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RESUMO 

O objetivo da pesquisa foi verificar se a diferença de desempenho acadêmico entre Cotistas e 

não Cotistas no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) (antes do aluno ingressar no ensino 

superior) se reduz em relação àquela apurada no Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) 

(após o aluno ingressar/cursar o ensino superior) e se essa redução se reflete, também, na vida 

dos egressos Cotistas. A pesquisa quantitativa foi realizada com 9.700 egressos Cotistas e não 

Cotistas que concluíram seus respectivos cursos no período 2012/1 a 2017/1, e que ingressaram 

depois que a UFES adotou o sistema de Cotas (2008). Por meio dela, apurou-se que o 

desempenho acadêmico dos Cotistas no ENEM foi inferior ao dos não Cotistas e que no CRA, 

64,91% das subvariáveis apontam que não existe diferença de desempenho entre os dois grupos. 

Utilizando-se da Análise de Sentimento, a pesquisa qualitativa verificou que o fato de o aluno 

Cotista ter ingressado no ensino superior e tê-lo concluído acarretou mudanças em sua vida, as 

quais o fizeram sentir-se, socialmente, mais igual aos não Cotistas. As falas expressando o 

sentimento dos entrevistados foram polarizadas em positivas e negativas. As que não possuíam 

essa caracterização foram desconsideradas. Cem por cento das falas polarizadas dos egressos 

Cotistas entrevistados apontam ter havido mudanças muito grandes em suas vidas, como um 

todo (cidadania), e 81,80% indicam ter havido mudanças positivas na relação deles com o 

mercado de trabalho. Tanto o desempenho acadêmico quanto as falas dos entrevistados 

apontam, como consequência das Cotas, o sentimento de aproximação social dos Cotistas em 

relação aos não Cotistas. Foram entrevistados 21 egressos Cotistas. Como nas entrevistas os 

egressos Cotistas mencionaram questões administrativas relacionadas a nivelamento e a 

recursos para manutenção deles nos cursos, foram, também, entrevistados 10 dirigentes. Dessa 

forma, 60,00% das falas polarizadas dos Cotistas e 55,60% das dos dirigentes caracterizam as 

ações de nivelamento como negativas. Já a respeito das ações de assistências, visando a 

permanência no curso, 50,00% das falas dos Cotistas e 62,50% daquelas dos dirigentes as 

caracterizam como positivas.   

 

Palavras-chave: Igualdade Social; Desigualdade Social; Discriminação; Ação Afirmativa 

Cota; Cidadania; Avaliação de Desempenho Acadêmico; Mudanças Sociais. 

  



 

 
 

ABSTRACT 

The research objective was to verify if the academic performance difference between 

Quota holders and non-Quota holders in the ‘Exame Nacional do Ensino Médio’ (ENEM 

- National High School Examination) (before the student enters higher education) is 

reduced in relation to that calculated in the Academic Income Coefficient (CRA) ( after 

the student joins/attends higher education) and if this reduction is also reflected in the 

graduate’s life. The quantitative survey was carried out with 9,700 graduates from Quotas 

and non-Quota holders who completed their respective courses in the period 2012/1 to 

2017/1 and who joined after UFES (Universidade Federal do Espirito Santo) adopted the 

quota system (2008). It was found that the academic performance of the Quotients in the 

ENEM was lower than that of the Quotients, and that in the CRA, 64.91% of the sub-

variables indicated that there was no difference in performance between the two groups. 

Using the Analysis of Feeling, qualitative research verified that the fact that the student 

enrolled in higher education and having completed it led to changes in his life that made 

him feel socially more equal to non-Quota holders. The speeches expressing the feelings 

of the interviewees were polarized into positive and negative. Those that did not have this 

characterization were disregarded. One hundred percent of the polarized lines of the 

graduates interviewed indicate that there have been very large positive changes in their 

lives (citizenship) and 81.80% indicate that there have been positive changes in their 

relationship with the labor market. Both the academic performance and the speeches of 

the interviewees point to the consequences of the Quotations, the feeling of social 

approximation of the Quota holders in relation to the non-Quota holders. Twenty-one 

Quota holders were interviewed. As in the interviews, the Quota holders mentioned 

administrative issues related to leveling and resources for their maintenance in the 

courses, and 10 leaders were also interviewed. Thus, 60.00% of the polarized statements 

of the Quota holders and 55.60% of the managers characterize the leveling actions as 

negative. Regarding the attendance actions, aiming to stay in the course, 50.00% of the 

statements of the Quotients and 62.50% of those of the leaders characterize them as 

positive. 

Keywords: Social Equality; Social inequality; Discrimination; Affirmative Action                     

Quota; Citizenship; Assessment of Academic Performance; Social Changes. 
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Gestão Pública: busca da igualdade social a partir da Ação Afirmativa Cota no 
ensino superior brasileiro. 

1 INTRODUÇÃO  

Dada a importância da função social da educação e de seu caráter democrático1, este 

trabalho foca na Ação Afirmativa Cota como uma oportunidade para aqueles que, muito 

provavelmente, permaneceriam em condição de desigualdade social em relação a outros 

grupos, no que diz respeito à inserção social e ao processo de desenvolvimento de si 

próprios como cidadãos. 

 A concepção liberal que apregoava a igualdade social em uma dimensão jurídica 

formal, onde se vedavam privilégios pessoais e se proibia a hierarquização das classes 

sociais, foi sentida como insuficiente para garantir a igualdade em toda sua 

potencialidade. Sendo assim, ela deu lugar a uma nova concepção de igualdade. Esta 

última encontra-se baseada na “igualdade de chances ou de oportunidades, cujo foco de 

atenção recai sobre a noção de igualdade material ou substancial” (GOMES & SILVA, 

2001, P.129). E foi com base na realidade da desigualdade, efetivamente observada na 

sociedade, que medidas de Ações Afirmativas direcionadas ao ingresso no ensino 

superior foram sendo adotadas. 

No ano de 2004 foi criado, por meio da Medida Provisória nº 213/2004 e 

posteriormente convertida na Lei nº 11.096/2005 (BRASIL, 2005), o Programa 

Universidade para Todos (PROUNI), o qual provou ser, parcialmente, capaz de promover 

a oportunidade de cursar o ensino superior para a população que sofria/sofre com alguma 

forma de discriminação, principalmente em decorrência das suas respectivas condições 

socioeconômicas e de etnia. A referida lei, que ampliou a oportunidade de ingressar no 

ensino superior, para grupos com maior dificuldade de acesso, veio corroborar a Lei nº 

9.394/962, a qual trata a educação como um dever da família e do Estado e prevê que o 

ensino será ministrado com base no seguinte princípio: “I - igualdade de condições para 

o acesso e permanência na escola [...]" (BRASIL, 1996). Na busca por oferecer igualdade 

de oportunidade de acesso ao ensino superior, objetivando, por meio desse último, reduzir 

as desigualdades sociais, o Estado brasileiro legislou sobre a Bolsa PROUNI, sistema de 

                                                           
1 Função social essa entendida “como o processo pelo qual os indivíduos desenvolvem um interesse pessoal 

nas relações sociais, na sua direção e na formação de hábitos que permitam mudanças sem que estas 
ocasionem desordens” (TEIXEIRA apud NUNES, 2000, P. 27). 

2 A Lei nº 9.394/96 é também chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 
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Cotas e outras formas de incentivo, no âmbito das Ações Afirmativas relacionadas ao 

ensino. A Bolsa PROUNI na democratização do acesso nas Instituições de Ensino 

Superior (IES) privadas e as Cotas, nas públicas. O presente estudo enfoca somente as 

Cotas3. 

As Cotas destinadas a facilitar o acesso ao ensino superior constituem-se num 

tratamento diferenciado ao estudante discriminado, principalmente, em decorrência da 

sua condição socioeconômica, reservando-lhe vagas no ensino superior público, de forma 

que a meritocracia entre as pessoas de diferentes classes sociais deixe de ser um 

impeditivo para que alunos oriundos de condições socioeconômicas inferiores tenham 

que concorrer por vagas junto àqueles oriundos de classes socioeconômicas mais 

abastadas. 

A tal fato, não faltaram críticas. Frias (2012) afirma que uma parcela da sociedade 

entende as Cotas como uma medida que, além de não respeitar o mérito, ainda 

potencializa a discriminação em suas diversas formas de manifestação. Para esse 

pesquisador, é importante que haja atenção especial para aqueles que estão em 

desvantagens sociais. No entanto, ressalta que existem outras medidas menos 

controversas que poderiam ser adotadas, tal como a melhoria da "qualidade do ensino 

fundamental e do ensino médio, aumento das vagas em universidades, fortalecimento do 

ensino técnico [...]" (FRIAS, 2012, P. 153). 

Massey & Mooney (2007, p. 99) afirmam que a referida prática constitui-se em 

discriminação de grupos, os quais não fazem parte das minorias. Para esses 

pesquisadores, as Cotas acabam por estigmatizar as minorias como grupos menos 

preparados e que essa marca negativa acaba influenciando no baixo desempenho escolar4 

dos alunos que delas se beneficiam.  

Por outro lado, existem trabalhos de pesquisadores, tais como Reis (2013), Martins 

(2016) dentre outros, os quais referem-se positivamente às Cotas como um caminho na 

busca da redução da igualdade social. Dependendo de quem dela se beneficia, a Cota 

acaba tornando-se um caminho que possibilita ao indivíduo acesso ao ensino superior, e 

este último tem potencial de conduzi-lo à liberdade individual e à ascensão social, ainda 

                                                           
3 O projeto original desta pesquisa contemplava as Ações Afirmativas nas IES públicas e privadas, em 

âmbito nacional. Pelo fato de o INEP ter vedado, em maio/2017, a pesquisa in loco e sem previsão de 
reabertura, foi pesquisada a Ação Afirmativa Cota na Universidade Federal do Espírito Santo.  

4 Será tratado como desempenho neste trabalho o aprendizado obtido no ensino superior pelo aluno, aferido 
pelas notas no ENEM e Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA). 
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que relativamente. Aos poucos, o beneficiário vai sentindo-se participante, que é capaz, 

e vai aprimorando seu aprendizado, inclusive por meio da convivência com a diversidade. 

E essas condições podem configurar-se num caminho que conduz à igualdade e a um 

prestígio social bem mais amplo do que apenas o de ter o status de estudar numa 

universidade ou mesmo de portar um diploma do ensino superior. Condição essa muito 

difícil de ser alcançada, não fosse a forma alternativa de ingresso no ensino superior, até 

então centrada apenas no mérito.  

Como afirma Reis (2013), na relação de reconhecimento há uma reciprocidade onde 

o "conceito de amor é o elemento fundamental para que o sujeito se reconheça, sinta-se 

aprovado e tenha autoconfiança para agir e participar [...], na condição de interação entre 

os sujeitos está subentendida a expectativa de reconhecimento pelos outros sujeitos" (p. 

88). Em sua pesquisa sobre os resultados dos Cotistas e não Cotistas na Universidade de 

Brasília (UNB), Velloso (2009) reitera a afirmação de Holanda (2008) de que os 

estudantes Cotistas, geralmente, atribuem "grande importância à vaga conquistada na 

universidade, o que aumenta sobremodo sua autoestima [...], um importante fator para o 

bom rendimento" (p. 633). 

Nesse contexto, existem pesquisas tanto quantitativas quanto qualitativas que 

estudaram o desempenho dos alunos e, mais proficuamente, os fatores que influenciaram 

no desempenho dos que cursaram o ensino superior valendo-se da opção pela Ação 

Afirmativa Cota. Lemos & Miranda (2015) desenvolveram pesquisas nos cursos de 

graduação bacharelado em Ciências Contábeis nos anos de 2009 e 2012 com o objetivo 

de identificar as variáveis, analisadas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), as quais influenciam no desempenho acadêmico dos discentes, na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Concluíram que, das variáveis 

estudadas5, somente a escolaridade dos pais não influenciou na nota obtida pelos 

estudantes no ENADE.  

Carmo & Almeida (2015) também pesquisaram os cursos de Ciências Contábeis no 

Brasil, cujos alunos fizeram o ENADE em 2012, com o objetivo de "avaliar a influência 

de variáveis qualitativas relacionadas a algumas das características dos alunos e dos 

cursos de Ciências Contábeis, e/ou das respectivas instituições de ensino superior 

                                                           
5 "nota dos ingressantes no Enem, escolaridade dos pais, nota infraestrutura, nota organização didático-pedagógica, 

regime de trabalho docente e quantidades de mestres e doutores" (LEMOS & MIRANDA, 2015, P. 1). 
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ofertantes" (p. 1). Concluíram que as variáveis relacionadas à região onde a IES está 

localizada, sexo, turno do curso etc. foram relevantes no desempenho discente no 

ENADE/2012. 

Pesquisando os determinantes de desempenho acadêmico nos cursos de Ciências 

Contábeis, Souza (2008) afirma que "o background de conhecimento que o aluno traz 

para a faculdade influencia, significativamente, no desempenho do curso [...]." (p. 58). 

Corroborando esse resultado e indicando, inclusive, algumas variáveis que mais 

influenciam no desempenho educacional, Ney, Totti & Reid (2010) pesquisaram a região 

norte-fluminense, no estado do Rio de Janeiro, e concluíram que "as condições 

socioeconômicas das famílias, mais especificamente a renda familiar e a escolaridade dos 

pais, estão entre os principais determinantes do desempenho educacional" (p. 104). 

Corroboram, igualmente, Albernaz, Ferreira & Campos (2002) quando afirmam que, pelo 

menos, 80% da diferença de desempenho dos alunos estão relacionados às suas condições 

socioeconômicas. 

Referindo-se ao desempenho acadêmico dos Cotistas em relação aos não Cotistas, 

pesquisa feita por Guimarães, Costa & Almeida Filho (2011, p.1) verificou que “o 

desempenho relativo, ainda que não o rendimento absoluto, dos Cotistas foi em média 

semelhante ao daqueles que não necessitaram de um regime diferenciado de ingresso”. 

Em suma, a maioria das pesquisas aponta para o desempenho dos Cotistas como sendo 

muito próximo e, às vezes, superior ao daqueles que não foram por ela beneficiados. As 

pesquisas consultadas vislumbram a questão do desempenho escolar no ensino superior, 

sem focar na questão da desigualdade social.  

O interesse principal da presente pesquisa é ir além da mensuração do desempenho 

acadêmico dos Cotistas. Ela enfoca a Cota para acesso ao ensino superior como estratégia 

para a concretização da redução da desigualdade social, vislumbrando a igualdade. Por 

meio dela, os cidadãos oriundos de grupos cuja condição socioeconômica é inferior, em 

relação ao grupo que ingressa no ensino superior sem beneficiar-se da referida política 

pública, têm oportunidade de, após cursar o ensino superior, sentir-se mais integrados 

socialmente e, inclusive, ocupando, progressivamente, determinados cargos e/ou 

exercendo determinadas funções, às quais, na prática, geralmente são privativas de quem 

concluiu o ensino superior.  O mercado de trabalho brasileiro, por exemplo, oferece 

remuneração maior aos graduados em relação aos não graduados, em média, 2,6 vezes 

(CARVALHO, 2013 apud GUTTERRES, 2015). E, como o mercado de trabalho no 
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Brasil é competitivo, não restam dúvidas de que as empresas procuram por candidatos 

que estejam mais bem preparados.  

Sendo assim, este trabalho assume o posicionamento de que o processo de inclusão 

social se caracteriza como sendo um conjunto de ações que visam a participação 

igualitária dos indivíduos na sociedade, independentemente de características peculiares, 

tais como condição socioeconômica, etnia dentre outras. Alphonse, 2015, reitera que, para 

aqueles que estão no processo de inclusão, lhes seja garantido acesso “às oportunidades 

e aos recursos necessários para participarem plenamente nas esferas econômica, social e 

cultural e se beneficiem de um nível de vida e bem-estar considerados normais na 

sociedade em que vivem” (ALPHONSE, 2015, P. 186). E a Ação Afirmativa Cota 

caracteriza-se por dar oportunidade aos menos favorecidos socioeconomicamente de 

estudarem na mesma IES que os demais, fazendo o mesmo curso, com os mesmos 

professores etc. E que, depois de formados, poderão ter oportunidades de ocupar vagas 

mais bem remuneradas no mercado de trabalho e, em decorrência disso, poderão ter 

acesso a outros bens, direitos e serviços colocados à disposição da sociedade, 

caracterizando-se, assim, num processo que caminha para a redução das desigualdades 

sociais e, consequentemente, para a igualdade social.  

Ao considerar que a desigualdade social diz respeito à “desigualdade na distribuição 

das riquezas entre os polos mais ricos e mais pobres da sociedade”, Melsert (2013) 

ressalta que “tal disparidade nos rendimentos implica um acesso diferenciado a direitos e 

serviços para cada camada socioeconômica” (p. 29). 

Em sua pesquisa, Martins (2016) concluiu que “a formação de ensino superior é 

fundamental, a partir do momento em que permite acesso a vagas ocupacionais que jovens 

de origem familiar de classes populares dificilmente teriam, sem esse nível de ensino”6 

(p. 8). No entanto, é preciso estar atento para as Cotas não terem por objetivo apenas 

preparar o homem que cria, com seu trabalho, e que consome pagando com a remuneração 

recebida por sua mão de obra vendida. “O desafio do conhecimento é acompanhar o 

espírito humano, e não reduzir sua atuação ao mundo físico [...]. Daí o papel do 

conhecimento filosófico ser considerado vital” (FRAGA, 2009, P. 113). Muito além de a 

Cota permitir acesso ao ensino superior, está a consequência do fato do aluno Cotista ter 

ingressado e cursado e ensino superior em uma universidade pública, que interessa sob 

                                                           
6 Negrito adicionado. 
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uma ótica a qual considera o humano em sua dimensão democrática e ética, bem como a 

humanidade inserida num cosmo cuja interação deve levar a mais vida.  

Dentre os instrumentos de avaliação de desempenho acadêmico utilizados pelo 

INEP, estão o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE). Como a UFES não dispõe da nota 

individualizada do aluno no ENADE, e por outras razões apresentadas no capítulo que 

trata do design metodológico, nesta pesquisa o desempenho acadêmico no ensino superior 

foi mensurado por meio do Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA)7.  

Embora o desempenho no ENEM desse mesmo aluno tenha refletido sua condição 

de desigualdade em relação aos que ingressaram no ensino superior sem fazer uso da 

Cota, seu respectivo CRA pode colocá-lo mais próximo, igual ou até mesmo num nível 

superior, considerando o ranking daqueles que ingressaram sem se beneficiarem da 

referida Ação Afirmativa.  

A pesquisa de Arrigoni, Oliveira, Fraga & Pires (2017, n/d) concluiu que os alunos 

Cotistas cujos cursos participaram no ENADE/2014, alcançaram nesse exame um 

desempenho acadêmico médio correspondente a -0,686 pontos em relação ao 

desempenho acadêmico médio dos não Cotistas. Diferença, certamente, inferior àquela 

apurada no ENEM. Embora os dois exames tenham objetivos e conteúdos diferentes, 

importa que tanto os Cotistas como os não Cotistas foram submetidos aos mesmos exames 

(ENEM e ENADE). 

