1 foi considerado o de maior remuneração e o grupo 3 o de menor remuneração. 

Vale ressaltar, conforme dito anteriormente, que só foram consideradas as carreiras do 

Inep em que a relação entre essas e as do IBGE foi clara, conforme apêndice 2. 

Para cada análise foram gerados gráficos de colunas empilhadas e gráficos de dispersão, 

com os respectivos coeficientes de correlação. Também foram geradas as regressões e 

analisados os p-valores. O p-valor é uma probabilidade e, portanto, uma medida entre 0 

                                                 
11

 Foram utilizados os seguintes dados do Inep: NO_IES – Instituições de Ensino Superior; NO_OCDE – 

Carreiras; NO_OCDE Det – Carreiras Detalhadas DS_SEXO_ALUNO – Masculino e feminino; 

DS_ALUNO_SITUAÇÃO – Cursando, desvinculado do curso, falecido, formado, matrícula trancada e 

transferido para outro curso da mesma IE; IN_RESERVA_VAGAS – ingressou por reserva de vagas ou 

não; DS_TURNO – Matutino, vespertino, noturno, integral e não se aplica. 
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e 1 que indica a significância do teste, ou seja, quanto mais próximo do zero, mais 

significante é o teste. 

Os resíduos ou erros foram analisados pelo gráfico de probabilidade Q-Q plot que busca 

verificar sua normalidade. Quanto mais seu posicionamento dos resíduos no gráfico for 

próximo a uma reta, mais próxima será a distribuição destes resíduos de uma 

distribuição normal. Caso os resíduos não sejam aproximadamente normais uma 

correção no modelo pode ser necessária: por exemplo, supor uma distribuição diferente 

dos erros. 

Idealmente a regressão desses dados deveria considerar um modelo linear generalizado 

com função de ligação logito e distribuição binomial. No entanto, como o tamanho de 

cada grupo é razoavelmente grande, uma aproximação utilizando-se a distribuição 

normal deve apresentar resultados satisfatórios, mas possivelmente apresentando no Q-

Q-plot caudas mais curtas à esquerda. 

 

4.2 Modelos de Regressão Linear Simples 

 

A pesquisa utilizou três modelos de regressão linear simples para estudar suas variáveis 

de forma a verificar seu correlacionamento. A noção de ceteris paribus, ou seja, tudo 

mais constante é fundamental nesse tipo de modelo. Vale ressaltar que este é um 

modelo simples e que tem limitações para uma análise empírica, pois podem existir 

outros fatores que estão influenciando a variável que se quer explicar. 

A equação pode ser escrita da seguinte forma: 

Yi = β0 + β1 xi + εi 

Em que “Yi” é a variável dependente ou explicada, “Xi” a variável independente ou 

explicativa e “εi” o termo de erro. 

β0 – parâmetro de intercepto ou termo constante que fornece o valor esperado da 

variável dependente quando as variáveis independentes são iguais a zero. 
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β1 – parâmetro de inclinação, entre a variável dependente e as independentes, ou seja, 

quanto mais inclinada maior é a relação, sendo que ela pode ser positiva ou negativa. 

εi – termo de erro, ou seja, a diferença entre o valor efetivo e o valor estimado. 

Para todos os três modelos foram gerados coeficientes de correlação de forma a 

viabilizar uma melhor compreensão do resultado. Segundo Wooldridge (2014): 

Uma medida natural de associação entre duas variáveis é o coeficiente 

de correlação. (...) uma medida de dependência linear entre duas 

variáveis aleatórias que não depende das unidades de medida e é 

limitada entre -1 e 1. 

 

O primeiro modelo teve como variável dependente a “razão de cotista na carreira/IES” e 

como variável independente a “remuneração média na carreira/IES”, com o objetivo de 

verificar se o fato de ser cotista tem alguma relação com a remuneração da carreira 

escolhida. O segundo modelo teve como variável dependente a “razão de cotista na 

carreira/IES” e como variável independente a “razão de sexo na carreira/IES” com o 

objetivo de verificar se o sexo influencia o fato de ser cotista e por fim o terceiro 

modelo teve como variável dependente a “razão de cotista na carreira/IES” e como 

variável independente a “razão de noturno na carreira/IES” com o objetivo de verificar 

se o turno influencia o fato de ser cotista. A unidade de análise é a carreira por IES 

pública localizada no estado do Rio de Janeiro. 

1º Modelo: Y Razão Cotista = β0 + β1 Remuneração Média na Carreira/IES + ε 

2º Modelo: Y Razão Cotista = β0 + β1 Razão de Sexo na carreira/IES + ε 

3º Modelo: Y Razão Cotista = β0 + β1 Razão de Noturnos na carreira/IES + ε 
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Descrição das variáveis: 

Variáveis Descrição 

Razão de Sexo na 

carreira i/IES 

Número de homens na carreira i por IES /número 

de mulheres na carreira i por IES  

Razão de Cotista na 

carreira i por IES 

Número de cotistas na carreira i por IES /Total de 

estudantes na carreira i por IES 

Razão de Noturno 

na carreira i por 

IES 

Número de estudantes noturnos na carreira i por 

IES /Total de estudantes na carreira i por IES 

Remuneração 

Média 

Salário médio da carreira i por IES em milhares de 

Reais de 2010  

 

 

4.3 Modelos de Regressão Linear Múltipla 

 

A pesquisa utilizou dois modelos de regressão linear múltipla para calcular o efeito 

líquido das variáveis independentes sobre a dependente, pois ele permite controlar 

outros fatores que, de forma simultânea, afetam a variável dependente. O objetivo do 

uso desse modelo é o de tentar inferir “causalidade”, pois na regressão simples não é 

possível fazê-lo. Segundo Wooldridge (2014): 

Em razão de os modelos de regressão múltipla acomodarem muitas 

variáveis explicativas que podem estar correlacionadas, esperamos 

inferir causalidade nos casos em que a análise da regressão simples 

seria enganosa. 

 

É importante ressaltar que se trata apenas de uma tentativa de inferência de causalidade, 

pois o nexo causal entre as variáveis é algo muito difícil de inferir visto que outras 

variáveis podem estar impactando o resultado. 

As equações podem ser escritas da seguinte forma: 

1º Modelo: Y Razão Cotista = β0 + β1 Remuneração + β2 Rz Sexo + β3 Rz Noturno+ ε 

2º Modelo: Y Razão Cotista = β0 + β1 Remuneração + β2 Rz Sexo + β3 Rz Noturno+ δ 

IES + δ T + ε 
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Em que a variável dependente é a “razão de cotista na carreira/IES” e as variáveis 

independentes são a “remuneração média na carreira/IES”, “razão de sexo na 

carreira/IES”, “razão de noturno na carreira/IES” e as dummies por IES e por tempo de 

vigência da política de cotas. 

 

5 RESULTADO DA AVALIAÇÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da avaliação para as cinco correlações. 

Para tal, vale explicitar alguns dados importantes e que auxiliarão nas análises. Não foi 

feita distinção por tipo de reserva de vagas, ou seja, foram considerados cotistas todos 

os estudantes que no Inep constam como ingressantes por reserva de vagas. As 

informações de raça/cor não foram consideradas nas análises pela falta significativa 

dessa informação na base de dados do Censo Superior de 2013 do Inep. 

Além disso, foram analisados, para o cálculo dos percentuais em que a remuneração 

média não foi incluída, dados de toda a população de alunos que estavam cursando, em 

2013, o nível superior nas universidades, centros e institutos universitários públicos já 

descritos, ou seja, 190.078 observações. Já para a geração dos gráficos e regressões 

foram retirados os dados zerados e sem informação num total de 138.998 observações 

para as análises de sexo e turno e 83.901 para as análises em que a variável 

remuneração média nas carreiras foi incluída. Tal fato tem como explicação a 

impossibilidade de estabelecer relação entre todas as carreiras elencadas no Inep com as 

do IBGE. A relação das carreiras se encontra descrita no apêndice 1 e a remuneração 

média das carreiras no apêndice 2. 

 

5.1 A Análise das Escolhas das Carreiras 

 

O objetivo desta análise é o de verificar se a política de cotas tem caminhado para 

alcançar seu objetivo tomando por base as preferências das carreiras de cotistas e não 

cotistas em função da remuneração média percebida. 
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5.1.1 As Escolhas das Carreiras dos Cotistas 

 

O objetivo desta análise é o de verificar se os cotistas, representados por ser de raça/cor 

preta, parda ou indígena e/ou estudantes de baixa renda, até 1,5 salários mínimos per 

capita e/ou de origem na rede pública de ensino médio, ao escolher carreiras de menor 

remuneração, ou prestígio, findam por minimizar o impacto da política de cotas. Em 

caso positivo, o trabalho visa sugerir que política complementar seria necessária a fim 

de diminuir de forma mais eficiente, as desigualdades sociais e raciais presentes no 

Estado. 

A fim de verificar a escolha das carreiras feita pelos cotistas foram levantados os dados 

populacionais já explicitados. Primeiramente, os dados demonstraram que os cotistas se 

mostram pouco representados, pois do total das 190.078 observações representam 

apenas 8,59%. Vale destacar que as vagas disponíveis pela legislação federal somam 

12,5% para o referido ano e indicam que, por alguma razão, as vagas não foram 

totalmente preenchidas, fato que corrobora com o estudo de Amadei (2008) na Uerj. 