 Entende-se, então, que, nesse caso, a Cota alcançou, pelo menos em parte, seu 

objetivo de permitir selecionar os melhores, em termos de desempenho acadêmico, dentro 

dos potencias Cotistas, sem que houvesse concorrência entre intergrupais. O fato de o 

desempenho no ENADE dos beneficiários das Cotas ser próximo, em relação aos demais 

que ingressaram no ensino superior sem o auxílio da referida Ação Afirmativa, leva ao 

entendimento de que também eles estão, relativamente, preparados para ocupar as 

mesmas oportunidades de trabalho, por exemplo, em condição de igualdade em relação 

aos demais.  

Referindo-se ao ensino na educação básica, Ney, Totti & Reid (2010) a enfocam não 

somente como preparação para uma atuação ativa e autônoma do cidadão na vida social, 

                                                           
7 Coeficiente de Rendimento Acadêmico neste trabalho é média do desempenho acadêmico do aluno, 

tomando por base o desempenho em cada disciplina ou outro componente curricular. 
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mas também “para a continuidade da vida acadêmica no ensino superior, o que possibilita 

uma melhor inserção no mercado de trabalho” (p.104). Afirmam, ainda, esses 

pesquisadores, que a qualidade da educação tem forte influência da condição 

socioeconômica da família de origem. E que “tal faceta da desigualdade existente no 

sistema educacional brasileiro tem se mostrado incomodamente visível quando se 

comparam os resultados obtidos na prova objetiva do ENEM por alunos de famílias 

pobres e ricas de todo o país” (p. 104). 

 Indo mais adiante e referindo-se à provável diferença de desempenho escolar entre 

os beneficiários das Ações Afirmativas Cota e Bolsa integral PROUNI no ENADE em 

relação aos não beneficiários delas, Baqueiro (2015) afirma que “o nível socioeconômico 

é o fator de maior impacto nos resultados escolares” (p. 42). 

Há de se destacar que, após a adoção de Ações Afirmativas, particularmente as Cotas 

e Bolsa PROUNI, houve uma “profunda mudança no perfil étnico-social do alunado” 

(GUIMARÃES, COSTA & ALMEIDA FILHO, 2011, P. 2). Infere-se, então, que essa 

mudança de perfil do alunado no ensino superior pode ser interpretada como um indicador 

parcial de redução das desigualdades sociais, uma vez que passaram a frequentar as IES 

alunos antes considerados sem condições para tal, devido ao seu respectivo desnível 

socioeconômico e suas consequências. 

Reafirmam esse posicionamento Lima & Rodriguez (2008), ao esclarecerem que 

terminado o curso no qual ingressou, via Ação Afirmativa, poder-se-ia afirmar, mesmo 

de forma teórica, que o aluno beneficiário vislumbrou para si oportunidades de ingresso 

no mercado de trabalho. E isso se configura como “uma forma de reduzir desigualdades, 

uma vez que o mercado globalizado exige cada vez mais qualificação profissional e 

formação contínua para manter-se inserido no trabalho, sobretudo naqueles de melhor 

remuneração”, conforme Lima & Rodriguez (2008, p. 63). 

Além do que, Guzzo & Euzébios Filho (2005), referindo-se aos dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), dão conta de que pessoas com renda média 

per capita abaixo de dois salários mínimos apresentam uma média inferior a 3,4 anos de 

estudo, enquanto os que têm renda média per capita superior a dois salários mínimos 

apresentam, em média, 6,4 anos de estudo. Verifica-se, então, que, em geral, os melhores 

salários são auferidos por quem possui maior nível de escolaridade. 
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Referindo-se às pesquisas acadêmicas sobre Cotas no ensino superior no Brasil, 

Villalobos, Treviño, Wyman & Scheele (2017) evidenciam que elas abrangem quatro 

áreas: “propósito e população-alvo; sistema de admissão e composição da população do 

ensino superior, resultados acadêmicos e centralidade nacional da política”8 (p. 14). 

Os resultados e as lacunas deixadas por tais trabalhos instigaram a realização da 

presente pesquisa, com a qual se propõe verificar se a Ação Afirmativa Cota, no seu 

objetivo de reduzir as desigualdades sociais, rumo à igualdade, está surtindo os efeitos 

desejados. Impactos esses que serão verificados, iniciando-se pelo desempenho 

acadêmico do estudante no ENEM9 e o seu respectivo Coeficiente de Rendimento 

Acadêmico - CRA10. Esse desempenho será identificado tomando por base as notas do 

aluno bem como as subvariáveis constantes no questionário socioeconômico respondido 

pelo egresso na ocasião da inscrição para o processo seletivo. Essas subvariáveis 

permitem identificar o perfil socioeconômico de cada grupo estudado. 

Por tratar-se da busca pela promoção da igualdade social, o enfoque maior da 

pesquisa será dado ao egresso formado Cotista. O grupo de não Cotista servirá de 

parâmetro de comparação, uma vez que a Cota visa reduzir, na perspectiva de eliminar, a 

diferença socioeconômica entre esses dois grupos. 

Muito mais que vislumbrar o desempenho acadêmico dos Cotistas em relação aos 

não Cotistas, o que mais importa é aquilo que vem após todo esse processo. Ou seja, as 

consequências do fato do cidadão que, estando em desigualdade social em relação a 

outros, beneficiou-se da Ação Afirmativa Cota, ingressou e cursou o ensino superior. De 

acordo com Fraga (2009) “é, pois, a consequência da ação que faz aparecer o sentido dos 

objetivos da ação, da proposta de seus resultados [...]. É a consequência e não o resultado 

                                                           
8 Quanto aos processos de admissão e à composição do corpo estudantil do ensino superior, há consenso 

sobre o sucesso da política como meio de diversificar a população do ensino superior do ponto de vista 
racial e socioeconômico (TANNURI-PIANTO & FRANCIS, 2012). Em relação aos resultados 
acadêmicos dos beneficiários desta política, a pesquisa mostra que não há diferença nos resultados 
acadêmicos quando se comparam estudantes admitidos através do mecanismo de Cotas e aqueles que 
acessaram a maneira tradicional (TANNURI-PIANTO & FRANCIS, 2012). Childs & Stromquist (2015) 
também concluíram que não há diminuição na qualidade das instituições que promovem a política. 
Finalmente, a política teve um impacto positivo na promoção de uma identidade "negra" de estudantes de 
cor (TANNURI-PIANTO & FRANCIS, 2012) e a força da política na localização da discriminação racial 
como um tema relevante de discussão pública (VILLALOBOS; TREVIÑO; WYMAN & SCHEELE, 
2017, P. 15). 

9 Antes de ingressar no ensino superior. 
10 Após o ingresso até o final do ensino superior. 



26 

 
 

o que possibilita ainda perceber se a ação se legitima ou não no ‘mundo da vida’, se está 

ou não orientada, por exemplo, para a relevância do humano” (p. 125). 

 Espera-se, portanto, que governo e dirigentes de IES, ao terem a intenção de 

modificar uma situação social11, tenham manifestado essa intenção sob forma de 

dispositivo legal, firmando-se como agentes conscientes numa rede de 

intencionalidades12. E, dessa forma, ao implementar as Cotas, supõe-se que governos e 

dirigentes de IES estivessem conscientes da situação a qual queriam transformar e que, 

ao buscar solução, tivessem como foco o futuro em constante mudanças, indo, portanto, 

muito além de dinamizar uma ação por meio legal (FRAGA, 2009, P. 7). Nesse caso, a 

busca do bem-estar social, de forma ética e justa, por meio da redução gradual das 

desigualdades sociais.  

Fazendo referência à adoção das Cotas nos EUA, Silva Filho (2012) diz que 

“passados quase 40 anos da implementação de Ações Afirmativas nos EUA não foi 

possível encontrar nenhum estudo que tratasse das consequências de tais medidas” (p. 6).  

Por outro lado, Sowell (2016) relata experiências vividas em países como EUA, África 

do Sul, Malásia e outros, muitas das quais são relatadas por ele como não exitosas o 

suficiente para conservarem suas características de efetivas e temporárias. E assim, a 

própria Ação Afirmativa a qual foi adotada com o objetivo de debilitar a desigualdade e 

a discriminação sociais tornou-se um elo do ciclo vicioso de se alimentar as desigualdades 

e a discriminação por meio do mecanismo com os quais deveriam debilitá-las. Tem-se, 

portanto, um espaço amplo para pesquisas que enfoquem as consequências das Cotas 

relativas ao acesso ao ensino superior no Brasil. 

O conhecimento dos resultados e das consequências da adoção das Cotas nas 

universidades públicas brasileiras poderá auxiliar os órgãos competentes tanto no 

direcionamento das políticas públicas quanto no direcionamento de ações e de recursos 

públicos os quais venham contribuir para que os estudantes conquistem maior avanço 

rumo à igualdade social, por meio da educação. Conforme afirma Barcellos (2015), “as 

ações estatais capazes de realizar os direitos fundamentais em questão envolvem, em 

última análise, decisões acerca do dispêndio de recursos públicos [...]. Como não há 

                                                           
11 Silogismo prático. 
12 Descrição fenomenológica. 
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recursos ilimitados, será preciso priorizar e escolher [...] onde o dinheiro público 

disponível será investido” (p. 89). 

A Constituição Federal de 1988 não ‘engessa’ as políticas públicas, mas deixa para 

os governos o estabelecimento de ações (meios) para alcançá-las, podendo ser políticas 

públicas setoriais e transversais. No entanto, essas políticas devem ser controladas de 

forma que possibilitem verificar se elas estão alinhadas aos objetivos constitucionais. 

O diferencial desta pesquisa se dá sob os seguintes aspectos: a) foca a Ação 

Afirmativa Cota como iniciativa cujo objetivo vislumbra a busca da redução das 

desigualdades sociais com vistas à igualdade social; b) foca a diferença de desempenho 

acadêmico entre Cotistas e não Cotistas no final do ensino médio, por meio do ENEM e 

no final do ensino superior, por meio do CRA.; c) enfoca as Cotas voltadas à educação 

como uma iniciativa devidamente legitimada pelo Estado, por meio da Constituição 

Federal de 1988, na busca pela eliminação gradual das desigualdades sociais; d) a 

população pesquisada é composta por todos os egressos do ensino superior, em todos os 

cursos e campi da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), abrangendo o período 

de 2012/1 a 2017/1 e que ingressaram a partir do período letivo 2008, ano em que adotou 

o regime de Cotas para ingresso em seus cursos; e) os dados referentes ao desempenho 

no ENEM e respectivo CRA serão coletados tomando por base o mesmo estudante, o qual 

será identificado por meio do seu Cadastro de Pessoa Física (CPF); f) encaminha a 

discussão da Ação Afirmativa Cota para um viés muito pouco explorado, que é o social, 

com vistas à redução das desigualdades sociais, sob o viés da pesquisa fenomenológica. 

Além disso, este estudo assume postura pró-constitucionalidade e respeito ético ao 

ser humano em congruência com Ação Afirmativa Cota. Por essa razão, não se poderia 

deixar de inserir, nesta etapa introdutória, ainda que breve, uma reflexão sobre a questão 

da igualdade, em sua complexidade, pelo menos para lembrar que, em termos de política 

pública, será sempre fundamental e que, em se tratando de educação, torna-se ainda mais 

eloquente, pois lida com o que lhe é fundamental: a pessoa humana e suas possibilidades 

de cidadania digna, fundamentos inalienáveis ao contexto educacional.  

Daí a necessidade de se pensar na igualdade jurídica que se faz, 

constitucionalmente, no compasso da história, do instante presente e da 

perspectiva vislumbrada em dada sociedade: a igualdade posta em movimento, 

em processo de realização permanente; a igualdade provocada pelo Direito 
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segundo um sentido próprio a ela atribuído pela sociedade (ROCHA, 1996, P. 

287). 

Por tratar-se de política pública voltada à gestão da educação no país, a 

constitucionalidade é, pois, além de uma exigência de rigor, uma questão filosófica 

fundamental à ética na formação de cidadãos para uma melhor compreensão do complexo 

conceito de igualdade na prática. 

A esse respeito Oliveira & Falavinha (2010) alertam para a questão dos “direitos à 

diferença, isto é, a ser si mesmo e permanecer uma pessoa diversa das outras”; enquanto 

registram, também, os “direitos à compensação pelas desigualdades” e, por isso, “a 

tornar-se, nas condições mínimas de vida e sobrevivência, igual às outras. No primeiro 

caso, a diversidade é um valor de garantia; no segundo, um desvalor a combater” (p.10) 

o qual é focado neste estudo. Essas ideias vêm ao encontro do que pensam Barros, 

Henriques & Mendonça (2000, p. 21) e Kulnig (2010) quando afirmam que “o Brasil não 

é um país pobre, mas um país onde tem muitos pobres” e que, nos elevados níveis de 

pobreza encontra seu “principal determinante na estrutura de uma desigualdade 

perversa na distribuição de renda e na desigualdade de inclusão econômica e 

social13” (p. 24). 

A desigualdade de renda gera um ciclo vicioso, uma vez que ela é causa e 

consequência. Aqueles que têm uma renda mais robusta acabam tendo acesso a uma série 

de serviços e a possibilidade de ocupar determinados espaços sociais os quais lhes 

conferem melhor qualidade de vida e status social. Já os que têm renda muito baixa não 

possuem acesso a determinados serviços e tampouco a certos espaços e status sociais. 

De acordo com Kulnig (2010), “no Brasil a desigualdade de renda adquire uma 

tonalidade hierárquica em relação aos espaços sociais produzindo conotações de 

superioridade e inferioridade [...] refletindo nas diversas esferas sociais” (p. 24). Além do 

que, a educação é apresentada por esse pesquisador como recurso que leva à igualdade de 

oportunidade. Como a busca pela igualdade social é fortemente influenciada pela 

educação e a desigualdade social é fortemente influenciada pela desigualdade de renda 

(KULNIG, 2010), então, o fato de facilitar o ingresso de pessoas menos favorecidas 

socialmente  no ensino superior é uma forma concreta adotada pelas Cotas, uma vez que 

se espera que os seus beneficiários saiam do ensino superior mais bem preparados para o 

                                                           
13 Negrito adicionado. 
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mercado de trabalho e para a vida, proporcionando-lhes  maior renda e maior bem-estar 

nas esferas individual e social. 

As Ações Afirmativas, no caso, as Cotas, voltadas à educação revestem-se de sentido 

especial e são proativas quando a sociedade percebe o aprendizado como um requisito 

fundamental no tocante às oportunidades, "pois dessa forma as pessoas têm a opção e a 

condição de desenvolver suas capacidades, utilizando-as de forma produtiva e no 

exercício da cidadania" (FELICETTI, CABERA & MOROSINI, 2014, P. 36).  

Entende-se que o fato de o cidadão, em situação de desvantagem socioeconômica, 

ingressar numa IES à qual ele não teria acesso se não fosse facilitado pela Cota, 

frequentando a mesma escola onde estudam aqueles que têm a condição socioeconômica 

melhor que a dele, e que ingressaram sem as Cotas, já é um grande estímulo à inserção 

social e à busca de reduzir sua situação de desigualdade social. 

Tal esforço, por parte do Estado, poderia ser menos eficaz, no sentido do progresso 

em direção à igualdade social, se o objetivo das Cotas ficasse restrito somente ao ingresso 

no ensino superior. Espera-se que o aprendizado do Cotista no ensino superior lhe 

proporcione um desempenho que lhe permita estar tão preparado quanto o não 

beneficiário das Cotas para desenvolver-se como indivíduo e como cidadão, inclusive em 

relação ao mercado de trabalho, onde poderá conquistar novos espaços, com funções e 

cargos os quais antes lhe seriam quase impossíveis, e com ganhos financeiros maiores14. 

E, em decorrência, vir a ter acesso a uma série de serviços dificilmente atingíveis por 

aqueles que não cursaram o ensino superior. 

De acordo com Cury (2002), a educação objetiva muito mais do que preparar 

cidadãos produtivos no que diz respeito à vida profissional. Ela “responde a valores da 

cidadania social e política”. Por sua vez, Comparato (1998), Silvério (2002) e Alphonse 

(2015) afirmam que o “remédio prioritário para reverter o quadro da desigualdade social 

no Brasil é a educação” (p. 188). 

Reforçando essa ideia, bem como a responsabilidade do Estado para com a educação, 

Marshall apud Cury (2002) esclarece que educação é muito mais do que um dever do 

Estado; é um “direito do cidadão adulto [...]” (p. 250). Além do que, cabe à universidade 

seu papel social “baseando suas ações de formação no desenvolvimento de novas 

                                                           
14 “Os trabalhadores que possuem curso superior aqui no Brasil têm, “em média, menor taxa de desemprego 

e retorno financeiro 2,6 vezes maior que um trabalhador de escolaridade média” (CARVALHO, 2013 
apud GUTTERRES, 2015. P. 10). 



30 

 
 

competências para a vida social e para o mundo de trabalho” (ANDRIOLA, 2011 apud 

GUTTERRES, 2015, P. 10). 

Vista sob esse ângulo, a conquista da redução da igualdade social, por meio da 

educação, é um processo devidamente respaldado pela literatura pertinente ao assunto, 

bem como pela Constituição Federal de 1988, cujo artigo 5º deixa claro que “todos são 

iguais perante a lei [...] garantindo-se [...] direito à [...] igualdade15” (BRASIL, 1988).   

De acordo com Cury (2002), “a igualdade é o princípio tanto da não discriminação quanto 

ela é o foco pelo qual homens lutaram para eliminar os privilégios de sangue, de etnia, de 

religião ou de crença. Ela ainda é o norte, pelo qual as pessoas lutam para ir reduzindo as 

desigualdades e eliminando as diferenças discriminatórias” (p. 255). 

E o presente trabalho foca a etapa do processo de busca pela redução da desigualdade 

social, por meio do ensino superior, considerando o desempenho acadêmico do estudante 

antes dele ingressar no ensino superior (ENEM16) e após o ingresso e tê-lo cursado 

(CRA17), bem como as consequências trazidas pelas Cotas para os indivíduos por elas 

beneficiados e, consequentemente, a sociedade onde vivem. 

No que diz respeito à pesquisa quantitativa utilizada neste trabalho, tem-se como 

premissa que o desempenho acadêmico dos alunos antes de ingressar no ensino superior 

utilizando-se das Cotas, é, em média, inferior em relação ao apresentado pelos alunos não 

Cotistas e que tal diferença de desempenho decorre, principalmente, da situação 

socioeconômica em que o estudante viveu e/ou vive e estudou o ensino básico18. Portanto, 

foi a desigualdade social entre esses dois grupos que justificou a adoção das Cotas para 

que o cidadão ingressasse no ensino superior19.  

Albernaz, Ferreira & Campos (2003) deixam claro, na pesquisa sobre a participação 

da escola e dos alunos no desempenho do exame denominado Sistema de Avaliação do 

Ensino Básico (SAEB), a existência de diferença entre o desempenho das escolas cujos 

                                                           
15 Negrito adicionado. 
16 Desempenho acadêmico antes de ingressar no ensino superior. 
17 Desempenho acadêmico médio obtido durante todo o ensino superior. 
18 Fundamental e médio. 
19 O artigo 1º da Lei nº 12.711/12 deixa claro que o ingresso no ensino superior por meio de Ação 

Afirmativa é uma forma de dar oportunidade a pessoas que, por questão relacionada à situação 
socioeconômica (quando diz que beneficiários são os que apresentam renda média familiar per capita de 
até um salário mínimo e meio) e em razão de etnia  e deficiências, quando diz que, 50% das vagas de 
cada curso que são destinadas a um público de alguma forma discriminado, a participação por etnia e 
por deficiência será na mesma proporção dessas pessoas na totalidade da população regional onde a IES 
está instalada (BRASIL, 2012.) 
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alunos participam da referida avaliação. Para aqueles pesquisadores, aproximadamente, 

80% dessa diferença são atribuídos à diferença socioeconômica dos seus alunos e que fica 

claro o “fenômeno de estratificação (sorting) dos alunos por critérios econômicos, que 

reforça o impacto [...] que essa variável tem em nível individual” e que, “quanto maior é 

o nível socioeconômico individual, melhor o seu rendimento escolar” (p. 467). Destacam, 

ainda, os referidos pesquisadores, que os alunos de origem socioeconômica baixa 

“tendem a ser duplamente punidos - devido às condições de sua família e à maior 

probabilidade de estudar em escolas de clientela com nível socioeconômico [...] baixo” 

(p. 472). 