Ao observar os grupos de carreiras verifica-se que no grupo 1 das 51.101 observações, 

os cotistas estão representados por 11,51% desse total. No grupo 2 foi verificado um 

total de 46.614 observações sendo que os cotistas são 7,33% desse total e no grupo 3 

foram verificadas 92.363 observações sendo que os cotistas são 7,61% do total. Desta 

forma ao analisarmos os grupos separadamente verifica-se que os cotistas estão mais 

representados no grupo 1, ou seja, grupo com maior remuneração. 
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Gráfico 3 – Percentual de Cotistas dentro dos Grupos de Carreiras. 

 

Fonte: Inep e IBGE. Elaboração própria 

 

5.1.2 As Escolhas das Carreiras dos Cotistas do Sexo Feminino 

 

O objetivo desta análise é o de verificar se os cotistas do sexo feminino escolhem 

carreiras de menor remuneração que os do sexo masculino e também sugerem que 

política complementar seria necessária a fim de diminuir a desigualdade entre os sexos 

no que diz respeito à renda. 

Com o objetivo de analisar as escolhas das carreiras entre os sexos foram verificadas as 

190.078 observações disponíveis. Primeiramente, os dados permitem inferir que o sexo 

feminino tem maior representação no ensino superior, 54% contra 46% do sexo 

masculino. Ao analisar a representação feminina no ensino superior observa-se que 

56,9% são cotistas enquanto que a representação masculina é de 43,1%, ou seja, a maior 

representação de cotistas é do sexo feminino. Vale ressaltar, conforme dito 

anteriormente, que para esse caso foram consideradas todas as observações e não 

somente aquelas em que houve relação clara entre as carreiras do Inep e IBGE. 

Ao analisar os dados dos estudantes cotistas femininos dentro dos grupos de carreiras 

segundo a remuneração verifica-se que o grupo com maior percentual de cotistas é o 

grupo 3, 66,1%, seguida do grupo 2, 60,3% e por fim no grupo 1, 43,9%. O mesmo se 
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verifica ao analisar os dados dos não cotistas do sexo feminino indicando que 

independentemente de ser cotista ou não o sexo feminino faz escolhas de carreiras com 

menos prestígio ou remuneração. Os não cotistas do sexo feminino também estão mais 

representados no grupo 3, 61,8%, seguido do grupo 2, 49,1% e por fim do grupo 1, 

42,9%. Vale ressaltar que para esse caso foram consideradas somente as observações 

em que houve relação clara entre as carreiras do Inep e IBGE. 

Gráfico 4 – Percentual de Cotistas e Não Cotistas por Sexo dentro dos Grupos de 

Carreiras. 

  

Fonte: Inep e IBGE- Elaboração própria. 

 

5.1.3 As Escolhas das Carreiras dos Cotistas do Turno Noturno 

 

O objetivo de analisar esta correlação é o de verificar se cotistas buscam o turno 

noturno, pois para eles seria necessária a contribuição de seu trabalho para composição 

da renda familiar. Tal fato também pode indicar que eles optam pelas carreiras 

disponíveis para o turno noturno e, portanto, ficam restritos em suas escolhas, pois do 

total de 71 carreiras elencadas no Inep apenas 36 são oferecidas no turno noturno. Entre 
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as oferecidas apenas no turno diurno
12

 estão: medicina, agronomia, odontologia, 

veterinária, enfermagem, música e artesanato, entre outras que, portanto, são excluídas 

das escolhas dos cotistas que necessitam conjugar trabalho em horário integral e estudo. 

Ao analisar os dados dos estudantes verifica-se que os cotistas do turno noturno 

representam 35,2% de toda a população cotista e os não cotistas do turno noturno 

representam 26,2% de toda a população não cotista indicando que para ambas as 

situações cotistas ou não, o turno com maior proporção de alunos é o diurno, embora os 

cotistas tenham maior representação do que os não cotistas no turno noturno. Tal fato 

pode ser explicado pela disponibilidade maior de cursos e vagas no turno diurno e 

sugere que estudo complementar seria necessário. Apesar disso, a relação entre cotista e 

turno noturno é maior do que não cotista e turno noturno e indica que existem mais 

cotistas do que não cotistas estudando nesse turno. 

Ao analisar os dados dos cotistas de turno noturno dentro dos grupos verifica-se que o 

grupo com maior percentual de cotistas é o grupo de carreiras 3, ou seja, de menor 

remuneração, com 39,1%, seguida do grupo 2, 36,8% e, por fim, do grupo 1, 29,6%. Já 

para os não cotistas, são 27,9% no grupo 3, seguida de 26,4% no grupo 1 e 22,6% no 

grupo 2. Os resultados confirmam o fato de que cotistas de turno noturno escolhem 

carreiras menos remuneradas tal como os demais cotistas. O mesmo acontece para os 

não cotistas de turno noturno sinalizando que independentemente da reserva de vagas, 

as carreiras escolhidas por alunos de turno noturno são em sua maioria as de menor 

remuneração. Os resultados podem ser explicados pelo maior número de vagas 

disponibilizadas no turno noturno serem de carreiras menos remuneradas e também 

sugere que estudo complementar seria necessário. 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Turno Diurno inclui o matutino, o vespertino e o integral. 