Embora as condições socioeconômicas do estudante exerçam forte influência no 

desempenho acadêmico do aluno, a própria escola acaba por ter um papel fundamental 

no processo que vislumbra a igualdade social. O relatório sobre análise das desigualdades 

intraescolares no Brasil deixa claro que, “mesmo sendo as desigualdades com que os 

alunos chegam ao sistema escolar os elementos mais importantes para explicar a 

desigualdade nos resultados […], a ação da escola teria papel relevante para diminuir as 

diferenças entre os diversos grupos sociais” (Análise das desigualdades intraescolares no 

Brasil - relatório final, 2013, p. 11). Não é esperado que o desempenho acadêmico seja 

igual para todos. Existem fatores individuais, tais como comprometimento do aluno, que 

pode influenciar na diferença de desempenho. A desigualdade decorrente do 

comprometimento do aluno, por exemplo, é aceitável. O que não se aceita é a 

desigualdade de desempenho “decorrente de prejuízos existentes na sociedade” 

(ANÁLISE DAS DESIGUALDADES INTRAESCOLARES NO BRASIL – 

RELATÓRIO FINAL, 2013, P. 11). 

O desempenho no ENEM foi tomado como um indicador da desigualdade 

socioeconômica da população pesquisada cujo reflexo é percebido no desempenho 

acadêmico até o final do ensino médio. Já o desempenho no ensino superior, aferido por 

meio do CRA, foi tomado como um estágio no qual o cidadão já foi beneficiado com a 

Ação Afirmativa Cota. O desempenho acadêmico dos Cotistas no ENEM será comparado 

com o dos estudantes não Cotistas nesse mesmo exame. Igual comparação será feita 

quanto ao CRA. A eventual redução da diferença de desempenho entre esses dois grupos 

(Cotistas e não Cotistas) no CRA, em relação à diferença entre o desempenho deles no 

ENEM, será considerada como indicativa da evolução do cidadão no processo rumo à 

igualdade social. 



32 

 
 

Diante do exposto, surgem questões como: as Cotas no ensino superior brasileiro 

alcançam o objetivo de promover a redução da igualdade social? A comparação do 

desempenho acadêmico entre Cotistas e não Cotistas é suficiente para poder afirmar se 

os Cotistas estão ou não preparados para o mercado de trabalho e para a vida, tomando 

como referência o desempenho acadêmico dos não Cotistas?    

Gutterres (2015, p. 32) adverte que a redução da desigualdade pelo ingresso em curso 

superior não deve ser conflitante com o aumento de eficiência agregada pelo curso. Sendo 

assim, a eficácia das Cotas não deve ser mensurada somente pelo número de pessoas, em 

condição de desigualdade social, que conseguiram ingressar em um curso superior, mas, 

sobretudo, pelo que a oportunidade de cursar ensino superior e o próprio curso 

conseguiram agregar-lhes. Existem, hoje, dois aferidores de desempenho amplamente 

aplicados pelo governo federal: o ENEM e o ENADE. Este último está sendo substituído 

nesta pesquisa pelo CRA. De acordo, ainda, com Gutterres (2015), os beneficiários das 

Cotas deveriam apresentar desempenho inferior em relação aos não beneficiários. 

 Esta pesquisa verificou, primeiramente, a diferença de desempenho acadêmico dos 

Cotistas no ENEM, antes deles ingressarem no ensino superior e após terem ingressado e 

cursado o ensino superior (CRA). O mesmo procedimento ocorreu em relação ao grupo 

de não Cotistas. Em seguida verificou se a diferença de desempenho acadêmico entre 

esses dois grupos20 se alterou, tomando como referência a diferença de desempenho antes 

e após terem cursado o ensino superior. Foi principalmente na diferença de desempenho 

acadêmico dos Cotistas em relação aos não Cotistas no CRA que esta pesquisa, em sua 

parte quantitativa, buscou resposta. O quadro 1 a seguir exemplifica, de forma 

simplificada, o cálculo da diferença de desempenho dos Cotistas em relação aos não 

Cotistas, tomando como base o desempenho acadêmico médio deles no CRA e no ENEM. 

  

                                                           
20 Cotistas e não Cotistas. 
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Quadro 1: Diferença de desempenho acadêmico dos Cotistas em relação aos não Cotistas, tomando como 
base o desempenho acadêmico no CRA e no ENEM. 

Diferença de desempenho acadêmico entre Cotistas e não Cotistas no CRA, em relação ao 
ENEM. 

Descrição Cotista Não Cotista Diferença 

CRA x2 y2 (x2 – y2)  

ENEM x1 y1 (x1 – y1)  

Diferença (x2 – x1) (y2 – y1) Diferença que interessa 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Por ser a igualdade social parte substancial do direito de igualdade e de justiça social, 

tanto o direito de igualdade quanto a justiça social não se reduzem a atos e normas 

estanques do direito formal, mas caracterizarem-se pela sua relatividade, na qual a 

sociedade e as pessoas modificam-se num processo dinâmico e contínuo. O enfoque desta 

pesquisa foi vislumbrar a igualdade dos beneficiários das Cotas sob a ótica do direito 

substantivo; ou seja, do direito material. Em sendo as desigualdades sociais percebidas 

no mundo real, a igualdade vislumbrada neste trabalho se dá num contexto de absoluta 

relatividade, uma vez que enfoca a desigualdade social entre o grupo de Cotistas em 

relação ao dos não Cotistas no intervalo entre dois aferidores de desempenho acadêmico 

– ENEM e CRA - num mundo em constantes mudanças. 

Ademais, a percepção do mundo é um “fenômeno singular, de uma pessoa singular 

e que a cada vez é diferente, ‘mesmo olhando para o mesmo objeto as percepções são 

diferentes’” (GREUEL apud FRAGA, 2009, P. 52). Portanto, a igualdade buscada diz 

respeito à oportunidade dada ao grupo beneficiário das Cotas de sentir-se cidadão não 

apenas com deveres, mas também com direitos, iguais aos do grupo dos não Cotistas. 

Espera-se que as futuras gerações vivenciem um processo cada vez menor de 

desigualdades sociais, uma vez que os beneficiários das Cotas têm oportunidade de 

sentirem-se mais cidadãos e, inclusive, inserirem-se no mercado de trabalho com melhor 

renda e poderão usufruir de tantos outros serviços até então não possíveis. Esse processo 

pode proporcionar aos filhos dos então Cotistas o acesso a escolas de melhor qualidade, 

que lhes permitirão ter ensino superior de melhor qualidade e sem necessitar de Ação 

Afirmativa. Sendo a busca pela igualdade social um processo, como tal poderá levar 

tempo para completar-se e atingir plenamente os objetivos das Cotas e, assim, ultrapassar 



34 

 
 

gerações. Em outras palavras, vive-se num mundo de constantes variações e o objetivo 

das Cotas é “[...] contribuir para a plenitude do mundo” (FRAGA, 2009, P. 54). 

Além do que, referindo-se a Anísio Teixeira, Castro (2009) afirma que o próprio 

dinamismo da vida exige que a escola não seja um lugar onde se perpetua a vida social 

atual, mas, ao contrário, é preciso que ela seja transformada “num instrumento consciente, 

inteligente, do aperfeiçoamento social” (p. 101). Referindo-se ainda a Anísio Teixeira, 

esse pesquisador deixa claro que educação e sociedade são processos fundamentais da 

vida, que se influenciam mutuamente. E, portanto, “tanto a educação como a sociedade 

estão num processo de avanço contínuo”. E que a sociedade e a educação não existem. 

Há, outrossim, “um processo de sociedade” e “um processo de educação” (p. 87). 

Sendo assim, a busca da igualdade social por meio da Cota não deve ser vista 

somente sob a ótica restrita de preparar mão de obra para que seja mais bem vendida no 

mercado de trabalho e, em decorrência disso, auferir maiores rendimentos. Porém, de 

acordo com Teixeira, apud Castro 2009, a escola deve prepará-lo para viver em um 

mundo em mudança, ser, inclusive, sujeito da própria mudança. E a escola básica e a 

universidade devem ser instituições universais, e, por conseguinte, independentemente da 

família, da classe e da religião, se destinam “a dar a cada indivíduo a oportunidade21 de 

ser, na sociedade, aquilo que seus dotes inatos, devidamente desenvolvidos, 

determinassem” (TEIXEIRA apud FÁVERO, 2000, P. 435) e assim, a educação passa a 

objetivar a ‘formação comum do homem’ para viver em uma sociedade moderna e 

democrática. 

Face ao exposto, apresentam-se, a seguir, os objetivos do trabalho. 

1.1 Objetivo geral 

Verificar se a diferença de desempenho acadêmico entre Cotistas e não Cotistas se 

altera, tomando como base o desempenho antes deles ingressarem no ensino superior 

(ENEM) em relação àquele obtido após eles terem ingressado e tê-lo cursado (CRA). 

Subsidiariamente, verificar se as consequências sociais dessa provável alteração de 

desempenho acadêmico são percebidas na sociedade, no tocante à redução das 

desigualdades sociais. 

                                                           
21 Negrito adicionado. 
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1.2 Objetivos específicos 

Considerando que o desempenho acadêmico dos egressos antes de ingressarem e 

cursarem o ensino superior (ENEM) e após terem nele ingressado e tê-lo cursado (CRA) 

é um sinalizador da desigualdade social existente entre os grupos de Cotistas e não 

Cotistas e que as Cotas têm como objetivo reduzir as desigualdades sociais num processo 

de busca pela igualdade, propõe-se, então, como objetivos específicos verificar se: 

1.2.1 - a diferença de desempenho acadêmico entre alunos Cotistas e não Cotistas antes 

de ingressarem e cursarem o ensino superior se altera em relação à diferença de 

desempenho acadêmico desses mesmos grupos (Cotistas e não Cotistas) após 

cursarem o ensino superior, considerando, indiscriminadamente, todos os egressos 

formados, sem levar em conta variáveis tais como Campi, Centros ou outras.  

1.2.2 - a diferença de desempenho acadêmico se altera, considerando o desempenho antes 

e aquele após ingressarem e cursarem o ensino superior, segregando os egressos 

formados por Campus22.  

1.2.3 - a diferença de desempenho acadêmico se altera, considerando o desempenho antes 

e aquele após ingressarem e cursarem o ensino superior, segregando os egressos 

formados de acordo com os Centros23 onde estudaram o ensino superior.    

1.2.4 - a diferença de desempenho acadêmico se altera, considerando o desempenho antes 

e aquele após ingressarem e cursarem o ensino superior, segregando os egressos 

formados de acordo com a caracterização do curso: bacharelado ou licenciatura. 

1.2.5 - a diferença de desempenho acadêmico se altera, considerando o desempenho antes 

e aquele após ingressarem e cursarem o ensino superior, segregando os egressos 

formados de acordo com a relação candidato/vaga no processo seletivo24. 

Para verificar se houve diferença de desempenho acadêmico entre Cotistas e não 

Cotistas, considerando o desempenho acadêmico antes e após cursarem o ensino superior, 

conforme os itens 1.2.1 a  1.2.5 anteriores, foram acrescentadas a cada um deles as 

seguintes subvariáveis independentes, as quais constam do questionário socioeconômico 

preenchido na ocasião do processo seletivo: sexo, etnia, renda per capita, estado civil, 

escolaridade dos pais, motivo da escolha do curso, escola onde cursou o ensino 

                                                           
22 Alegre, Goiabeiras, Maruípe e São Mateus. 
23 Unidades administrativas que congregam determinado número de cursos. 
24 Cursos de procura maior, menor e mediana.  
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fundamental e médio,  intervalo de tempo entre o final do ensino médio e início do ensino 

superior, situação dos pais quanto ao mercado de trabalho, tempo que levou para 

integralizar o curso, atividade remunerada que o egresso exercia na ocasião do vestibular, 

deficiência, quantidade de processos seletivos de que participou, participação em cursos 

preparatórios para o vestibular, dentre outras25. 

E, finalmente,  

1.2.6 - Verificar se a eventual diferença de desempenho acadêmico entre os Cotistas e 

não Cotistas, antes e após cursarem o ensino superior, gera consequências no ‘mundo da 

vida’ dos egressos Cotistas que concluíram seus respectivos cursos e que são percebidas 

pelos egressos Cotistas e pelos dirigentes.  

Embora existam “diversos tipos de cursos na educação superior brasileira: 

sequenciais, de pós-graduação, de extensão e os de graduação" (BARREYRO, 2008, P. 

31), a presente pesquisa foca somente os cursos de bacharelado e licenciatura, na 

modalidade presencial, oferecidos pela UFES. O público pesquisado por meio da 

pesquisa quantitativa é composto de alunos Cotistas e não Cotistas os quais concluíram 

seus cursos no período de 2012/1 a 2017/1 e que ingressaram em seus respectivos cursos 

a partir de 2008.  Utilizando-se da pesquisa qualitativa, foram entrevistados 21 egressos 

Cotistas e 10 dirigentes. 

Por tratar-se de um estudo utilizando a pesquisa mista26, Santos, Erdmann, Meirelles, 

Lanzoni, Cunha & Ross (217, p. 6) advertem para a importância da integração dos 

métodos. Nesta pesquisa, parte-se do pressuposto de que o desempenho acadêmico do 

aluno é influenciado pela sua condição socioeconômica e, utilizando o método 

quantitativo, foi verificado se a diferença de desempenho acadêmico dos Cotistas em 

relação aos não Cotistas após ingressarem e cursarem o ensino superior (CRA) se alterou 

em relação à mesma diferença apurada antes de ingressarem e cursarem o ensino superior 

(ENEM). Uma vez apurado que a diferença de desempenho acadêmico entre esses dois 

grupos foi alterada para menos, foi utilizada a pesquisa qualitativa para apurar se, no 

“mundo da vida” (FRAGA, 2009, P. 125) dos egressos Cotistas foram percebidas 

mudanças que sinalizam para a redução da desigualdade social entre eles e os egressos 

não Cotistas, 

                                                           
25 Ver anexo I. 
26 Quantitativa e qualitativa. 
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O quadro 2 a seguir evidencia a integração entre a pesquisa quantitativa e a 

qualitativa.  

Quadro 2: Integração entre pesquisa quantitativa e qualitativa. 

PESQUISA QUANTITATIVA 

Desempenho Acadêmico 

PESQUISA QUALITATIVA 

Mudanças na vida do egresso Cotista 

Descrição Cotista 
Não 

Cotista 
Diferença 

 

Após Ensino 
Superior 
(CRA) 

 

x2 

 

y2 

 

(x2 – y2) 

Antes do 
Ensino 

Superior 
(ENEM) 

 

x1 

 

y1 

 

(x1 – y1) 

Diferença (x2 – x1) (y2 – y1) 

Diferença que 

Interessa à 
PESQUISA 

QUALITATIVA 

 Mudança relativa ao mercado 
de trabalho. 

 Mudança relativa a outros 
aspectos gerais relacionados à 
vida como um todo 
(cidadania). 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Após a delimitação dessas especificidades, torna-se mais clara a complexidade das 

implicações das políticas públicas relacionadas à busca pela formação dos jovens, visando 

favorecer a preparação profissional e a cidadania, um desafio que este estudo procura 

conhecer e clarificar em seu estágio atual, e possibilitar futuras pesquisas, em especial, 

no caso das Cotas. 

O trabalho compõe-se das partes a seguir: apresentação de definições e 

contextualização histórica do tema (capítulo 2), design da pesquisa (capítulo 3), 

resultados da pesquisa (capítulo 4) e considerações finais (capítulo 5). 
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2 APRESENTAÇÃO DE DEFINIÇÕES E CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 
DO TEMA. 

2.1 Cidadania, desigualdade social e Ações afirmativas. 

Em decorrência do crescimento das sociedades, e das necessidades que seus 

respectivos cidadãos passaram a demandar, surgiram as políticas públicas em que o 

Estado tem papel fundamental a desempenhar, seja como agente que as 

implementa/executa, ou como seu agente concedente, regulador e controlador, no caso de 

as políticas públicas serem operacionalizadas por terceiros. Por isso, Alvarez & Radaelli 

(2016) afirmam ser “impossível pensar em Estado sem tratar de seu aspecto produtor, 

reprodutor e regulador das políticas públicas por ele desenvolvidas” (p. 217).   

De forma bem genérica, Bucci (2002, p. 241) entende Políticas Públicas como 

sendo "programas de ação governamental visando coordenar os meios à disposição do 

Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e 

politicamente determinados”. 

Um dos problemas sociais, e que é dever do Estado fazer-se presente por meio de 

políticas públicas, é a discriminação. Ela é produzida e alimentada na sociedade que, uma 

vez subdividida em minorias, de acordo com algum traço que é comum a determinado(s) 

grupo(s) e não a todos, passa a atribuir privilégios a alguns grupos em detrimento de 

outros. Campos (2017) entende o termo ‘discriminação’ como oriundo do latim, 

discriminatio; e que o verbo ‘discriminar’ “se refere ao verbo distinguir, discernir, 

diferençar ou separar” (p. 1).  Daí surgem as desigualdades sociais que, segundo esse 

mesmo autor, “é o fenômeno em que há a diferenciação entre pessoas no contexto de uma 

mesma sociedade [...] colocando alguns [...] em condições estruturalmente mais 

vantajosas do que outros. Essa condição mais vantajosa se constata em todos os aspectos: 

cultural, cotidiano, político, espaço geográfico e muitos outros, principalmente o 

econômico” (p. 2).  E aponta o aspecto econômico, decorrente do sistema capitalista, 

como um dos principais promotores da desigualdade social. Referindo-se ao pensamento 

de Rousseau, Campos (2017, p. 3) afirma que a causa da desigualdade social está na 

divisão do trabalho, na criação da propriedade e bens privados e não distribuíveis. 

Nesse contexto, a expressão “política pública” apresenta-se como um "processo que 

comporta a totalidade de ações voltadas para o diagnóstico, interpretação, identificação 

de alternativas, implementação e avaliação de ações que visem dirimir problemas ou a 
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lidar com desafios encontrados em determinado contexto social" (BRAVO, 2002, P. 31). 

A expressão "política pública", entendida como "um conjunto de atividades 

administrativas organizadas e finalisticamente coordenadas com o objetivo de prestar à 

sociedade utilidades materiais que concretizem os direitos fundamentais assegurados 

abstratamente pela Constituição Federal" (CARNEIRO, 2015, P. 2), ganhou destaque no 

contexto da Ciência Política e da Administração. 

Cada sociedade possui características próprias no que diz respeito à origem e 

desenvolvimento de suas respectivas desigualdades sociais, bem como a busca para 

extinguir estas últimas. No caso do Brasil, a história dá conta de que ele foi descoberto 

por navegante português e sua tripulação que, chegando aqui, encontraram os índios. Na 

condição de nativos, os indígenas tinham a própria cultura e costumes bem diferentes 

daqueles dos povos europeus que aqui vieram para fazer do Brasil uma colônia portuguesa 

e retirar dela riquezas, inclusive em forma de tributos, os quais eram enviados para a 

Europa, em benefício dos portugueses. 

E, para que a colônia prosperasse e enviasse mais tributos para a Coroa portuguesa, 

incentivou-se a criação agrícola, principalmente a relacionada à cana-de-açúcar e ao café. 

Trabalho rudimentar para os quais tiveram que importar mão de obra. Daí, então, a 

presença do africano. O desenvolver dessa nova sociedade, onde existiam índios, 

portugueses, descentes de portugueses, africanos, etc., deu-se num clima de 

desigualdades, cabendo a uns os privilégios27, a outros o recuo diante da invasão das suas 

terras28, e a outros, ainda, a força da mão de obra escrava29, caracterizando, assim, uma 

distribuição desigual de poder e, consequentemente, de distribuição das riquezas aqui 

geradas, da participação dos benefícios sociais etc. Os escravos, importados da África, 

sequer tinham o direito à cidadania. “A relação escravocrata em si não tem a propriedade 

de definir o poder do senhor de terras nos seus domínios, já que o escravo enquanto tal 

não passa de uma peça comprada e vendida como qualquer instrumento de trabalho” 

(SALES, 1994, P. 29).  

Mesmo com a abolição da escravatura no século XIX, a crescente sociedade 

brasileira, já impregnada pela desigualdade social que aqui se implementou e cresceu, 

                                                           
27 Proprietários de terras e seus descendentes. 
28 Índios. 
29 Africanos. 
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não se deu conta, seja por ignorância ou por conveniência, de perceber que todos os que 

aqui viviam tivessem direito à cidadania. E, na qualidade de cidadãos, tivessem 

oportunidades iguais de se desenvolver. Com a abolição da escravatura, o negro passou 

da condição de “escravo para assalariado, porém não participa da elevação social no 

mesmo nível que os brancos” (ALPHONSE, 2015, P. 185). A esse respeito, Silva (2011) 

alerta que, mesmo após sua libertação da condição de escravos, aos então ex-escravos 

“não foi oportunizada nenhuma alternativa de sobrevivência em liberdade, e a 

marginalização e exclusão social passam a fazer parte de sua história” (p. 78). 

Entende-se por cidadania, portanto, o reconhecimento e a promoção de direitos 

individuais por parte do Estado. Acresce-se a isso o conjunto das obrigações de cada 

indivíduo para com seus semelhantes. Obrigações essas que decorrem da solidariedade 

natural que caracteriza as sociedades (SILVA, 2011). 

Referindo-se à cidadania, Sales (1994), retornando aos escritos de Marshall (1967), 

destaca que ela “não é alguma coisa que nasce acabada, mas é construída pela adição 

progressiva de novos direitos àqueles já existentes” (p. 30). Continua Sales (1994) 

afirmando que a cidadania aqui se iniciou, não como um movimento próprio, decorrente 

do direito inerente ao indivíduo, mas derivou da “concessão dos senhores de terras” (p. 

30) e deu origem à cidadania concedida. “Isso significa que os primeiros direitos civis 

necessários à liberdade individual - de ir e vir, de justiça, direito à propriedade, direito ao 

trabalho - foram outorgados ao homem livre, durante e depois da ordem escravocrata, 

mediante a concessão dos senhores de terras” (p. 30).  

De acordo com Oliveira (2002), o título de senhor de terras era almejado por muitos, 

uma vez que “a centralidade do latifúndio residia menos nas suas características 

propriamente econômicas que nas marcas de prestígio e poder do senhor rural” (p. 3) e 

que somente “à sombra patriarcal desse grande senhor de engenhos, de estâncias, de 

cafezais, vivem o pobre e o fraco com segurança e tranquilidade” (OLIVEIRA, 2002, P. 

3). Situação análoga parece ter se perpetuado na sociedade brasileira. 

Até antes da CF de 1988, houve preocupação do Estado, manifestada, 

principalmente, por meio de suas Cartas Magnas nas quais se fazia presente a 

interpretação do direito na sua perspectiva formal. E sobre essa perspectiva, não se 

vislumbravam as diversas formas de discriminação efetivamente existentes na sociedade 

e que levavam à desigualdade. Por isso, inseriam nelas textos com conotação preventiva, 

em forma de frases, que proibiam fazer-se algo que fosse caracterizado como 
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discriminatório e/ou gerador de desigualdades entre as pessoas, principalmente algo 

relacionado ao mercado de trabalho. Por exemplo, a discriminação por raça ou sexo na 

contratação de mão de obra por parte dos empregadores, dentre outros, reforçando, assim, 

a ideia do que se pode chamar de cidadania concedida.  

Diferentemente dos textos das demais Constituições Federais Brasileiras até então 

promulgadas, a CF de 1988 trata a discriminação e a desigualdade sob a perspectiva do 

direito material ou substancial, levando ao entendimento de que a cidadania é um 

processo em construção e ainda legitima políticas/ações que venham a combater as 

desigualdades efetivamente verificadas na sociedade. Além do que, partir da CF de 1988, 

a cidadania passou a ser reconhecida efetivamente como um direito que todos, inclusive 

aqueles que estavam, de alguma forma, excluídos do direito de igualdade, pudessem 

reivindicá-la. A esse respeito, Oliveira (2002) afirma que “até a Constituição de 1988, a 

política social brasileira se caracterizou por oferecer cobertura aos que se encontravam 

no mercado de trabalho. Fora dele só havia a caridade privada ou alguma esmola pública 

precária na forma de auxílios” (p. 5). E que, com o advento da CF de 198830 e da Lei 

Orgânica da Assistência Social (BRASIL, 1993), “a assistência tornou-se uma política de 

responsabilidade do Estado, direito do cidadão e, portanto, uma política estratégica no 

combate à pobreza e para a constituição da cidadania das classes subalternas” (p. 11). 

Dallari (2004) entende por cidadania “um conjunto de direitos que dá à pessoa a 

possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo” (p. 22). De 

forma mais didática e ampla, o sociólogo britânico T. H. Marshall refere-se a ela 

apontando-a em três dimensões: civil31, política32 e social33 e que o cidadão pleno seria 

aquele que fosse “titular das três categorias […]” (MARSHALL & BOTTOMORE, 

2005). Mas que a  

efetivação desses direitos só seria possível mediante uma cooperação 

mútua entre Estado e indivíduos, de maneira que, a cidadania, em última 

análise, seria um conjunto de direitos e deveres civis, políticos e sociais 

os quais devem ser garantidos e fomentados por todos. Nesse sentido, 

                                                           
30 Também chamada de ‘Constituição Cidadã’. 
31 Os direitos civis seriam aqueles que têm como fundamento a liberdade individual. Assim, seriam direitos 

civis o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei (formal), o devido processo 
legal (SILVA, 2011, P. 69) 

32 É o poder que cada cidadão tem de decidir sobre a escolha das autoridades públicas, o direito de votar, 
de ser votado, de manifestar-se publicamente e de organizar-se em partidos (SILVA, 2011, P. 69). 

33 Os direitos sociais garantem a participação na riqueza coletiva”, assim, são direitos sociais o direito à 
educação, à saúde, à moradia, ao lazer, ao trabalho, à assistência social. (SILVA, 2011, P. 69). 
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ensina Bittar que a cidadania não se restringe à delegação ao Estado da 

tarefa de promover a justiça social, concepção eivada nas ideias de 

assistencialismo e paternalismo, mas compreende uma postura ativa dos 

cidadãos, uma vez que são eles que possuem as condições para promover 

a transformação de sua realidade (SILVA, 2011 P. 70). 

 
Para Souki (2006), a ideia de cidadania deve retornar à vida do ser humano como ser 

natural, desvinculado das “instituições gremiais e corporativas, cujo início se deu no 

contexto das revoluções inglesas do século XVII, na Revolução Francesa e no Bill of 

Rights, alguns anos antes” (p. 39) e que o direito civil deve reconhecer e proteger. Sendo 

assim, a cidadania é entendida por aquele pesquisador como, fundamentalmente, um 

“método de inclusão social” (p. 41). E a presente pesquisa tem seu interesse centrado na 

Ação Afirmativa Cota como meio estratégico para desenvolver a inclusão social na 

perspectiva de reduzir a desigualdade social. 

Para Silva (2011), a cidadania no Brasil é uma concessão da classe social dominante 

até mesmo para que a classe social não cidadã não atrapalhe seus interesses. Baseada no 

poder econômico, a sociedade encontra-se dividida em pelo “menos três categorias de 

cidadãos brasileiros: os cidadãos privilegiados de primeira classe; os simplesmente 

cidadãos, de segunda classe; e os não cidadãos” (pp. 81-82). Ressalta, ainda, o autor, que 

a cidadania ‘doada’, apesar de ter sido uma garantia individual prevista na CF de 1988, 

não trazia para os indivíduos “uma reformulação profunda de valores, característica das 

lutas simbólicas pela igualdade, mas sim um conservadorismo dominante que via na 

pobreza um obstáculo ao seu próprio desenvolvimento”. 

Dado o entendimento de que cidadania não é apenas um estado, uma condição de 

busca pela igualdade e que sua eficácia aqui no Brasil tem sido muito pequena ou quase 

nula, Silva (2011) a compara, fazendo uma analogia com uma pirâmide, “cujo topo é 

composto por um número reduzido de indivíduos que gozam da amplitude máxima de 

seus direitos, e cuja base é composta pela grande maioria dos brasileiros, quase 

completamente não contemplada com os direitos” (p. 81) dela decorrentes.  
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Figura 1: Cidadania no Brasil. 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em Silva (2011). 

Essa situação, para ser mudada, requer medidas governamentais. Daí a importância 

das Ações Afirmativas. Fruto da participação do indivíduo e do governo, as Ações 

Afirmativas são entendidas por Gomes (2001) como sendo “medidas especiais de 

políticas públicas [...] de cunho temporário [...], uma reparação histórica de desigualdades 

e desvantagens acumuladas e vivenciadas por um grupo racial ou étnico, de modo que 

essas medidas aumentam e facilitam o acesso desses grupos, garantindo a igualdade de 

oportunidade” (p.6). Cabe lembrar que, muito além do grupo racial, existe o grupo dos 

excluídos pela sua condição socioeconômica, do qual fazem parte os negros, índios, 

amarelos, brancos etc.  

Buscando um conceito de maior abrangência, Moehlecke (2002) apresenta a Ação 

Afirmativa como "uma ação reparatória/compensatória e/ou preventiva, que busca 

corrigir uma situação de discriminação e desigualdade infringida a certos grupos no 

passado, presente ou futuro, através da valorização social, econômica, política e/ou 

cultural desses grupos, durante um período limitado" (p. 203).  Em se tratando da Ação 

Afirmativa Cota como medida de combate às desigualdades sociais, não é tarefa fácil 

saber o momento certo de se interrompê-la, tendo como justificativa o fato de ela ter 

alcançado seus objetivos. Isso porque, por tratarem-se de desigualdades sociais, 

subentende-se que estas últimas são relativas; portanto, enquanto o grupo beneficiário de 

Ações Afirmativas conquista uma redução das desigualdades, o grupo não beneficiário 
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poderá ir se distanciando com novas conquistas unilaterais, uma vez que a sociedade é 

dinâmica, podendo até aumentar o ‘gap’ entre esses dois grupos. 

O interesse do governo em adotá-las é dar oportunidade para o indivíduo Cotista 

conseguir a preparação semelhante à do não Cotista, para a vida e para o mercado. Para 

tanto, num primeiro momento, colocou-se como objetivo intermediário possibilitar a um 

maior número possível de indivíduos, oriundos de grupos ditos como discriminados, o 

ingresso no ensino superior. 

 Devido à necessidade de proceder à verificação do processo de adoção das Cotas e 

a eficácia delas é que a Lei nº 13.409/16, a qual alterou a Lei nº 12.711/12, lei das Cotas, 

previu, em seu artigo 7º, que no prazo de “dez anos a contar da data de publicação desta 

Lei, será promovida a revisão do programa especial para o acesso às instituições de 

educação superior de estudantes […]” (BRASIL, 2016 – ART. 7). Talvez, nesse ínterim, 

seu objetivo intermediário de se ter um maior número possível de alunos, oriundos dos 

assim chamados grupos discriminados, no ensino superior, não tenha mais sentido e, 

então, continuando seu objetivo principal de promover a igualdade social, aprimorem-se 

as Cotas ou mesmo se criem novos objetivos intermediários ou, ainda, se tomem outras 

decisões cabíveis e adequadas à situação.  

De acordo com Villalobos, Treviño, Wyman & Scheele (2017, até final do ano de 

2016, a adoção das Cotas nas Universidades Públicas parece ter sido “bem-sucedida em 

termos de aumento do acesso, mas não necessariamente na retenção e graduação, porque 

a política parece assumir que, uma vez que as barreiras de acesso são erodidas, estudantes 

de grupos marginalizados estão prontos para ter sucesso por si mesmos no ensino 

superior” (p. 15). 

Dando um enfoque legal às Ações Afirmativas, Rocha (1996) refere-se a elas como 

"uma forma jurídica para se superar o isolamento ou a diminuição social a que se acham 

sujeitas as minorias". Nesse processo, não basta combater a desigualdade, mas é preciso 

tratar de forma desigual os desiguais. Nas palavras dessa mesma pesquisadora (1996, p. 

286): "por esta desigualação positiva promove-se a igualação jurídica efetiva" (p. 286). 

A expressão “Ação Afirmativa” teve origem nos Estados Unidos da América nos 

anos 60, ocasião em que naquele país acontecia um momento de reivindicações pelos 

"direitos civis cuja bandeira central era a extensão da igualdade de oportunidades a todos" 

(MOEHLECKE, 2002, P. 198). O movimento negro juntou-se com progressistas brancos, 
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reivindicando mais que leis antissegregacionistas: passaram a exigir que o governo 

assumisse postura proativa em relação à melhoria das condições de vida dos negros. 

A expressão “Ação Afirmativa” passou a ser popularizada a partir do ano de 1961, 

ocasião em que o presidente dos Estados Unidos da América (EUA) John F. Kennedy 

criou o Decreto nº 10.925, fazendo com que "a Ação Afirmativa assegurasse que os 

candidatos fossem empregados e que trabalhassem sem consideração de raça, cor, credo 

ou origem nacional" (SOWELL, 2016, P. 17), e instalou a comissão por oportunidades 

iguais de emprego.  

Embora sua popularização tenha se dado nos anos 1960, nos EUA, há registros de 

que a Ação Afirmativa denominada sistema de Cotas "[...] foi introduzida na Índia desde 

1948, para amparar as 'classes atrasadas' (os dalits34 ou intocáveis), a fim de garantir-lhes 

o acesso a empregos públicos e às universidades" (REIS, 2013, P. 100). De acordo com 

Sowell (2016), a Índia passou a ter políticas de Ação Afirmativa "por mais tempo que 

qualquer outra nação, iniciadas na época da colonização inglesa e depois 

institucionalizadas na Constituição, quando o país se tornou independente em 1947" (p. 

41). O pioneirismo indiano na adoção de Ações Afirmativas é também ratificado por 

Lewandowski (2012, p. 10). Para ele, o desejo de reverter o quadro politicamente 

constrangedor e responsável por situações desagregadoras, lideranças políticas, dentre 

eles o “patrono da independência do país, Mahatma Gandhi, lograram aprovar, em 1935, 

o conhecido Government of India Act [...] cuja espinha dorsal consiste no combate à 

exclusão social” (LEWANDOWSKI, 2012, P. 10). 

Mediante os ganhos apresentados pelos negros na sociedade norte-americana, outros 

grupos se identificaram também como discriminados e se organizaram para obter os 

mesmos benefícios. Assim os "african-americans, negros nascidos nos estados unidos; 

native-americans, descendentes de índios que pertencem a vários grupos, grande parte 

deles vivendo nos territórios indígenas demarcados; asian-americans, descendentes de 

asiáticos [...]; hispanics" passaram a ser beneficiários da Ação Afirmativa, originando, 

assim, a interpretação do termo “Cota”, em que cada grupo (african-americans, native-

americans, asian-american e hispanics) "teria 'direito' a seu percentual de participação" 

(OLIVEN, 2007, P. 35).  

                                                           
34 Também chamada por Sowell (2016) de 'oprimidos’ (p. 43). 
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Corroborando Moehlecke (2002), Feres Júnior (2008, p. 53) reafirma que nos anos 

1960 ocorreram as primeiras experiências de implementação de Ação Afirmativa nos 

EUA e que os argumentos utilizados para justificar tal ação se davam em termos de 

reparação ou justiça social, e tinham como objetivo promover a igualdade.  

A adoção de Ações Afirmativas ocorreu, também, em outros países, como Europa 

Ocidental, Malásia, Austrália, Canadá, Nigéria, África do Sul, Argentina, Cuba e outros 

mais. Somente no ano de 1976 a Europa adotou as Ações Afirmativas, as quais passaram 

a ser denominadas de “ação ou discriminação positiva”. E no ano de 1982 "foi inserida 

no primeiro Programa de Ação para a Igualdade de Oportunidades” da Comunidade 

Econômica Europeia (Centro Feminista de Estudos e Assessoria, 1995. Estudos 

Feministas, 1996) (MOEHLECKE, 2002, P. 199). Consoante essa mesma pesquisadora, 

as Ações Afirmativas foram assumindo formas e nomes diferentes, tais como:  

[...] ações voluntárias, de caráter obrigatório, ou uma estratégia mista; 

programas governamentais ou privados; leis e orientações a partir de decisões 

jurídicas ou agências de fomento e regulação [...]. O mais conhecido é o 

sistema de Cotas35 e as principais áreas contempladas são o mercado de 

trabalho, com a contratação, qualificação e promoção de funcionários; o 

sistema educacional, especialmente o ensino superior; e a representação 

política (MOEHLECKE, 2002, P. 198)36.  

Por volta dos anos de 1970, o argumento popular e o da justiça (Suprema Corte), usado 

para justificar a adoção das Cotas, passou a ser a diversidade. "Enquanto a reparação e a 

justiça social têm por fim beneficiar os desprivilegiados, o argumento da diversidade se 

justifica pelo benefício de todos, da educação em geral" (FERES JÚNIOR. 2008, P. 54).  

Referindo-se à justiça, Rawls (1981, p. 66) afirma que para haver justiça deve haver 

equidade.  Entendida esta como uma “tentativa de equalizar os interesses discrepantes 

inevitavelmente presentes em qualquer sociedade de forma equânime [...] de uma forma 

que possa ser vantajosa para todos [...]" e que a injustiça "constitui-se simplesmente de 

desigualdades que não beneficiam a todos”. Complementa, então, aquele pesquisador que 

a equidade é um conceito que visa ao equilíbrio entre o princípio da igualdade e as 

condições concretas trazidas pelas diversidades situacionais e mesmo pelas diferenças 

individuais (CURY, 2005). Sposat (2010) complementa afirmando que equidade  

                                                           
35 O qual "consiste em estabelecer um determinado número ou percentual a ser ocupado em área específica 

por grupo(s) definido(s)" (MOEHLECKE, 2002, P. 199). 
36 Grifo adicionado 
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é um princípio da justiça social que supõe o respeito às diferenças como 

condição para se atingir a igualdade.  [...] Por exemplo, não se pode pensar que 

tratar do mesmo modo uma criança, um adulto, ou um idoso seja igualdade. 