61 

 

Gráfico 5 – Percentual de Cotistas por Turno dentro dos Grupos de Carreiras. 

 

Fonte: Inep e IBGE - Elaboração própria. 

 

5.2 A Análise das Correlações 

 

A fim de confirmar as correlações entre a variável dependente: Razão de Cotista e as 

variáveis independentes: Razão de Sexo, Razão de Noturno, IES e o Tempo de Vigência 

da política, foram geradas três regressões simples e duas múltiplas como segue. A 

unidade de análise utilizada foi carreira por IES. 

 

5.2.1 Razão de Cotista em Função da Remuneração Média 

 

Na tentativa de demonstrar graficamente a existência da relação entre razão de cotista e 

remuneração média foi elaborado gráfico de dispersão. Seu resultado demonstra que a 

correlação é positiva, embora com coeficiente de correlação bem fraco, conforme 

gráfico 6. A regressão confirma a correlação positiva, também bem fraca e não 

estatisticamente significativa conforme demonstra o p-valor de 0,2299. 
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Gráfico 6 – Gráfico de Dispersão da Razão de Cotista como função da Remuneração 

Média na Carreira (em milhares de reais) 

 

Fonte: INEP para razão de cotistas e IBGE para remuneração – Elaboração própria em Excel. 

 

Tabela 2 – Estatística da Regressão – Razão de Cotista / Remuneração Média 

Estatística de regressão 

R múltiplo 0,108154687 

R-Quadrado 0,011697436 

R-quadrado ajustado 0,003662456 

Erro padrão 0,159700901 

Observações 125 

 

  Coeficientes valor-P 95% inferiores 95% superiores 

Interseção 0,1522 0,0000 0,0879 0,2165 

Rem IBGE 0,0000 0,2299 0,0000 0,0000 
 

Fonte: Software Excel. Elaboração Própria. 
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A análise dos resíduos ou erros sugere que seus comportamentos são aproximadamente 

normais, embora estejam mais concentrados (ou com cauda mais curta) à esquerda do 

gráfico. 

Gráfico 7 – Gráfico de Dispersão dos Resíduos – Razão de Cotista / Remuneração 

Média. 

 

Fonte: Software Excel. Elaboração Própria. 

 

5.2.2 Razão de Cotista em Função da Razão de Sexo 

 

Na tentativa de demonstrar graficamente a relação entre a Razão de Cotista e a Razão de 

Sexo foi elaborado gráfico de dispersão. O gráfico demonstra a existência de uma 

correlação positiva entre a Razão de Sexo e a Razão de Cotista, embora o coeficiente de 

correlação indicar que a tendência é bem fraca, conforme gráfico 8 que mostra a 

dispersão da Razão de Cotista em função da Razão de Sexo. A regressão confirma a 

correlação positiva, embora bem fraca e não estatisticamente significativa conforme 

demonstra o p-valor de 0,5063. 
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Gráfico 8 – Gráfico de Dispersão da Razão de Cotista como função da Razão de Sexo. 

 

Fonte: INEP – Elaboração própria em Excel. 

 

Tabela 3 – Estatística da Regressão – Razão de Cotista / Razão de Sexo 

Estatística de regressão 

R múltiplo 0,053436646 

R-Quadrado 0,002855475 

R-quadrado ajustado -0,00357772 

Erro padrão 0,156857883 

Observações 157 

 

  Coeficientes valor-P 95% inferiores 95% superiores 

Interseção 0,1832 0,0000 0,1474 0,2190 

Razão Sexo 0,0081 0,5063 -0,0160 0,0322 
 

Fonte: Software Excel. Elaboração Própria. 

 

A análise dos resíduos ou erros sugere que seus comportamentos são aproximadamente 

normais, embora estejam mais concentrados (ou com cauda mais curta) à esquerda do 

gráfico. 
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Gráfico 9 – Gráfico de Dispersão dos Resíduos – Razão de Cotista / Razão de Sexo 

 

 

 

Fonte: Software Excel. Elaboração Própria. 

 

5.2.3 Razão de Cotista em Função da Razão de Noturno 

 

Na tentativa de analisar graficamente a relação foi elaborado gráfico de dispersão em 

que se verifica a existência de uma correlação negativa entre o fato de ser cotista e ser 

do turno noturno. Vale ressaltar que o coeficiente de correlação é baixo indicando que a 

relação é bem fraca. A regressão confirma a correlação negativa entre as variáveis, e 

não estatisticamente significativa conforme demonstra o p-valor de 0,8505. 
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Gráfico 10 - Gráfico de Dispersão da Razão de Cotista como função da Razão de 

Noturno. 