Obter igualdade exige a disposição de reconhecer o direito de cada um em ter 

reconhecidas suas necessidades. O direito em ter diferenças reconhecidas é que 

constitui a equidade (p. 1).  

E, embora os dois argumentos, justiça social e diversidade, objetivem a promoção 

do bem comum, o argumento da diversidade induz ao entendimento de que ambos os 

públicos são beneficiados simultaneamente. Ou seja, tanto os que já desfrutam do direito 

ao acesso ao ensino superior quanto aqueles que passam a desfrutá-lo com a adoção das 

Cotas acabam obtendo uma educação de melhor qualidade. "Contudo, a justiça social é, 

na verdade, a principal justificativa" para sua adoção (FERES JÚNIOR, 2008, P. 54). 

Com a adoção das Cotas para ingresso no ensino superior, a competição deixa de ser entre 

grupos de potenciais beneficiários e não beneficiários das Cotas e passa a ser dentro de 

cada grupo, admitindo, assim, que os benefícios sejam para ambos os grupos, com alunos 

mais bem preparados (SU, 2005) e (GUTTERRES, 2015, P. 31). 

Alerta Guimarães (1999) que, para entender a forma como as políticas públicas 

responderam e vêm respondendo às demandas, especificamente àquelas relacionadas à 

discriminação e à desigualdade racial, é preciso compreender seus antecedentes sociais e 

históricos, bem como o desenvolvimento das conjunturas políticas e das ações coletivas 

que as tornaram possíveis.  

Várias tentativas foram feitas no Brasil no intuito de as Ações Afirmativas fazerem 

parte da agenda dos governos. Pesquisadores tais como Moehleck (2002), Santos Filho 

(2014), Correia & Santos Filho (2014) e Santos (2012) fazem referência a esse passado 

histórico até 2001, quando, pela primeira vez, as Ações Afirmativas passaram a compor 

a agenda política do governo. 

Para Santos (2012a), as Ações Afirmativas passaram a fazer parte da agenda pública 

brasileira a partir de 2001 quando ocorreu, em Durban (África do Sul), a III Conferência 

Mundial, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), contra o racismo, 

discriminação racial, xenofobia e intolerância. O objetivo era que todos os países 

membros da ONU adotassem medidas para reverter as desigualdades geradas por 

discriminações, independentemente de quais fossem.  

Outros avanços seguiram durante os anos 2000, no tocante à reserva de vagas de 

trabalho em órgãos públicos, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário (2001), 
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Ministério da Justiça (2001) e Ministério de Relações Exteriores (2002). No tocante às 

Cotas para o ensino superior, as universidades estaduais foram pioneiras na iniciativa 

(FERES JÚNIOR, 2008, P. 43). A primeira lei versando sobre Cotas no ensino superior 

foi aprovada no estado do Rio de Janeiro, cujo conteúdo estabelecia que, a partir dos 

vestibulares de 2002/2003, 50% das vagas nos cursos de graduação oferecidas nas 

universidades estaduais daquele estado seriam para alunos egressos das escolas públicas. 

Esses estudantes eram selecionados por meio do Sistema de Acompanhamento do 

Desempenho dos Estudantes do Ensino Médio (SADE). Além disso, 40% dos 50% das 

vagas reservadas seriam destinados a candidatos negros e pardos. Na mesma linha, o 

estado do Paraná aprovou uma lei por meio da qual, a cada cinco vagas oferecidas pelas 

universidades estaduais, três seriam para membros da comunidade indígena da região 

(FERES JÚNIOR, 2008). 

No ano de 2012, a Lei Federal de nº 12.711/2012, posteriormente alterada pela lei nº 

13.409/16, determinou que todas as IES públicas federais acatassem a Ação Afirmativa 

Cota nas condições e limites nelas estabelecidos. Os beneficiários das Cotas e o limite 

delas destinado a cada categoria estão na figura 2 a seguir:  
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Figura 2: Reserva de vagas de acordo com a Lei nº 12.711/2012, alterada pela Lei nº 13.409/2016. 

 

Fonte: http://portal.mec.gov.br/cotas/sobre-sistema.html 

 

No entanto, 61,02% das 59 universidades públicas federais existentes na época já 

haviam aderido ao sistema de reserva, variando o seu público beneficiário. Em algumas, 

o critério para reserva de vagas era etnia; em outras era a condição socioeconômica, 

privilegiando alunos egressos do ensino médio público; e para outras, ainda, era um misto 

de etnia e condição socioeconômica, independentemente de outros fatores (PORTAL G1, 

2012, P.1).  

Infere-se, então, que a implementação da Ação Afirmativa, praticamente, não se deu 

num movimento top down37. Ao contrário, o movimento surgiu e foi ampliado a partir 

das reivindicações de grupos em situação de desigualdade, bem como das IES públicas 

                                                           
37 Se fosse iniciativa somente do governo, esse movimento poderia ser confundido como sendo derivado 

da cidadania concedida de que fala Sales (1994, p. 5). 
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que, fazendo jus a sua autonomia, adotaram alguma forma alternativa de ingresso no 

ensino superior público em, basicamente, todo o território nacional. 

O assunto chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) somente após ações judiciais 

impetradas por quem38 entendia ser o ingresso alternativo39 nas universidades públicas 

um ato que fere o princípio constitucional de igualdade. O STF julgou procedente sua 

adoção e, portanto, constitucional. A partir daí, o legislativo federal legitimou a Ação 

Afirmativa Cota e a tornou obrigatória para todas as IES públicas federais, abrangendo, 

inclusive, as instituições federais de ensino técnico de nível médio. Essas últimas, porém, 

não se constituem objeto do presente estudo.  

Referindo-se ao número de estudantes no ensino superior que é oriundo de escolas 

públicas, Ristoff (2014) afirmou ser o aumento dos estudantes vindo do ensino médio 

público um processo "extremamente lento na maioria dos cursos de graduação, revelando 

mais uma vez a importância da Lei das Cotas para a geração de oportunidades a estudantes 

das escolas públicas em cursos de alta demanda nas IFES" (p. 739).  

Por outro lado, Ristoff (2014) critica a Lei nº 12.711/12, a qual obriga que 50% das 

vagas de cada curso sejam direcionadas aos egressos do ensino público, afirmando que o 

"ensino médio público representa não 50%, mas 87% das matrículas deste nível de ensino 

e que, no todo, o percentual de estudantes da educação superior com origem na escola 

pública, nem de longe se aproxima deste percentual” (p. 744). 

 Para melhor contextualizar a pesquisa, é preciso conhecer um pouco da 

fundamentação teórica das Ações Afirmativas, conforme segue. 

 

2.1.1 Definição de conceitos e contextualização histórica 

Com o avanço das organizações humanas, por meio das quais o homem deixou de 

ser um artesão para dedicar-se ao trabalho especializado, conforme pode ser visto no 

fordismo e taylorismo, a indústria se fez presente. E, como um processo que necessitava 

de aperfeiçoamento, verificou-se a necessidade de a sociedade como um todo perceber 

algum benefício. Daí o surgimento de movimentos tais como o estado de bem-estar social, 

                                                           
38 Nesse contexto, quem impetrou ação foi o Partido Democratas - DEM contra as Cotas na Universidade 

de Brasília e a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino - CONFENEN contra Lei 
Estadual nº 4.151, de 4 de setembro de 2003, editada pelo Estado do Rio de Janeiro, a qual instituiu 
sistema de Cotas ou de reserva de vagas para o ingresso de candidatos ao ensino superior nas 
universidades públicas estaduais fluminenses. 

39 Reserva de vagas/Cotas. 
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"[...] também conhecido por sua denominação em inglês, Welfare State. Os termos servem 

basicamente para designar o Estado assistencial que garante padrões mínimos de 

educação, saúde, habitação, renda e seguridade social a todos os cidadãos" (CANCIAN, 

2014, P. 1). 

O Welfare State surgiu após a Segunda Guerra Mundial, e seu desenvolvimento se 

deu de forma estreitamente relacionada ao processo de industrialização e aos problemas 

sociais daí decorrentes. Embora essa busca do Estado assistencialista tenha se dado, 

também, em outros países, grande parte da literatura pesquisada indica a Inglaterra como 

o berço do seu desenvolvimento (CANCIAN, 2014).  

Para Boschetti (2003), o termo é uma das expressões mais utilizadas a partir de 

meados do século XX para designar o “'conjunto' de políticas sociais que se erigiram com 

base no modelo fordista-keynesiano” (p. 64). Embora haja pesquisadores que o utilizam 

de uma forma bastante ampla para designar benefícios sociais, a referida autora destaca 

que nem todo o campo de políticas sociais é contemplado pelo conceito e nem 

determinados tipos de políticas sociais específicos, como fazem alguns pesquisadores, 

utilizando-o assim, de forma indevida. Exemplo de uso indevido do termo é a cobertura 

de riscos pelo Estado, como aqueles que podem advir de doenças, velhice etc. A isso, no 

Brasil, por exemplo, denomina-se previdência social e em outros países, denomina-se 

seguro social.  

Citando Mishra (1995, p. 113), Boschetti (2003, p. 64) apresenta o Welfare como 

sendo as políticas de responsabilidade do Estado e que são relacionadas à manutenção 

das condições de vida dos cidadãos, por meio de ações direcionadas a: a) regular a 

economia de mercado para que ela possa manter elevado nível de emprego; b) prestar 

serviços sociais públicos e de caráter universal, como educação, segurança social, 

assistência médica e habitação; c) implantar rede de segurança de serviços de assistência.  

Pesquisadores como Titmuss (1954), Marshall (1965), Wilensky & Lebeaux (1965), 

Wilensky (1975), dentre outros, citados por Arretche (1995), veem as necessidades da 

sociedade reunidas sob o rótulo de Welfare State40 como decorrentes do crescimento da 

indústria e a ela atreladas. Wilensky (1975) e Arretche (1995, p. 7) afirmam ter chegado 

à conclusão de que as causas fundamentais da necessidade emergente do estado de bem-

estar social é o crescimento econômico e seus consequentes resultados demográficos e 

                                                           
40 Estado de bem-estar social (ARRETCHE, 1995, P. 21). 
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burocráticos. Cancian (2014) complementa dizendo que o estado de bem-estar social de 

determinado país está relacionado ao quanto a economia se desenvolve e, portanto, 

independe de a economia ser socialista ou capitalista e se o regime de governo é 

democrático ou ditatorial. 

Infere-se ser importante que o Estado, por meio dessas ações, mantenha em harmonia 

a sociedade para que ele seja legitimado por ela em suas iniciativas e forma de se 

operacionalizar, uma vez que o capitalismo acaba por destruir formas anteriores de vida 

social e cria novas formas de problemas sociais. E, dessa forma, “o Estado tem de assumir 

o encargo desses novos problemas de 'welfare'” (OFFE, 1972, P. 483) buscando no bem-

estar social uma forma de compensação aos problemas sociais gerados, pagando, assim, 

um preço pelo seu desenvolvimento industrial.  

Há muito o bem-estar social vem sendo uma preocupação dos governos e, em 

diversos países, tal como no Brasil, medidas vêm sendo adotadas no sentido de que muitas 

das ações relacionadas a ele apresentem-se como direitos dos cidadãos, caracterizando-

se, assim, como sendo muito mais que uma ação espontânea do Estado. A CF de 1988, 

por exemplo, é um dos principais marcos desse avanço para a sociedade brasileira. Parte 

do seu conteúdo expressa as garantias individuais e sociais não apenas como obrigação 

do Estado, mas, sobretudo, como direito do cidadão. 

E essa particularidade de assegurar, constitucionalmente, as garantias individuais e 

sociais como sendo de direito do cidadão é uma das práticas que diferencia a CF brasileira 

daquela da Alemanha, por exemplo. Ainda absorvida pelos ideais do estado de welfare, a 

Alemanha considera, principalmente os direitos sociais, como dádiva do Estado, os quais 

serão atendidos somente se houver recursos financeiros suficientes para tal, 

caracterizando, assim, a chamada “reserva do possível41” (SILVEIRA, 2010).  Já “a CF 

brasileira, ao contrário da alemã, inseriu uma vasta gama de direitos sociais, sendo estes 

reconhecidos também como fundamentais” (SILVEIRA, 2010, P. 3) e que, por 

conseguinte, não podem ser relegados como sendo de segunda categoria e ficando no 

campo discricionário das decisões governamentais. 

                                                           
41 [...] construção de direitos subjetivos à prestação material de serviços públicos pelo Estado está sujeita à 

condição da disponibilidade dos respectivos recursos. Ao mesmo tempo, a decisão sobre a disponibilidade 
dos mesmos estaria localizada no campo discricionário das decisões governamentais e dos parlamentos, 
através da composição dos orçamentos públicos (SILVEIRA, 2010, P. 3). 
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Citando Wilensky & Lebeaux (1965), Arretche (1995) diz que houve o surgimento 

de "padrões mínimos, garantidos pelo governo, de renda, nutrição, saúde, habitação e 

educação para todos os cidadãos, assegurados como um direito político e não como 

caridade" (p.7). Cancian (2014) reforça essa ideia ao afirmar que a distinção entre o estado 

de bem-estar social de estados assistencialistas está no "fato de os serviços prestados 

serem considerados direitos dos cidadãos". Continua afirmando essa pesquisadora que no 

século XVIII países tais como Áustria, Rússia, Prússia e Espanha efetivaram várias 

políticas assistenciais importantes, somente que de forma não democrática. As referidas 

políticas sociais se efetivaram sob uma estrutura de poder muito característica de 

sociedades tradicionais, nas quais havia, de forma manifesta ou não, a reconhecida divisão 

entre súditos e governantes. "As políticas assistenciais desenvolvidas por esses países se 

situavam no campo da justiça material, ou seja, eram consideradas pelos súditos como 

dádivas ou prebendas ofertadas pelo governante". 

Para alguns pesquisadores, dentre eles Arretche (1995, p. 41), o fato de o estado de 

bem-estar social derivar do capitalismo, no qual o próprio Estado está submetido à força 

do capital, resta-lhe pouco espaço de manobras, tanto políticas quanto econômicas. Para 

tanto, o Estado prioriza suas decisões na área econômica, fazendo o que acha ser possível 

na área social, não deixando espaço para ser submetido à vontade de nenhuma classe 

social. No entanto, no aparelho estatal, verificaram-se espaços para que lutas de classes 

(lutas sociais) pressionassem por programas os quais objetivassem melhorar a qualidade 

de vida dos trabalhadores. Para Arrechte (1995), o "papel de pressão das classes 

subordinadas, e outros grupos organizados de pressão a elas associados, é de reconhecida 

importância na explicação da introdução das medidas de Welfare" (p. 43). As diferentes 

formas e intensidade de pressão manifestadas pela classe trabalhadora deram origem a 

diferentes tipos de serviços sociais, uma vez que o crescimento econômico, por si só, não 

se apresentou suficiente para promover a superação das desigualdades e das 

discriminações.  

Foi com o intuito de reparar problemas relacionados à exclusão socioeconômica que 

se estimulou a adoção e o desenvolvimento de políticas direcionadas a grupos 

discriminados. Tais medidas "incluem investimentos sociais preferenciais para alcançar 

igualdade de oportunidades e reconhecem as reivindicações coletivas que englobam [...] 

programas de admissão e permanência na educação superior42" (COTTA, 1998, PP. 

                                                           
42 Negrito adicionado. 
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79-80). Daí as Ações Afirmativas direcionadas ao ingresso de estudantes no ensino 

superior brasileiro.  

Dadas as diferenças socioeconômicas existentes entre potenciais estudantes do 

ensino superior, submetê-los à mesma métrica para apurar quem, por mérito, tem o direito 

ou não de ocupar a vaga na universidade é, como esclarece Rousseau (1754), o mesmo 

que colocar um gigante e um anão marchando na mesma estrada. Não resta dúvida de que 

cada passo do primeiro "representa uma nova vantagem para o gigante" (ROUSSEAU, 

1754, P. 88). E se não houver mecanismos para o "anão" ter a mesma possibilidade de 

alcançar os objetivos que são de direito tanto dele quanto do "gigante", este último sempre 

estará em vantagem em relação ao "anão". Daí, então, a questão que se coloca não é 

apenas da igualdade, mas de igualdade com equidade. 

 No princípio de igualdade, parte-se do pressuposto de que o dever do Estado é dar 

oportunidades iguais para todos os cidadãos, independentemente deles serem ou não 

desiguais. Já no princípio da equidade, o suporte dado pelo Estado é diferenciado para 

cidadãos diferentes (ROCHA, 1996). Isso permite que, independentemente das suas 

condições, todos tenham oportunidade de alcançar o objetivo. 

A figura 3 a seguir mostra a metáfora onde três jovens têm um objetivo comum: 

ver o jogo de futebol.  

Figura 3: Princípio da igualdade versus princípio da equidade. 

 

Fonte: https://www.revistaforum.com.br/mariafro/2012/12/23/igualdade-isonomia-desenhadas-para-a-
nossa-alegria/,0 
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Transpondo isso para as Ações Afirmativas direcionadas a facilitar aos menos 

favorecidos socioeconomicamente cursarem o ensino superior, não basta ao Estado 

afirmar que todos têm o direito de ingressar naquela modalidade de ensino. É preciso que 

ele crie condições para que, também aqueles cujas desvantagens socioeconômicas 

refletem negativamente no desempenho acadêmico, ingressem no ensino superior e o 

cursem com qualidade. 

Portanto, é preciso que sejam dadas aos beneficiários da Ação Afirmativa Cotas, 

condições diferenciadas para equalizar as desigualdades que foram produzidas, inclusive 

em decorrência das suas condições socioeconômicas. Caso contrário, estariam sempre em 

desvantagem em relação aos que ingressaram no ensino superior sem necessitar do auxílio 

das Cotas, ocupando vagas não reservadas. Da mesma forma, teriam mais dificuldades de 

ocupar vagas no mercado de trabalho que lhes dessem maior retorno financeiro e, por 

meio desse último, ter oportunidade de melhorar sua projeção e status social mediante o 

acesso a bens e serviços, os quais, sem o ensino superior, dificilmente seriam 

conseguidos.  

Citando Sposati (2010, p. 2), Baqueiro (2015) é enfático ao afirmar que “o conceito 

de equidade como parte do princípio da justiça social supõe o respeito às diferenças como 

condição para se adquirir a igualdade” (p. 41). Nessa mesma linha, Barros (1995) e 

Gutterres (2015, p. 30) referem-se a duas fontes de desigualdades: uma diz respeito à 

situação socioeconômica do estudante até antes do ensino superior; a segunda se refere 

ao próprio ensino superior. Em ambas é preciso que sejam adotadas medidas, de forma 

que seja possível ao estudante eliminar as desvantagens decorrentes da sua origem 

socioeconômica antes de ingressar no ensino superior e, uma vez na universidade, não 

deveria receber tratamento linearizado, supondo que todos os alunos estivessem, 

igualmente, preparados. 

Para ter legitimidade, as políticas públicas voltadas à busca da igualdade social, no 

caso, a Ação Afirmativa Cota, necessita de respaldo legal. O item a seguir trata da 

interface entre as Ações Afirmativas e a Constituição Federal.  
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2.1.1.1 Ação Afirmativa Cota no contexto do princípio do direito à igualdade constante 

na Constituição Federal de 1988. 

O ser humano apresenta-se desigual em sua essência. Tal desigualdade pode ser 

motivada tanto pela natureza do próprio homem ou pela estrutura social que ele criou para 

proteger-se e para dominar. A esse respeito, Conci & Avoglio (2008) e Oliveira (2014) 

afirmam que, independentemente de o motivo da desigualdade ser "natural ou social, a 

humanidade é, por excelência, diferente e desigual; mas que há muito vem se buscando 

uma sociedade mais igualitária" (p. 230). 

Moreira (2008) destaca que "na história do Estado de Direito, duas visões do 

princípio da igualdade têm sido recorrentes nos textos constitucionais. Uma, a visão de 

igualdade em sentido formal, e outra, igualdade material ou substancial" (p. 2). A visão 

de igualdade no sentido formal é aquela entendida como sendo função do Estado a de 

proibir quaisquer formas de discriminação, seja por razões socioeconômicas, étnicas, 

sexo etc. 

 Já no sentido material ou substancial, a igualdade deixa de ser "apenas um princípio 

de Estado de direito, mas também um princípio de estado social" (MOREIRA, 2008, P. 

3) passando o Estado a ter uma função mais ativa no sentido de favorecer a promoção da 

igualdade e não apenas proibir desigualdades. Sob a visão da igualdade formal, tem-se a 

lei como um produto acabado, cabendo apenas sua aplicação. Já sob a visão da igualdade 

material ou substancial, ela passa a ser vista como um processo que leva em consideração, 

não somente o aspecto legal, mas também, e sobretudo, a realidade social na qual 

efetivamente as desigualdades estão presentes, e cabe ao Estado a importante função de 

promover, inclusive por meio de políticas públicas e/ou Ações Afirmativas, como as 

Cotas, a busca pela igualdade social com justiça.  

O sentido material ou substancial de igualdade, no qual se reconhece a realidade de 

cada situação, vem reforçar o sentido da ação sendo tomada dentro de um contexto para 

o qual se deseja mudanças. Ou seja, toda ação deve estar fundada numa decisão que, por 

sua vez, deve ser motivada por uma realidade. Referindo-se à Merleau-Ponty (1996),  
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Fraga (2009) afirma que “o mundo não é o que se pensa, mas é o que se vive”43 (p. 12).  

Ele é a vivência de um presente e não apenas pressuposição de existência de um passado 

e a promessa de um futuro. A vivência do hoje encontra-se impregnada da experiência do 

ontem e da expectativa do amanhã. Ou seja, o presente o qual pode alegrar, quando é visto 

em relação a um passado, pode também criar angústias e expectativas, quando visto sob 

a ótica de um futuro que há de vir. E, de acordo com Fraga (2009, p. 19), “a única maneira 

de efetuar a síntese de transição é vivendo a vida”. E que, portanto, o tempo e as mudanças 

sociais, no tocante às desigualdades sociais pretendidas com a adoção das Cotas, vão 

ocorrendo à medida que transcorre o tempo.   

A questão relacionada ao direito à igualdade social foi inserida em diversas 

Constituições da República Federativa do Brasil. Mas em nenhuma delas a inserção foi 

tão enfática quanto a de 1988, na assim chamada 'Constituição Cidadã'. Em seu 

preâmbulo, ela contém uma declaração onde é apresentado um novo constitucionalismo 

pátrio, ficando clara "a ideia de que não se tem a democracia social, a justiça social, 

mas que o Direito foi ali elaborado para que se chegue a tê-las44" e manifesta a 

preocupação de instituir um estado democrático com o objetivo de assegurar "o exercício 

dos direitos sociais e individuais [...] a igualdade e a justiça como valores supremos 

de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos [...]45” (ROCHA, 1996, P. 

288). 

A Vice-Procuradora-Geral da República, Débora Duprat, deixa claro que  

a Constituição de 1988 insere-se no modelo do 

constitucionalismo social, no qual não basta, para a 

observância da igualdade, que o Estado se abstenha de instituir 

privilégios ou discriminações arbitrárias. Pelo contrário, parte-

se da premissa de que a igualdade é um objetivo a ser 

perseguido por meio de ações ou políticas públicas, que, 

portanto, ela demanda iniciativas concretas em proveito dos 

grupos desfavorecidos (LEWANDOWSKI, 2012, P. 9). 

 

                                                           
43 Daí a importância da reflexão fenomenológica a qual “vai buscar o que é, não a representação do que é. 

Descreve, não explica. Desvela o vivido, não o pensado. É movimento de mostração, não de revelação. 
Desvela o que se mostra por si mesmo, já que não se mostra diretamente [...]. O fenômeno é o que é vivido, não 
é o que se mostra através de, mostra-se por si mesmo, concretamente” (FRAGA, 2009, P. 125). 

44 Negrito adicionado. 
45 Negrito adicionado. 
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A relação da Constituição Federal deixa de ser na perspectiva do viés do direito 

formal para adotar um viés material por meio do qual legitima as ações proativas rumo a 

uma sociedade mais igualitária e justa. Para Silva (2012),  

as políticas de Cotas, como se nota, estão em plena 

consonância com os postulados da igualdade material, visto 

que elas apanham o indivíduo historicamente situado, vítima 

de discriminação presente e dos efeitos daquela praticada no 

passado, para conceder-lhe prerrogativas tendentes a diminuir 

as dificuldades que o impedem de alcançar os mesmos 

resultados em sua vida política, econômica e cultural das 

categorias que não sofreram restrições ou sempre foram 

privilegiadas (p. 8). 

Sob a luz do princípio constitucional da igualdade e aderente à realidade social, "a 

Ação Afirmativa reconstrói o tecido social, introduzindo propostas novas à convivência 

política, nas quais se descobrem novos caminhos para se igualar, na verdade do direito e 

não apenas na palavra da lei, o que o preconceito de ontem desigualou sem causa humana 

digna" (ROCHA, 1996, P. 295). 

Na visão de Dewey, a verdade é decorrente da construção de algo. A sociedade é 

uma verdade que coincide com sua criação, uma vez que ela constitui-se de “valores que 

lhe outorgamos”. Portanto, a verdade não existe por si só, ela é “aspecto da experiência 

humana, limitada pelo que falta incluir [...]. Nela é possível perceber a questão do vivido 

e da busca pelo que está faltando” (DEWEY apud FRAGA, 2009, P. 99). Daí a 

importância de um direito alicerçado na democracia e na ética, porquanto a verdade pode 

não ser única e tampouco absoluta. Da mesma forma, Anísio Teixeira complementa o 

pragmatismo de Dewey de que a educação deve preparar o indivíduo para o mundo. Para 

ele, o mundo é também aquilo que há de vir, que se descobre e que se faz no dia a dia 

(COELHO, 2009b). Portanto, educação não para adaptar-se ao mundo, mas para construí-

lo. 

Em suma, as Ações Afirmativas, dentre elas as Cotas, serão efetivas e suas 

consequências poderão ser positivas somente se governos e governados tiverem “coragem 

de aceitar a complexidade do mundo [...] em lugar de adotar um imediatismo interventor 

que realiza mudanças efêmeras e ou inconsequentes” (FRAGA, 2009, P. 100), 

tangenciando assim a solução de problemas reais. 
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De acordo com Moehlecke (2002), é possível perceber as Ações Afirmativas 

inseridas na Comunidade Econômica Europeia sendo denominadas de “ação ou 

discriminação positiva” (“reverse discrimination”) (p. 199) e como tal, encontra respaldo 

constitucional porque elas “têm como função tratar de maneira preferencial aqueles 

grupos tidos como minorias em direito, tentando colocá-los em patamar similar aos 

outros”, ratifica Oliveira (2012, p. 12). Essa ideia é reforçada por Piovesan (2010) quando 

afirma que a “simples proibição mediante legislação repressiva será insuficiente, sendo 

de fundamental importância estabelecer ‘estratégias promocionais capazes de estimular a 

inserção e a inclusão de grupos socialmente vulneráveis nos espaços sociais’” (p. 198). E 

assim, torna-se necessário repensar o valor da igualdade, a fim de que as especificidades 

e as diferenças sejam observadas e respeitadas. “Somente mediante essa nova perspectiva 

é possível transitar-se da igualdade formal para a igualdade material ou substantiva” e, 

sob essa nova concepção, implementar o direito à igualdade por meio do “combate à 

discriminação e a promoção da igualdade” (ALPHONSE, 2015, P. 186). 

Nesse contexto, inclui-se a educação "por ser a mais eficiente ferramenta para 

crescimento pessoal [...], pois é parte integrante da dignidade humana e contribui para 

ampliá-la com conhecimento, saber e discernimento" (OLIVEIRA & FALAVINHA, 

2010, P. 235). 

Entende-se que o fato de o cidadão, em situação de desvantagem socioeconômica, 

ingressar numa IES a que ele não teria acesso caso não fosse pela ajuda da Ação 

Afirmativa, já é uma forma de inserção e uma maneira de o cidadão sentir-se em situação 

menos desigual à daqueles oriundos de classes socioeconômicas mais favorecidas e que 

não necessitaram de Cotas para ingressar no ensino superior.  

Mas, para a conquista da igualdade, não basta ao indivíduo ter a mesma oportunidade 

de ingressar numa IES na qual estudam indivíduos pertencentes a outros grupos sociais 

ditos como não discriminados. É preciso que, no ensino superior, o aprendizado dos 

Cotistas lhes proporcione um desempenho que lhes permita desenvolverem-se como 

indivíduos/cidadãos, inclusive, preparando-os para o mercado de trabalho, onde 

conquistarão novos espaços, com funções e cargos que antes seriam quase que 

impossíveis para eles. E, naturalmente, obter ganhos financeiros maiores e, junto a isso, 

e, até mesmo em decorrência disso, ter acesso a uma série de outros benefícios os quais 

dificilmente seriam alcançados se não tivessem cursado o ensino superior. 
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Visto dessa forma, é possível afirmar que o reconhecimento das desigualdades 

sociais e a busca pela igualdade se dão num processo que encontra respaldo 

constitucional. Mais do que isso, existem normas na CF de 1988 que são assumidas pela 

doutrina jurídica como cláusulas pétreas, sob as quais “nada há que o poder político 

ordinário possa fazer [...], salvo submeter-se” (BARCELLOS, 2005, P. 91). E, de acordo 

com o artigo 60 da CF de 1988, que trata de alterações constitucionais por meio de 

propostas de emendas, o seu parágrafo 4º deixa bem claro que “não será objeto de 

deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:  [...]; IV – os direitos e garantias 

individuais” (BRASIL, 1988).     

      Por outro lado, não é de se esperar que a adoção da Ação Afirmativa Cota, por si só, 

seja a solução para pôr fim à desigualdade social. Ela se constitui como parte inicial de 

um processo. Por meio dela ocorre a “introdução e absorção, na estrutura político-social, 

daqueles que de forma diversa restariam marginalizados” (GOMES & SILVA, 2001, P. 

135). Em sendo um processo, fica implícito que a desigualdade não se extingue de 

imediato; mas que, mesmo legitimado pela legalidade, poderá durar mais ou menos 

tempo, dependendo do nível de aceitação de cada sociedade.  

Reafirmando a Ação Afirmativa Cota como um processo, Rocha (1996, p. 289) e 

Gomes & Silva (2001) sustentam que ela é adotada para mudar as desigualdades sociais 

sedimentadas pela história política, econômica e social e que sua “atuação 

transformadora, igualadora, conforme o Direito, possibilita a verdade do princípio da 

igualdade, para se chegar à igualdade que a Constituição brasileira garante como direito 

fundamental de todos” (pp. 139-140). 

 

2.1.2 Teoria do Capital Humano 

Para Kelniar, Lopes & Pontili (2013), o capital humano ganhou maior importância 

com a expansão do capitalismo no século XVII46; ocasião em que passou a ser 

considerado como um dos fatores de produção e tornou-se objeto de debates e de estudos 

por parte de diversos filósofos. Marshall, por exemplo, em 1890, apontou a habilidade e 

a qualidade como partes do capital humano, afirmando que é de responsabilidade do 

Estado e do país o incentivo e o investimento em educação. No século seguinte, Karl Max 

propôs o comunismo como solução para as desigualdades sociais.  

                                                           
46 “Os corpos dos homens são, sem dúvida, o mais valioso tesouro de um país”, disse Davenant, no 

século XVII (MARSHALL, 1890, P. 504) apud (KELNIAR, LOPES & PONTILI, 2013, P. 2). 
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Mas a teoria do capital humano passou a ser formalizada por Mincer (1958) e Schultz 

(1973), os quais constataram que, além do capital físico, que contribui para o crescimento 

econômico, existe o capital humano. Schultz (1973), por exemplo, classificou o 

conhecimento como ‘forma de capital’, reconhecendo que o aprimoramento dele pode 

melhorar a qualidade e/ou mesmo aumentar a produtividade. A partir de então, diversos 

pesquisadores passaram a mostrar a importância do capital humano para o crescimento 

econômico, bem como sua relação com a educação e renda.  

Sob a influência do Capital humano, o “crescimento econômico pode ser estudado 

sob uma perspectiva econômica” (VIANA & LIMA, 2010, P. 138). No entanto, a teoria 

do capital humano deixa claro que é a educação que faz a mão de obra ser mais produtiva, 

aumentando o salário de quem a tem e, consequentemente, influenciando “no progresso 

econômico” (VIANA & LIMA, 2010, P. 138). 

Embora haja divergências entre pesquisadores de quem seria a responsabilidade pela 

qualificação da mão de obra do trabalhador, percebe-se uma certa unanimidade quando 

se considera que é do conhecimento, em nível individual47, que ocorre o desenvolvimento 

de uma nação, o aumento da sua renda e o bem-estar do prestador de mão de obra. 

Para Albernaz, Ferreira & Franco (2003), o sistema educacional constitui-se de 

instituições as quais são fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico de um 

país. Para esses pesquisadores, a acumulação do capital humano e, particularmente, a 

educação, passaram a ter uma posição central no que se refere ao processo de crescimento 

econômico (UZAWA, 1975; LUCAS, 1988 e BECKER, MURPHY & TAMURA, 1990). 

Além disso, a educação passou a desempenhar um papel primordial na distribuição do 

rendimento econômico (MINCER, 1958; TINBERGEN, 1975). Aqui no Brasil, a obra de 

Langoni (2005) tornou-se um marco do início de um olhar para a educação como 

elemento importante para explicar os níveis de desigualdades sociais (POSTERNAK, 

2014).  

Em sua obra ‘Distribuição de Renda e Desenvolvimento Econômico do Brasil’ 

publicada, inicialmente, no ano de 1973, Langoni faz uma breve descrição da evolução 

da distribuição de renda nos anos 1960. Ao desagregar a economia nos três setores: 

                                                           
47 Para Smith (1996), a iniciativa de melhorar a condição do indivíduo o faz prosperar, porém é uma 

iniciativa individual, isto porque Smith admite poucas funções ao estado. [...] empregos, mão de obra e 
capital devem manter-se em equilíbrio para não gerar desigualdade, e uma sociedade em perfeita 
liberdade faz com que cada um escolha a profissão que considerar conveniente de acordo com seu 
interesse. Há uma mão-invisível que organiza e equilibra o comportamento da oferta e demanda de 
empregos e mão de obra” (apud KELNIAR, LOPES & PONTILI, (2013, P.3). 
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primário, secundário e terciário, Langoni concluiu que, principalmente nos setores 

secundário e terciário48, “os desníveis educacionais no processo de formação dos 

trabalhadores brasileiros terminariam, [...], se refletindo no mercado de trabalho através 

de acentuados desníveis salariais, contribuindo de forma significativa para a consolidação 

da desigualdade de renda no Brasil” (ISMAEL, 2008, P. 3).  Langoni defende maior 

atenção ao ensino básico, dando-lhe a devida prioridade.   

As políticas sociais no Brasil, adotadas no final da década de 1990 e início de 2000, 

incorporaram a ideia de investimento em educação como elemento fundamental da teoria 

do capital humano e como mecanismo mais indicado para romper com o ciclo de 

reprodução da pobreza. Para Posternak (2014), o capital humano “representa o 

investimento que as pessoas fazem para aumentar sua produtividade econômica” e que “a 

teoria do capital humano dá ênfase ao modo pelo qual a educação incrementa a 

produtividade e a eficiência dos trabalhadores, e a educação formal é vista como um 

investimento produtivo no capital humano, considerada pelos defensores desta teoria 

como um valor pelo menos tão importante quanto o capital físico” (p. 2).    

Não faltaram críticas ao chamado capital humano. De acordo com Schultz (1973) 

apud Viana & Lima (2010, p. 143), existem vários autores que se posicionam 

contrariamente a essa teoria, por considerarem que aplicar ao elemento humano o mesmo 

conceito de investimento e de capital não é moralmente correto.  Da mesma forma, Su 

(1999) e Viana & Lima (2010) se posicionam contrariamente à teoria do capital humano 

por entenderem que a  

Economia do Bem-Estar fundada na moral utilitária combina uma fase 

informacional pobre, uma análise estreita do comportamento humano e 

uma falta de distinção entre os meios e os fins, bem como da relação entre 

eles. [...) as análises de desenvolvimento econômico feitas sob essa ótica 

não distinguem os meios (instrumentos para o bem-estar) dos diferentes 

fins humanos (elementos constitutivos do bem-estar), refletindo uma 

racionalidade técnico-econômica comprometida com a importância 

instrumental das diversas análises, [...] (p. 143).  

Finalmente, esses mesmos pesquisadores afirmam que a educação apresenta 

externalidade tanto direta quanto indireta. A direta diz respeito ao ganho do indivíduo e 

pode proporcionar um ganho coletivo. Já a indireta, por proporcionar equidade e justiça 

social maiores. 

                                                           
48 Enquanto nos setores secundário e terciário o fator explicativo mais importante foi a educação; no setor 

primário o acesso à propriedade é mais significativo do que a educação (ISMAEL, 2008).    
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Para que a educação promova mudanças sociais, é preciso que ela seja inclusiva e de 

qualidade. 

 

2.1.2.1 Educação inclusiva: qualidade e eficácia como política pública.  

A qualidade da educação é assunto cuja importância é indiscutível nos meios 

acadêmicos, científicos, políticos, dentre outros. Fonseca (2009, p. 154) atenta que ela 

interage com projetos nacionais de desenvolvimento, inclusive com aqueles relacionados 

às questões socioeconômicas que, por sua vez, se articulam com as mudanças ocorridas 

na economia mundial, por meio da interlocução com aspectos relacionados à pedagogia, 

aos métodos de ensino e com as demandas emanadas da sociedade organizada. Dessa 

dinâmica surgem valores com diferentes sentidos no tocante à qualidade da educação. 

Sob o aspecto da função social, educação de qualidade é aquela que prepara o 

indivíduo para a cidadania e para o mercado de trabalho, sendo assim educado para 

compreender e conseguir ter acesso às diversas manifestações da cultura humana. Já sob 

a ótica puramente pragmática, a qualidade da educação é prover ao indivíduo padrões de 

aprendizagem capazes de inseri-lo no mercado, na qualidade de produtor/consumidor. E, 

finalmente, sob o parâmetro da função equalizadora da educação, cuja qualidade é 

articular a noção de direito ao indivíduo (direito individual) (FONSECA, 2009). 