 

Fonte: INEP – Elaboração própria em Excel 

 

Tabela 4 – Estatística da Regressão – Razão de Cotista / Razão de Noturno 

Estatística de regressão 

R múltiplo 0,024224144 

R-Quadrado 0,000586809 

R-quadrado ajustado -0,015797014 

Erro padrão 0,179758033 

Observações 63 

 

  Coeficientes valor-P 95% inferiores 95% superiores 

Interseção 0,2074 0,0001 0,1052 0,3095 

Razão Noturno -0,0145 0,8505 -0,1672 0,1383 

 

Fonte: Software Excel. Elaboração Própria. 

 

A análise dos resíduos ou erros sugere que seus comportamentos são aproximadamente 

normais, embora estejam mais concentrados (ou com cauda mais curta) à esquerda do 

gráfico. 
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Gráfico 11 – Gráfico de Dispersão dos Resíduos – Razão de Cotista / Razão de Noturno 

 

Fonte: Software Excel. Elaboração Própria. 

 

5.2.4 Razão de Cotista em Função da Remuneração Média, Razão de Sexo e Razão 

de Noturno. 

 

A estatística da regressão explicita que apenas 9,52% da variância dos dados são 

explicados pela reta de regressão – R múltiplo. Os coeficientes Razão Sexo, Razão 

Noturno e Remuneração Média são bem fracos e Razão Sexo indica correlação negativa 

entre as variáveis. Os p-valores altos demonstram que nenhuma das variáveis 

explicativas tem coeficiente estatisticamente significativo.  

Tabela 5 – Estatística da Regressão – Razão de Cotista / Remuneração Média, Razão de 

Sexo, Razão de Noturno. 

Estatística de regressão

R múltiplo 0,095201366

R-Quadrado 0,0090633

R-quadrado ajustado -0,006339861

Erro padrão 0,156645525

Observações 197  
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Coeficientes valor-P 95% inferiores 95% superiores

Interseção 0,0958 0,0009 0,0398 0,1518

Razão Sexo -0,0102 0,3763 -0,0329 0,0125

Razão Noturno 0,0170 0,5783 -0,0432 0,0771

Rem IBGE 0,0000 0,2547 0,0000 0,0000  

Fonte: Software Excel. 

 

A análise dos resíduos ou erros sugere que seus comportamentos são aproximadamente 

normais, embora estejam mais concentrados (ou com cauda mais curta) à esquerda do 

gráfico. 

Gráfico 12 – Gráfico de Dispersão dos Resíduos da Razão de Cotista como função da 

Remuneração Média, Razão de Sexo, Razão de Noturno. 

 

Fonte: Software Excel. 

 

5.2.5 Razão de Cotista Em Função da Remuneração Média, Razão de Sexo, Razão 

de Noturno, IES e Tempo de Vigência da Política 

 

Na regressão foram inseridas dummies para as instituições de ensino superior e para o 

tempo em que a política de cotas foi implantada na tentativa de criar um modelo que 
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fosse estatisticamente significativo. A Uerj foi considerada a dummy de controle para as 

IES e o ano de 2013 para o tempo. 

Como resultado, a estatística da regressão explicita que 88% da variância dos dados são 

explicados pela reta de regressão – R múltiplo, ou seja, a regressão demonstra uma forte 

correlação entre as variáveis independentes e a dependente. Nesse caso os coeficientes 

de Razão Sexo e Razão Noturno são negativos indicando que impactam negativamente 

a Razão Cotista, enquanto a Remuneração aparece de forma positiva indicando o 

impacto positivo entre ela e a Razão Cotista, embora os coeficientes sejam bem fracos. 

Os coeficientes das IES e do Tempo aparecem com maior significância e os p-valores, 

de uma forma geral, mais próximos do zero, ou seja, indicam que existe significância 

no teste. 

Como as universidades, em sua maioria demonstram relacionamentos mais fortes sejam 

positiva ou negativamente, indicam que a IES tem forte influência sobre a Razão 

Cotista, possivelmente porque apresentam políticas ou implementações diferenciadas 

das cotas no tempo, conforme mostra o ano de implementação da política com 

coeficientes altos e p-valores próximos do zero. Além disso, a Razão de Sexo também 

influencia, mas de forma negativa e a Remuneração Média de forma positiva. A Razão 

de Noturno não se apresentou estatisticamente significativa e, portanto, não tem poder 

explicativo no modelo. 

Tabela 6 – Estatística da Regressão – Razão de Cotista / Remuneração Média, Razão de 

Sexo, Razão de Noturno, IES e Tempo de Vigência da Política. 

RESUMO DOS RESULTADOS

Estatística de regressão

R múltiplo 0,884138

R-Quadrado 0,781699

R-quadrado ajustado 0,762134

Erro padrão 0,075205

Observações 198  
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Coeficientes valor-P

Interseção 13,6900 0,0000

Razão Sexo -0,0125 0,0283

Razão Noturno -0,0138 0,3959

Rem IBGE 0,0011 0,0190

Ano_Cota 2003 22,2583 0,0000

Ano_Cota 2009 14,9817 0,0000

D_CEFET -13,7874 0,0000

D_IFRJ -4,3034 0,1396

D_IFF -14,5182 0,0000

D_UENF -5,2599 0,0866

D_UNIRIO -12,9170 0,0000

D_UFRJ - 0,0000

D_UFF -14,9923 0,0000

D_UFrRJ -13,9592 0,0000  

 

Já a análise dos resíduos ou erros sugere que seus comportamentos são 

aproximadamente normais. 

Gráfico 13 – Gráfico de Dispersão dos Resíduos – Razão de Cotista / Remuneração 

Média, Razão de Sexo, Razão de Noturno, IES e Tempo de Vigência da Política. 

 

Fonte: Software Excel. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa buscou verificar se os estudantes que ingressam por reserva de vagas, ou 

seja, cotistas, escolhem carreiras de menos prestígio ou remuneração com o objetivo de 

sugerir política(s) complementar(es) que venha(m) a alavancar o resultado da política de 

cotas. Buscou também observar e gerar conclusão sobre as diferenças entre cotistas do 

sexo feminino e masculino na tentativa de mostrar que cotistas do sexo feminino optam 

por carreiras de menor prestígio se comparados com os do sexo masculino, a fim de 

sugerir política complementar de forma específica para o sexo feminino. Uma última 

análise abordou o turno escolhido. Buscou-se verificar se os cotistas optam pelo turno 

noturno a fim de conjugar trabalho integral e renda e se também optam pelas carreiras 

menos prestigiadas com o mesmo objetivo, ou seja, sugerir política complementar. 

Vale ressaltar que a pesquisa teve como estudo de caso as universidades, centros e 

institutos universitários públicos localizados no estado do Rio de Janeiro. E, portanto, 

para que seu resultado possa ser inferido para a política de cotas como um todo são 

necessários estudos complementares. Além disso, o estudo utilizou apenas os dados dos 

alunos que estavam cursando o ensino superior no ano de 2013 e para as relações em 

que a remuneração média foi incluída, só foram considerados os dados em que a relação 

entre as carreiras do Inep e do IBGE era clara. 

Primeiramente vale destacar que as vagas oferecidas para cotistas não foram totalmente 

preenchidas o que corrobora com a pesquisa de Amadei (2008) sobre a Uerj que conclui 

que em 2003 havia uma demanda reprimida que foi atendida em 2004 e que a partir daí 

houve uma tendência de redução daqueles que procuravam as vagas reservadas. 

Quanto às análises das escolhas das carreiras verificou-se que, ao contrário do que se 

imaginava, cotistas escolhem carreiras de maior prestígio, ou grupo 1, seguida das 

carreiras do grupo 3 e por fim do grupo 2, sendo a diferença entre os grupos 2 e 3 de 

apenas 0,28 pontos percentuais. 

A análise também demonstrou que a maior parcela de estudantes que estavam cursando 

o ensino superior no ano de 2013 é do sexo feminino, que cotistas são em sua maioria 

do sexo feminino e que suas escolhas preferenciais são em ordem decrescente pelos 

grupos 3, 1 e 2, diferentemente do sexo masculino que opta por carreiras mais 
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valorizadas. É importante destacar que essa não é uma característica observada apenas 

entre os cotistas, os não cotistas também se comportam da mesma forma. 

Além disso, também demonstrou que ambos os estudantes, cotistas ou não, estão mais 

presentes no turno diurno, mas que os cotistas têm uma representação maior do que não 

cotistas nesse turno sugerindo que pode haver necessidade de seu trabalho na 

composição da renda familiar. Verificou-se que os cotistas que cursam o ensino superior 

no turno noturno escolhem carreiras de menos prestígio ou remuneração, ou seja, 

carreiras do grupo 3 e que o mesmo acontece com não cotistas. O resultado confirma a 

hipótese de que estudantes do turno noturno optam por carreiras de menor prestígio. 

O resultado das análises, portanto, sugere que política complementar seria necessária, 

quer tenha como público-alvo os estudantes de ensino médio do sexo feminino de forma 

a encorajá-los em suas escolhas, quer seja junto às instituições de ensino superior no 

oferecimento de mais cursos e vagas de maior prestígio no turno noturno, pois os cursos 

de turno noturno representam apenas 33,6% do total de cursos oferecidos e elencados 

pelo Inep. 