Por outro lado, pesquisadores como Oliveira (2007) e Cunha (2007) entendem que o 

fato de a escola trazer para seu interior pessoas historicamente excluídas é um indicador 

de qualidade da educação. Adicionalmente, há os que examinam a qualidade da educação 

sob a ótica de políticas governamentais direcionadas ao sistema de educação, tais como 

política de avaliação externa, de financiamento pela área pública, formação de docentes, 

gestão institucional universitária, autoavaliação, dentre outras. Todos esses enfoques, de 

forma não excludentes, deixam evidentes os diversos aspectos sob os quais pode ser 

percebida a qualidade da educação.  

Adicionalmente, Fonseca (2009) analisa a qualidade em conformidade como ela 

consta nos planos nacionais de educação49 implementados a partir de 1960, cuja década 

ficou conhecida como um marco para a educação brasileira, sobretudo pelo fato da 

promulgação da 1ª Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Por meio deles, fez-se 

                                                           
49 Neles estão expressos “os marcos ideológicos que orientam a política educacional de cada governo. Estes 

determinam as prioridades do financiamento governamental, as quais, por sua vez, podem influenciar as 
decisões em diferentes esferas administrativas do sistema” (FONSECA, 2009, P. 155). 
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sentir que a educação não é fruto apenas de planos oficiais, mesmo porque a política 

educacional condiciona-se a variáveis externas ao governo, dentre elas a economia e o 

mercado, setores mobilizados da sociedade que fazem suas reivindicações. 

A ideia de plano nacional de educação começou a ser arquitetada em 1931, pelo então 

chamado ‘Manifesto dos Pioneiros’, que tinham como orientadores das suas decisões os 

“valores democráticos de universalização do acesso à escola e de igualdade de ensino 

para todos” (HORTA, 1982 apud FONSECA, 2009, P. 156). O processo de elaboração 

de tal plano se arrastou até o ano de 1937, quando foi apresentado para a presidência da 

República como um projeto de lei.  

Apesar de ideias divergentes, prevaleceram no projeto de lei as diretrizes impostas 

pelo governo. Neles foram inseridas e reforçada a presença de disciplinas relacionadas ao 

ensino religioso e moral e cívica, como forma de inserir valores relacionados à hierarquia 

e disciplina dos homens e da sociedade. A qualidade da educação passou a ser vista como 

uma maneira de ajustar o homem de forma que ele fosse disciplinado e útil para um estado 

moderno, industrial e nacionalista.  

Embora o projeto de lei não tivesse sido aprovado, seu conteúdo orientou planos de 

educação dos governos seguintes. No programa de ‘metas’ do governo de Juscelino 

Kubitschek (1956 a 1961), a educação, atrelada ao mercado de trabalho, evidenciava sua 

qualidade na produção de competências técnicas que viessem atender ao mercado, 

sobretudo o setor industrial de base. 

Durante os governos democráticos de Kubitschek e João Goulart (1956 a 1963), 

muito se debateu sobre o papel da educação, tanto em termos nacionais quanto 

internacionais. Foi apresentada por intelectuais uma contraproposta à submissão da 

educação ao sistema econômico balizado por um projeto governamental de 

desenvolvimento.  Para eles, a educação deveria ser direcionada no sentido de “abrir a 

percepção do educando para compreender as condições políticas e ideológicas com que 

se defronta e prepará-lo para o empenho coletivo de superação do estado de atraso do 

país” (HORTA, 1982 apud FONSECA, 2009, P. 158). 

Com o governo militar, a partir de 1964, a educação voltou a atrelar-se mais 

fortemente a programas de governo, com ênfase nos aspectos organizacionais de gestão, 

uma vez que a educação estava subordinada ao Decreto Governamental nº 200, de 1967 

(Brasil, 1967), com o qual o governo iniciou uma reforma administrativa em todo o 
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serviço público no Brasil. Sendo assim, a ênfase da educação deixou de ser aquela voltada 

ao homem em relação a si mesmo e à sociedade, para centrar-se nos aspectos 

organizacionais e voltada a preparar a força de trabalho para atender aos projetos do 

governo. 

Com o retorno do governo aos civis, a sociedade, principalmente a classe média, 

passou a demandar políticas no sentido de preparar os estudantes para ingressarem no 

ensino superior, já que o ensino de caráter profissionalizante oferecido pelas escolas 

públicas, especialmente no segundo grau, não favorecia tal intento. 

O terceiro plano setorial de educação, referente ao período de 1980 a 1985, contou 

com a participação democrática e “sua elaboração deu-se por um processo de 

planejamento participativo, congregando entidades acadêmicas e representativas do setor 

educacional, além de pessoal técnico das administrações estaduais e municipais” 

(FONSECA, 2009, P. 163). E para atender à reivindicação da classe média, deu ao ensino 

um tom menos profissionalizante, embora o fizesse de forma contrária em locais onde a 

pobreza e a desestruturação fossem maior, como nas favelas, adaptando a educação à 

preparação para o mercado de trabalho, a ser ministrada, pela antecipação de alguns 

conteúdos no primeiro grau, de forma a atender demandas sociais localizadas.  

Mas, apesar do viés menos economicista impregnado pela educação, 

“lamentavelmente, essa conexão linear entre conhecimento e progresso vem descartando 

os objetivos humanísticos e culturais da sociedade e dos indivíduos” e que a educação 

deve “contribuir para o reconhecimento de que a dignidade humana socialmente 

construída deve sempre e em todas as circunstâncias prevalecer sobre os interesses 

privados das empresas” e de governos (ALTBACH, 2008) e (DIAS SOBRINHO, 2013, 

P. 116). 

Em suma, a educação antes, durante e, parcialmente, após o governo dos militares 

tem sido marcada como sendo uma política de governo onde é possível verificar “que os 

setores organizados da sociedade perderam ou ganharam espaço de participação, em 

função da estrutura – mais ou menos democrática – dos governos vigentes” (FONSECA, 

2009, P. 163).  

Com a participação da sociedade, a ênfase da CF de 1988 foi o ensino médio como 

lugar apropriado para o desenvolvimento e aprofundamento de educação de qualidade, 
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não se limitando aos aspectos técnicos e quantitativos do governo, mas contribuindo “para 

a construção de novo projeto hegemônico de sociedade” (FONSECA, 2009, P. 164).  

A década de 1980 foi considerada como profícua para a discussão da sociedade a 

respeito da proposta autônoma de educação de qualidade. Nesse período foi discutida a 

avaliação do ensino, a qual foi implementada no ensino fundamental da década seguinte. 

Consoante Saviani (2007b) e Fonseca (2009, p. 165), foi uma época de “maturidade para 

a reflexão acadêmica, e, certamente, determinante para a qualidade da educação 

brasileira”. 

Nos governos seguintes, inclusive no de Collor50 e do seu substituto, Itamar Franco, 

tomou força o referenciar a qualidade da educação pelos resultados obtidos nas avaliações 

externas. Essa referência de qualidade feriu frontalmente a proposta que educadores 

procuraram inserir na LDB/1996, segundo a qual “a qualidade educacional resultaria de 

um esforço para a construção coletiva de um projeto político-pedagógico que respeita a 

autonomia, a participação, a cultura e a identidade escolar” (FONSECA, 2009, P. 168).  

Já o governo Fernando Henrique Cardoso, em função de o Estado deixar de ser 

administrado pela administração pública burocrática para adotar a gerencial, a 

administração escolar seguiu a mesma orientação gerencial, e a qualidade da educação 

passou enfatizar, primeiramente, a expansão do ensino fundamental. Em seu segundo 

mandato, deu ênfase ao ensino médio, inclusive profissionalizante, por ser de interesse 

ter-se uma educação voltada para o mercado de trabalho. Seguindo a orientação 

controladora promovida por aquele governo, “a escola básica passou a ser amplamente 

avaliada, mediante a implantação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 

Os resultados foram utilizados como medida do desempenho da escola e do aluno e, 

portanto, constituíram a principal referência para a qualidade educacional” (FONSECA, 

2009, P. 169). 

Em 1998, ainda no governo Fernando H. Cardoso, implementou-se o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF) e do modelo de 

planejamento preconizado pelo Banco Mundial - Plano de Desenvolvimento da Escola 

(PDE) – para o qual a “qualidade educacional seria alcançada pela adequada combinação 

                                                           
50 Fernando Collor de Mello, eleito presidente em 1989, renunciou após sofrer impeachment no Senado 

Federal em 1992. Em seu lugar assumiu o vice-presidente da República Itamar Franco 
(cervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/fernando-collor-sofreu-impeachment-em-1992-foi-cassado-
pelo-senado-9239073)  
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de insumos escolares51, pelo repasse de dinheiro direto à escola e por um modelo de 

gestão capaz de utilizar esses insumos eficientemente”, cuja ênfase dada era o custo do 

aluno pago pelo governo. Com isso, pretendia-se ter o mínimo de gasto com a educação, 

e a qualidade desejada para ela, em seu sentido político almejado pelos educadores, era 

tangenciada com ênfase no controle social sobre os recursos (FONSECA, 2009, PP. 170-

171). 

A partir de 2003, no governo Lula, o plano de educação perdeu um pouco do seu viés 

economicista, característico dos governos anteriores, e passou a apresentar “uma 

tendência social mais acentuada, com o intuito de corrigir a histórica desigualdade entre 

regiões, pessoas, gêneros e raças” (FONSECA, 2009, P. 171). 

Em suma, pode-se afirmar que, nas últimas décadas, a qualidade da educação 

incorporou o viés econômico como forma de apoiar os projetos de desenvolvimento do 

país, variando a intensidade desse apoio em conformidade com os governos.  Esse viés 

educacional tem ocorrido, embora houvesse educadores devidamente mobilizados, que 

vislumbrassem a educação por meio de uma gestão democrática e que fosse voltada à 

igualdade de oportunidades para os cidadãos e que ainda tivesse compromisso ético com 

sua própria qualidade. Isso implica dizer que ela se voltou para uma prática utilitarista do 

Mercado. Espera-se que o governo faça a parte dele como mediador e que seja capaz de 

catalisar as demandas dos campos científico e econômico, da comunidade educacional e 

das famílias e de orientá-las na confecção de um projeto que contemple “todas as 

dimensões do conhecimento humano. […] exercendo sua capacidade equalizadora, no 

sentido de prover condições para a superação das dificuldades que afligem os entes 

administrativos locais” (FONSECA, 2009, P. 173). 

Tudo isso parece indicar a ausência de comportamento efetivamente ético, o qual 

impeça ver a educação e utilizá-la apenas como uma estratégia intervencionista de 

ensino/aprendizagem a serviço de políticas de governos e não considerar aquilo para o 

qual ela deveria ser utilizada, que é a formação e o desenvolvimento humanos (FRAGA, 

2009, P. 64). 

Em se tratando de educação de qualidade, Fernández Batanero (2010) entende que ela 

deve ser acessível a todos os estudantes, inclusive os oriundos de famílias cuja condição 

socioeconômica seja deficitária em relação à dos demais alunos. Em seu estudo na cidade 

                                                           
51 Pacotes didáticos, equipamentos, reformas. 
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de Sevilla, na Espanha, apresenta um programa de acompanhamento para os alunos com 

dificuldades de aprendizagem, as quais se manifestam por meio da deficiência de 

aprendizado nas disciplinas instrumentais básicas (espanhol, raciocínio lógico etc.), na 

falta de hábito de trabalho, na pouca ou nada motivação para estudar, no tardio processo 

de amadurecimento e na falta de integração com os colegas e com a instituição 

(FERNÁNDEZ BATANERO, 2010, P. 10).  

 

2.1.2.1.1 Desigualdade social e políticas de estado. 

Para Scott (2005), a questão da igualdade e da desigualdade social não é um assunto 

de fácil solução e, por isso mesmo, ele retoma um pouco algumas experiências ocorridas 

na história, mais precisamente a partir do final do século XVIII. Ele afirma que a questão 

da igualdade e/ou da desigualdade social é paradoxal e a sociedade tem vivido 

intensamente essa questão, elegendo, mesmo que inconscientemente ou por ignorância, 

as características sob as quais indivíduos e/ou grupos sociais eram considerados 

diferentes e para as quais se buscariam possíveis soluções, relegando outras diferenças 

para segundo plano. 

O direito das mulheres votarem, por exemplo, foi reconhecido por muitas sociedades 

há mais tempo que o direito de ultrapassarem a vida de donas de casa e terem uma vida 

social, inclusive no que diz respeito à inclusão delas no mercado de trabalho. Aliás, ainda 

hoje, à mulher é negado o direito de igualdade de remuneração no mercado de trabalho, 

se comparada com a dos homens. Nas palavras daquele pesquisador, “a igualdade é um 

princípio absoluto e uma prática historicamente contingente. Não é a ausência ou a 

eliminação da diferença, mas sim o reconhecimento da diferença e a decisão de ignorá-la 

ou de levá-la em consideração” (SCOTT, 2005, P.15).  

Na segunda semana de março deste ano, em que ocorreu o Dia Internacional da 

Mulher (08/03), houve farta divulgação pelos meios de comunicação social, de que à 

mulher faltam reconhecimento e concretização dos seus direitos, inclusive de ter 

valorizada sua mão de obra no mercado. Dentre outros pontos, destacou-se a menor 

remuneração à mão de obra feminina em relação à masculina, mesmo exercendo as 

mesmas funções. Apesar de ser crescente o número de mulheres que exercem cargos e 

posição de destaque nas empresas ou em órgãos públicos, e mesmo sendo elas o maior 

número de pessoas que concluíram o ensino superior, ainda há essa discrepância quanto 

à remuneração. De acordo com site G1 (2018, p. 1), “a pesquisa anual da Catho indicou 
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que os homens ganham, em média, até 30% a mais. Quanto menor o cargo, maior é a 

diferença. [...]”. 

As desigualdades sociais presentes em grupos sociais demonstram ser mais 

relevantes que as desigualdades individuais. Numa sociedade, a hierarquia econômica e 

social favorece determinados grupos em detrimento de outros, e a atenção é voltada para 

a diferença grupal e não individual. Infere-se que, sob esse aspecto, a Lei nº 12.711/12 

manteve coerência com essa linha de pensamento ao determinar que a Ação Afirmativa 

beneficiaria primeiramente o grupo de pessoas que tivesse em comum as questões 

socioeconômicas e depois, atenderia a outras questões — e uma delas é o caso das etnias 

—, demonstrando, assim, que o foco central da referida lei está acima de questões como 

a de gênero e a de etnia para fixar-se, prioritariamente, na questão socioeconômica, sem, 

no entanto, ignorá-las. Ou seja, a abrangência da Ação Afirmativa Cota procura, 

primeiramente, primar por uma característica que atinge um grupo maior na sociedade, 

sabendo que a questão socioeconômica permeia todas as demais características de grupos, 

como etnia, gênero, entre outras. 

Scott (2005) enfatiza ainda que não são as características dos grupos sociais que 

determinam a exclusão; na verdade, é a exclusão que os caracteriza. As mulheres, por 

exemplo, sofrem discriminação no mercado de trabalho com a justificativa de que a 

maternidade as atrapalha no desenvolvimento de suas funções, quando, na verdade, foi a 

discriminação contra as mulheres que fez surgir um grupo separado e diferenciado no 

qual os defensores das desigualdades sociais procuram, na maternidade da mulher, uma 

justificativa para legitimação das suas convicções. Por outro lado, é por meio das 

características do grupo que os movimentos são levados a termo, e foi como membros do 

grupo de mulheres que muitas feministas, por exemplo, travaram lutas contra a 

discriminação. 

Uma forma de se resguardar a igualdade é fazer com que as políticas públicas sejam 

políticas de Estado. Para Oliveira (2011), existem as políticas de Governo e as de Estado. 

As de Governo caracterizam-se pelo fato de o executivo poder decidir, mesmo numa 

forma elementar de formulação e implementação de determinadas medidas ou programas, 

os quais visam dar respostas às demandas da agenda política interna. Já nas políticas de 

Estado está envolvida mais de uma agência de Estado, “passando em geral pelo 

Parlamento ou por instâncias diversas de discussão, resultando em mudanças de outras 

normas ou disposições preexistentes, com incidência em setores mais amplos da 
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sociedade” (p. 329). Além do que, Silva (2012, p. 6) argumenta ser o Estado “o 

responsável por supri-las, promovendo uma maior paridade de oportunidades entre os 

grupos de indivíduos de uma determinada sociedade” e que “as políticas de ações 

afirmativas só são viáveis no contexto de um Estado Democrático de Direito”, já que este 

último “tem como fundamento a busca para garantir a cidadania de todos os habitantes 

do seu território” (p. 3). 

As Políticas Públicas podem ser operacionalizadas por outros entes federativos52, 

mas como a educação é um direito do indivíduo, consagrado na Constituição Federal, o 

Estado brasileiro é o responsável por disponibilizá-la, indiscriminadamente, entre todos. 

Sem isso, o próprio direito à educação poderá gerar desigualdades sociais porque a 

operacionalização dela requer uso de recursos financeiros e, como é sabido, os Estados e 

os municípios brasileiros, bem como o Distrito Federal, apresentam acentuadas diferenças 

em termos de arrecadação e disponibilidade financeira.  Essa diferença, na visão de Presot 

(2011, p. 4), provoca desigualdade na qualidade do ensino entre as diversas regiões, 

mantendo “o desequilíbrio no desenvolvimento humano e econômico entre diversas 

regiões do país”, contrariando, assim, “a universalização determinada pela Constituição 

Federal”.  

Pelo fato de a Constituição Federal de 1988 ser orientada por uma concepção mais 

específica de democracia, ela abriu caminho para a participação popular que levou à 

descentralização do poder e dos recursos. Isso facilitou a fragmentação e a consequente 

elevação da quantidade de atores políticos em que os governadores e prefeitos passaram 

a assumir importante papel político, considerado por Oliveira (2011) como sendo de 

primeira grandeza. Com isso, foi configurando-se uma ordem institucional bem distinta 

daquela em vigor até então, quando o arranjo federativo, sustentáculo básico da 

democracia, promoveu mudanças radicais.  

Disso resultou que os governos subnacionais53 se fortaleceram, impedindo que o 

Governo Federal reunisse, sozinho, “condições para propor e efetivar políticas que 

objetivem a solução de problemas nacionais”, visto que “a norma legal que preceitua a 

descentralização não é entendida como uniformizadora, garantindo que todos os estados 

e municípios desfrutem o mesmo poder” (OLIVEIRA, 2011, P. 325).  

                                                           
52 Estados, Municípios e Distrito Federal. 
53 Estados, Municípios e Distrito Federal. 
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Presot (2011) afirma a importância dos entes federativos na implementação das 

Políticas Públicas educacionais, mas que essas sejam políticas de Estado para que, mesmo 

no caso de carência orçamentária, nenhum Estado, Município e nem o Distrito Federal 

fique prejudicado, porquanto a política pública educacional do Estado tem de contemplar 

“estratégias e mecanismos para que os serviços educacionais sejam acessíveis a toda a 

população brasileira” p. 6). 

Reforça essa prerrogativa o fato de os direitos sociais, inclusive o da educação, 

estarem previstos no artigo 6º da CF de 1988. E que, portanto, embora os entes federativos 

subnacionais tenham participação na responsabilidade de oferecer ao cidadão educação 

de qualidade, é também dever da União dar sua contribuição para que determinadas 

diferenças socioeconômicas existentes entre entes subnacionais não tragam prejuízos a 

determinados grupos de cidadãos, os quais têm, também, seus direitos resguardados pela 

Constituição Federal. Silva (2012) corrobora esse pensamento afirmando que o  

Estado deve estar sempre comprometido com a realização 

efetiva dos direitos fundamentais, com a redução das 

desigualdades sociais e com a promoção do bem de todos. Por 

isso, é extremamente necessário que o Estado cumpra seu dever 

de agir nesse sentido, criando os pressupostos fáticos e jurídicos 

que se fizerem necessários (SILVA FILHO, 2012, P. 9).  