Com o objetivo de verificar as correlações foram geradas regressões. A análise das 

regressões simples demonstrou que existe uma correlação positiva bem fraca, mas não 

estatisticamente significativa, entre as variáveis: Razão Cotista em função da 

Remuneração Média e Razão de Cotista em função da Razão de Sexo. Já para Razão de 

Cotista e Razão de Noturno a regressão aponta uma correlação negativa bem fraca, mas 

também não estatisticamente significativa. Os modelos, portanto, não são indicados para 

explicar as correlações. 

A primeira análise de regressão múltipla demonstrou que existe uma correlação positiva 

bem fraca, da Razão de Cotistas em função da Remuneração Média e Razão de Noturno 

e negativa entre a Razão de Cotista e a Razão de Sexo, mas todas não estatisticamente 

significativas. O modelo, portanto, também não é indicado para explicar as correlações. 

Já a análise da segunda regressão múltipla sinaliza significância estatística com 

correlações negativas para Razão de Sexo, Razão de Noturno e para a maioria das IES, 

e positiva para a Remuneração Média e para o Tempo, embora a Razão de Noturno não 

tenha poder explicativo no modelo. O modelo, portanto, é o que melhor explica as 
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relações objeto da pesquisa. A demonstração da forte influência das IES sobre a Razão 

de Cotista pode ter como explicação o fato de apresentarem políticas ou 

implementações diferenciadas das cotas no tempo, o que pode ser comprovado pelos 

altos coeficientes e baixos p-valores da variável Tempo na regressão. 

Desta forma, utilizando-se a variável proxy remuneração média na carreira como 

preferência de escolhas, e as universidades, centros e institutos públicos situados no 

estado do Rio de Janeiro como estudo de caso, acredita-se que a política de cotas 

caminha na direção de seu objetivo de forma a minimizar as dívidas racial e social 

existentes, pois as preferências dos cotistas são pelas carreiras de maior prestígio ou 

remuneração.  

Por fim, a pesquisa indica que, para que a política de cotas obtenha melhores resultados 

e mais rapidamente alcance seus objetivos, seria pertinente a implementação de política 

complementar tendo como público-alvo os cotistas do sexo feminino e estudo 

complementar que avalie as carreiras oferecidas no turno noturno com o mesmo 

objetivo.  
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APÊNDICE 1 – Relação Adotada entre as Carreiras do Inep e do IBGE 

Carreiras Inep Carreiras IBGE Carreiras Inep Carreiras IBGE

Administração

Comércio e Administração(Curso 

Gerais)/Gerenciamento e 

Administração

Gastronomia Desconsiderado

Agronomia

Agricultura, Silvicultura (Cursos 

Gerais)/Produção Agrícola e 

Pecuária

Geofísica Ciência da Terra

Análise/Computação Ciência da Computação Geografia Ciência da Terra

Antropologia Sociologia e Estudos Culturais Geologia Desconsiderado

Arquitetura Arquitetura e Urbanismo Gestão
Serviços de Segurança (Curso 

Gerais)

Arquivo
Biblioteconomia, Informação, 

Arquivos
Gestão Viagens, Turismo e Lazer

Artes Artes (Curso Gerais) História História e Arqueologia

Artes Música Música e Artes Cênicas Hotelaria
Hotelaria, Restaurantes e Serviços 

de Alimentação

Astronomia Desconsiderado Jornalismo Jornalismo e Reportagem

Automação Eletrônica e Automação Letras

Humanidades e Letras (Curso 

Gerais)/Língua Materna 

(Vernácula)

Belas Artes Belas Artes Línguas Línguas e Culturas Estrangeiras

Biblioteconomia
Biblioteconomia, Informação, 

Arquivos
Línguas Línguas e Culturas Estrangeiras

Biomedicina/Biologia Biologia e Bioquímica Línguas Línguas e Culturas Estrangeiras

Bioquímica Biologia e Bioquímica Manutenção Desconsiderado

Ciência Biologia e Bioquímica Matemática Matemática

Ciência Contabilidade e Tributação Medicina Medicina

Ciência Estatística Meteorologia Desconsiderado

Ciência/Ciência Desconsiderado Multimídia Desconsiderado

Ciência/Medicina Desconsiderado Museologia História e Arqueologia

Cinema Jornalismo e Reportagem Música Música e Artes Cênicas

Comunicação Jornalismo e Reportagem Nutrição Desconsiderado

Conservação/Artesanato Artesanato Oceanografia Desconsiderado

Construção Veículo Desconsiderado Odontologia Odontologia

Dança Desconsiderado Paisagismo Desconsiderado

Decoração Design e Estilismo Pedagogia
Formação de Professores de 

Educação Infantil

Desenho/Design Desconsiderado Polímeros Desconsiderado

Design Design e Estilismo Produção
Engenharia e Profissões de 

Engenharia (Cursos Gerais)

Direito Direito Produção Desconsiderado

Distribuição Elétrica Desconsiderado Psicologia Psicologia

Economia
Economia/Finanças, Bancos, 

Seguros
Química Química

Economia
Economia/Finanças, Bancos, 

Seguros
Relações Desconsiderado

Educação/Saúde Desconsiderado Relações Marketing e Publicidade

Empreendedorismo Desconsiderado Saúde Saúde (Curso Gerais)

Enfermagem Enfermagem e Atenção Primária Segurança
Serviços de Segurança (Curso 

Gerais)/Setor Militar e de Defesa

Engenharia Engenharia  Florestal / Silvicultura Sem Informação Desconsiderado

Engenharia Engenharia Civil e de Construção Serviço Saúde Serviço Social e Orientação

Engenharia Eletricidade e Energia Sociologia Sociologia e Estudos Culturais

Engenharia Eletrônica e Automação Teatro Música e Artes Cênicas

Engenharia
Engenharia e Profissões de 

Engenharia (Cursos Gerais)
Tecnologia Desconsiderado

Engenharia
Engenharia Mecânica e 

Metalurgia
Tecnologia Desconsiderado

Engenharia
Química e Engenharia de 

Processos
Tecnologia Desconsiderado

Engenharia
Química e Engenharia de 

Processos
Tecnologia Desconsiderado

Engenharia
Veículos a Motor, Construção 

Naval e Aeronáutica           
Telecomunicação Desconsiderado

Estatística Estatística Teologia Religião

Farmácia Farmácia Terapia Terapia e Reabilitação

Filosofia Filosofia e Ética Tradução
Humanidades e Letras (Curso 

Gerais)

Física Física Turismo Viagens, Turismo e Lazer

Fisioterapia Terapia e Reabilitação Veterinária Veterinária

Fonoaudiologia Desconsiderado Zootecnia Desconsiderado

Formação/Educação
Formação de Professores da 

Educação Básica  
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APÊNDICE 2 – Grupos de Carreiras e respectivas Remunerações Médias segundo 

IBGE 2010. 

Não estudante, curso mais elevado concluído, superior 

de graduação, espécie

Rendimentos 

Médios do Trabalho 

Principal

Grupos

Medicina 6.638,47

Engenharia Civil e de Construção 5.417,72

Engenharia Mecânica e Metalurgia 5.161,81

Eletricidade e Energia 4.972,96

Química e Engenharia de Processos 4.603,39

Engenharia e Profissões de Engenharia (Cursos Gerais) 4.576,14

Finanças, Bancos, Seguros 4.563,81

Setor Militar e de Defesa 4.447,49

Veículos a Motor, Construção Naval e Aeronáutica           4.332,97

Engenharia  Florestal / Silvicultura 4.071,79

Direito 3.760,96

Economia 3.674,04

Eletrônica e Automação 3.589,13

Odontologia 3.581,36

Estatística 3.515,28

Serviços de Segurança (Curso Gerais) 3.473,38

Arquitetura e Urbanismo 3.460,23

Produção Agrícola e Pecuária 3.394,55

Veterinária 3.148,21

Comércio e Administração(Curso Gerais) 3.075,68

Ciência da Computação 3.035,77

Gerenciamento e Administração 2.847,55

Marketing e Publicidade 2.821,81

Física 2.799,36

Química 2.591,85

Contabilidade e Tributação 2.565,25

Jornalismo e Reportagem 2.541,86

Farmácia 2.385,42

Sociologia e Estudos Culturais 2.297,92

Psicologia 2.184,14

Agricultura, Silvicultura (Cursos Gerais) 2.155,14

Design e Estilismo 2.042,02

Belas Artes 2.010,48

Matemática 2.009,09

Biblioteconomia, Informação, Arquivos 2.008,03

Hotelaria, Restaurantes e Serviços de Alimentação 1.957,69

Ciência da Terra 1.929,56

Saúde 1.803,37

Música e Artes Cênicas 1.780,90

Terapia e Reabilitação 1.731,94

Enfermagem e Atenção Primária 1.731,51

Biologia e Bioquímica 1.704,03

Viagens, Turismo e Lazer 1.691,77

Humanidades e Letras (Curso Gerais) 1.640,07

História e Arqueologia 1.639,16

Línguas e Culturas Estrangeiras 1.628,86

Serviço Social e Orientação 1.628,22

Artes (Curso Gerais) 1.539,34

Filosofia e Ética 1.522,80

Língua Materna (Vernácula) 1.506,89

Religião 1.498,73

Artesanato 1.175,33

Formação de Professores de Educação Infantil 1.075,37

Formação de Professores da Educação Básica 975,1

1
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