A segunda parte da década de 90 foi, particularmente, marcada por mudanças das 

Políticas Públicas e Sociais. Ao invés de o Governo Federal envidar esforços para 

reorientar a relação entre Estado e a sociedade civil, envidou-se para uma reforma que 

retirou dos cidadãos alguns direitos, os quais foram conquistados graças à mesma 

Constituição Federal de 1988.  

A nova linha educacional adotada, para a qual se pretendia ter apoio constitucional, 

teve como princípio orientador a gestão centrada na descentralização administrativa, 

financeira e pedagógica, seguindo assim uma tendência internacional para a promoção da 

ampliação do acesso à educação básica no país, com base em uma lógica racional que 

tinha por orientação os princípios da economia privada.  Com isso, a educação, por 

exemplo, que tinha como princípio constitucional a “ampliação do direito à educação para 

todos os brasileiros de seu nascimento à conclusão do ensino médio foi comprometida 

pela Emenda n. 14 de 1996, que focalizava o ensino fundamental” (OLIVEIRA, 2011, P. 

326).  
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O governo que esteve no poder central na segunda metade dos anos 90 e início dos 

anos 2000 deixou sua marca na educação, fazendo nela um processo fragmentado de 

gestão, que buscava atender públicos focalizados, caracterizando, assim, políticas 

educacionais temporárias e dispersas “que se afirmavam mais como políticas de governo 

que de Estado, cujas bases institucionais de controle social não estavam definidas. [...], o 

que não contribui para estabelecer bases de cooperação, integração e coesão entre os entes 

federativos e menos ainda entre os indivíduos na sociedade” (OLIVEIRA, 2011, P. 327).  

Para Oliveira (2011, p. 330), o termo “integração refere-se à estrutura pela 

distribuição objetiva das posições sociais que a escola pode realizar”. Dessa forma, a 

integração está relacionada, diretamente, com “os níveis de desigualdade social e escolar, 

às taxas de emprego e desemprego, às transferências sociais, ao nível socioeconômico 

dos alunos”. Por sua vez, coesão refere-se às “atitudes, valores e disposições favoráveis 

à cooperação, à confiança e à tolerância”. Mas elas nem sempre se encontram juntas. 

O governo que ascendeu ao poder após o governo neoliberal do final dos anos 90 e 

início dos anos 2000, procurou envidar esforços para uma política de Estado. No entanto, 

os primeiros quatro anos foram mais caracterizados pela promoção de políticas 

assistenciais e compensatórias dirigidas aos mais pobres, do que políticas de interesses 

universais, conforme prevê a CF de 1988. Muito poucas foram as políticas educacionais 

de caráter permanente, dirigidas à população como um todo (OLIVEIRA, 2011). 

O foco principal tem sido a educação básica, inclusive com a criação do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), no ano de 2007, inspirado no Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), adotado pelos países da Organização 

para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) e outros que se agregaram 

e adotaram o referido exame. E, assim, o MEC procurou “uma política nacional de 

condução e orientação da educação básica, envolvendo os estados e os municípios e 

setores da sociedade civil, e buscou recuperar certo protagonismo perdido na definição 

das políticas educativas em âmbito nacional pelas reformas ocorridas nas décadas 

passadas”. Mas, por outro lado, “reduziu as possibilidades de autonomia e 

autodeterminação dos governos subnacionais” (OLIVEIRA, 2011, P. 329).  
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2.1.3 Políticas públicas (Ações Afirmativas) voltadas à educação 

As Ações Afirmativas, no caso desta pesquisa, as Cotas, são decorrentes das Políticas 

Públicas e, de acordo com Barcellos (2005, p. 31), “constituem o meio pelo qual os fins 

constitucionais são realizados de forma sistêmica e abrangente [...]”.  Aquelas voltadas à 

educação revestem-se de sentido especial e são proativas quando a sociedade percebe a 

educação como um requisito fundamental no que diz respeito às oportunidades, "pois 

dessa forma as pessoas têm a opção e a condição de desenvolver suas capacidades, 

utilizando-as de forma produtiva e no exercício da cidadania" (FELICETTI, CABERA & 

MOROSINI, 2014, P. 36). Reforçando a importância da educação, Oliveira (2014, p. 235) 

afirma ser ela a "mais eficiente ferramenta para crescimento pessoal. E assume o status 

de direito humano, pois é parte integrante da dignidade humana e contribui para ampliá-

la com conhecimento, saber e discernimento". 

As Cotas para o ingresso no ensino superior surgiram como alternativa para 

potenciais estudantes com background típico de famílias cuja condição socioeconômica 

é desprivilegiada em relação à de outros, de modo que ambos tivessem, igualmente, 

oportunidade de ingressar no ensino superior.  

Retornando, então, aos anos 70, Avena (2007, p. 43) apresenta a discussão sobre o 

acesso ao ensino superior como resultado de uma situação em que prevalecia o mérito e, 

dessa forma, a seletividade no vestibular decorria de aptidões naturais e não da origem 

social. E que, por isso, as causas do não alcance do topo da pirâmide educacional seriam 

por questões intelectivas. Com isso, ignorava-se que o vestibular fosse um processo 

discriminatório, o qual levava em consideração o status socioeconômico do candidato, 

bem como se atribuía à escola o papel de "desenvolver os talentos inatos do educando 

dotando-o de habilitações e capacidades necessárias para a sua ascensão social" 

(AVENA, 2007, P. 43). Em não se buscando formas alternativas de ingresso no ensino 

superior que levassem em consideração outras variáveis, e não somente o mérito, 

diminuir-se-ia a crença de que o potencial da escola reduziria o quadro de desigualdade 

socioeconômico, firmando, assim, um dos resultados da pesquisa de Avena (2007, p. 217) 

de que a educação acaba legitimando e reforçando a estrutura socioeconômica do 

indivíduo na sociedade. 

As políticas públicas atreladas ao ensino superior possibilitam o desenvolvimento 

das potencialidades dos estudantes que nele ingressam, não somente por méritos e 

esforços pessoais, mas contemplando também o seu contexto socioeconômico e, dessa 
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forma, o ensino que lhes for disponibilizado seja resultado "da produção conjunta e da 

interação aluno-família-escola-comunidade" (AVENA, 2007, P. 218). Em outras 

palavras, utilizar somente o critério da meritocracia para permitir o ingresso no ensino 

superior é uma forma de desconsiderar o contexto socioeconômico de vários outros 

potenciais ingressantes pelo fato de eles não terem tido oportunidades de concorrer às 

vagas nas instituições de ensino superior em igualdade de condições.  

Essa ideia é reforçada por Moreira (2008, p. 15) que, ao referir-se ao mérito como 

critério de ingresso no ensino superior, faz o seguinte questionamento: que “mérito 

acadêmico” é esse que se apresenta como o resultado de avaliações objetivas as quais não 

consideram a profunda desigualdade social existente? De acordo com Arcidiacono, 

Aucejo & Spenner (2012), o desempenho acadêmico dos negros é o mais baixo da classe 

do ensino médio e eles são mais propensos a vir de famílias de renda mais baixa que os 

brancos. 

Para Dias Sobrinho (2013), o ingresso no ensino superior deve considerar que 

estudantes oriundos de estratos sociais menos favorecidos receberam, em geral, formação 

escolar insatisfatória nos níveis que precedem o ensino superior. Portanto, a mera 

meritocracia privilegiando quem teve melhor desempenho escolar constitui-se em fator 

de exclusão. Além do que, ao receber esses alunos vindos de situação socioeconômica 

não privilegiada e de escola pública com o ensino defasado, as Instituições de Ensino 

Superior deveriam estar conscientes e preparadas para o fato de que esses alunos “se 

encontram em desvantagem em relação aos jovens que puderam construir um percurso 

formativo mais ajustado às exigências e dinâmicas da sociedade [...]” (DIAS 

SOBRINHO, 2013, P. 120). 

Por meio do seu mapa de Ações Afirmativas, o Instituto Nacional de Ciência e 

Tecnologia (INCT), em sua pesquisa sobre o ensino superior e inclusão social, evidencia 

a existência de quatro tipos de Ações Afirmativas: cotas, subcotas, bônus e vaga 

(PEREIRA, 2015, P. 36). As Cotas dizem respeito a um percentual de vagas nas IES 

públicas reservado para um público específico. Subcotas representam o percentual dentro 

das Cotas que é reservado ao subgrupo dentro do grupo de Cotistas. A própria Lei nº 
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12.711/12 (BRASIL, 2012), combinando o artigo 1º54 com o artigo 3º55, faz a reserva de 

vagas para etnias tendo como base os 50% das vagas reservadas a candidatos oriundos de 

escolas públicas, desde que lá tenham cursado todo o ensino médio.  

Nos EUA, a discussão sobre Ação Afirmativa baseou-se nos direitos civis os quais 

foram influenciados “pelas lutas de libertação das colônias africanas e asiáticas do jugo 

europeu.  O discurso era o de cidadania, de libertação e constituição de novas nações 

independentes". O Brasil foi um dos 167 países que, em 1968, "ratificou a Convenção 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial de 1965", 

comprometendo-se, com isso, a promover a igualdade por meio de Ações Afirmativas, 

além de adotar medidas punitivas no combate às desigualdades raciais (OLIVEN, 2007, 

P. 9). A convenção de 1965 deixa claro que  

a expressão 'discriminação racial' visa a qualquer distinção, exclusão, restrição 

ou preferência fundada na raça, cor, ascendência na origem nacional ou étnica 

que tenha como objetivo ou como efeito destruir ou comprometer o 

reconhecimento, o gozo ou o exercício, em condições de igualdade, dos 

direitos do homem e das liberdades fundamentais nos domínios político, 

econômico, social e cultural ou em qualquer outro domínio da vida pública 

(artigo 1 da convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de 

discriminação racial, 2016).  

Oliven (2007, pp. 48-49) corrobora afirmando que "tem muito a ver com a visão dos 

direitos humanos, do direito ao reconhecimento do valor de cada cultura e do respeito à 

diversidade". 

No debate sobre Ações Afirmativas no Brasil, sempre houve muita controvérsia, 

inclusive sobre sua constitucionalidade. Mais recentemente, com o movimento para 

implementação das Cotas, houve aqueles que se manifestaram contrários a elas, os que 

têm aparentado ter um zelo republicano que os impulsiona a defender, acima de tudo, o 

princípio da igualdade formal de que ‘todos são iguais perante a lei’. Os grupos a favor 

                                                           
54 Art. 1o As instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão, 

em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (BRASIL, 2012). 

55 Art. 3 o Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o art. 1 o desta Lei são 
preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em proporção no mínimo 
igual à de pretos, pardos e indígenas na população da unidade da Federação onde está instalada a 
instituição, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (BRASIL, 
2012). 
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procuraram enfatizar as "desigualdades e o preconceito entre brancos e negros" 

(OLIVEN, 2007, P. 49). Continua afirmando esse pesquisador  

que a política mais justa, numa sociedade visceralmente desigual como a nossa, 

deveria ser baseada nos princípios de justiça com equidade, que levam em 

conta não o indivíduo em abstrato, mas como pertencente a diferentes grupos 

sociais e, também, as relações de dominação e exclusão que caracterizam cada 

país (OLIVEN, 2007, P. 49). 

O ministro Ricardo Lewandowski, em sua Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental 186 Distrito Federal (ADPF 186 / DF) (LEWANDOWSKI, 2012), ao 

referir-se ao caput do artigo 5º da CF em vigor, onde está expresso que "todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza" (BRASIL, 1988), faz distinção entre 

direito formal e direito material. Para ele, o artigo 5º da CF não se ateve apenas ao direito 

formal, mas assegura também a igualdade material ou substancial. A exclusiva aplicação 

do direito formal acarreta injustiças. Citando Daniela Ikawa (2008), Lewandowski (2012, 

p. 5) afirma que "para respeitar a igualdade inicial em dignidade e a diferença, não basta, 

portanto, um princípio de igualdade formal. [...] São necessárias, por conseguinte, 

também políticas afirmativas". E, complementando seu argumento, deixa claro que todos 

têm  

o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito 

a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade 

de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não 

produza, alimente ou reproduza as desigualdades (SANTOS, 2008 apud 

LEWANDOWSKI, 2012, P. 6). 

Assim como no Brasil, também nos EUA, o processo de adoção da Ação Afirmativa 

Cota não se deu sem que houvesse resistências de alguns setores da sociedade. Como 

forma de amenizar os efeitos semânticos da palavra 'Cotas', entendida como uma reserva 

de vagas destinada a 'privilegiar' minorias e, assim, entendida como um processo 

discriminatório, Oliven (2007, p. 35) atenta para a estratégia de apresentá-las "como uma 

forma de respeitar as diferenças culturais numa sociedade que se torna cada vez mais 

multicultural". 

Como medida facilitadora do acesso ao ensino superior para grupos beneficiários, a 

Ação Afirmativa Cota tem um papel fundamental a desempenhar. Mas isso não significa 

que ela seja a solução imediata e total para a emancipação desses grupos. O ingresso para 

o ensino superior por meio das Cotas é só um começo. Para pesquisadores tais como 
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Halsey (1972), Flud, Michael & Ahier (1974, p. 27), citados por Oliven (2007, p. 30), o 

ingresso no ensino superior via Cotas, por si só, não garante o acesso integral à igualdade 

social. Para que a igualdade possa ser efetiva, espera-se que os estudantes optantes por 

tal Ação Afirmativa alcancem, também, o mesmo nível de escolaridade dos não optantes. 

Caso isso não ocorra, configura-se ocorrência de alguma forma de injustiça. Busca-se, 

então, a equidade e não simplesmente a igualdade de oportunidade.  

Aproximadamente seis anos antes da publicação da Lei nº 12.711/12, a qual tornou 

obrigatória a adoção de Cotas nas universidades públicas federais no Brasil, 36 

instituições de ensino superior, incluindo universidades públicas federais e estaduais, já 

haviam adotado "o sistema de reserva de vagas para negros e indígenas" de forma 

experimental (OLIVEN, 2007, P. 40).  

Destinadas a dar proteção às minorias discriminadas durante um determinado 

período de tempo, a "Ação Afirmativa refere- se a um conjunto de políticas públicas (...) 

que visa remover barreiras, formais e informais, que impeçam o acesso de certos grupos 

(...) às universidades (...)" (OLIVEN, 2007, P. 30). Para essas minorias sub-representadas, 

quando se trata de ocupar posições de prestígio e de poder na sociedade, faz-se necessária 

a criação de incentivos até se ter um equilíbrio entre os percentuais de cada grupo 

discriminado na sociedade com acesso ao ensino superior e que seja equivalente ao 

número de pessoas pertencentes à respectiva categoria na sociedade, tomando como base 

os dados do IBGE. Inclusive, o artigo 3º da Lei nº 12.711, de 28/08/2012, deixa claro que 

em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o art. 1o 

desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, 

pardos e indígenas, em proporção no mínimo igual à de pretos, pardos e 

indígenas na população da unidade da Federação onde está instalada a 

instituição, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE)56 (BRASIL, 2012).   

A referida Lei Federal nº 12.711/12 foi alterada pela também Lei Federal nº 13.409, 

de 28/12/2016, para incluir pessoas com deficiência (BRASIL, 2016). 

O critério de proporcionalidade na distribuição das Ações Afirmativas adotado no 

Brasil é bem diferente daquele adotado no estado indiano de Tami Nadu, por exemplo, 

onde as chamadas "classes atrasadas" com direito a preferências representam 11% da 

                                                           
56 Grifos adicionados. 
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população, mas "recebe cerca da metade de todos os empregos e admissões à universidade 

reservados para as classes" (SOWELL, 2016, P. 28). 

E, para que o ingresso no ensino superior não ficasse condicionado somente ao 

mérito, muitas universidades públicas se sensibilizaram com a causa e tiveram a iniciativa 

de adotar forma alternativa de ingresso. Além das iniciativas ocorridas internamente às 

universidades públicas, as quais, gozando da sua autonomia, adotaram as Cotas ou mesmo 

outra forma alternativa de ingresso57, houve também a iniciativa governamental, que veio 

favorecer o aumento de estudantes ingressantes no ensino superior por meio do Programa 

de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI)58. 

Embora o REUNI não se destinasse diretamente à ampliação das vagas reservadas para a 

adoção de formas alternativas de ingresso no ensino superior público, acabou aumentando 

também o número de vagas reservadas, uma vez que, com a criação de novos cursos, 

aumentou-se também a oferta tanto para beneficiários Cotistas como para os não 

beneficiários. 

De acordo com Lisboa (2015), houve um crescimento relevante do número de 

estudantes com idade entre 18 a 24 anos que frequentava o ensino superior no Brasil no 

período compreendido entre o ano de 2004 e 2014. No ano de 2004, esse número era de 

32,9%, enquanto em 2014 passou para 58,5% do total de estudantes nessa faixa etária. 

Fazendo a comparação desse mesmo período de 2004 a 2014, Lisboa (2015) destaca que, 

em 2004, 54,5% das vagas nas universidades públicas eram ocupadas por uma parcela de 

estudantes oriunda dos 20% mais ricos da população brasileira. No ano de 2014 essa 

parcela da população com renda média mensal de R$ 2.900,0059, passou para 36,4%. Por 

outro lado, as vagas ocupadas pela população mais pobre, com renda média de R$ 192,00, 

era de 1,2% em 2004 e passou para 7,6% em 2014, e isso representa um aumento bem 

pequeno do percentual de estudantes das classes mais pobres nas universidades públicas 

brasileiras. Referindo-se aos estudantes negros e pardos, Lisboa (2015) deixa claro que 

                                                           
57Tal como o bônus que fora, inicialmente, adotado pelas universidades de São Paulo (USP) e a de 

Campinas (UNICAMP), por exemplo. 
58 A instituição do REUNI deu-se por meio do Decreto nº 6.096, de 24/04/2007, o qual buscou aproveitar-

se da estrutura física e de pessoal existente nas universidades públicas federais para "criar condições para 
a ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível de graduação" (BRASIL, 2007, P. 
4). O programa apresentou como meta global para os próximos cinco anos, a partir da sua respectiva 
implementação, a diminuição da defasagem entre o número de alunos que ingressam e o número dos que 
efetivamente completam ensino superior e recebem o diploma de graduação. Para os cursos de graduação 
na modalidade presencial, a meta é elevar a taxa de alunos que concluem o curso para 90% em relação 
aos ingressantes.  

59 O valor do salário mínimo no ano de 2004 era R$ 260,00 e em 2014 era R$ 724,00. 
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no ano de 2004 eles correspondiam a 16,7%, e que esse percentual cresceu para 45,5%, 

no ano de 2014.  

O aumento no percentual de estudantes cursando o ensino superior ocorreu em todas 

as regiões brasileiras em patamares desiguais: "no Sul, a proporção subiu de 50,5% para 

72,2% [...]; no Norte, o percentual subiu de 17,6% para 40,2% [...]; no Nordeste, onde a 

proporção passou de 16,4% para 45,5%" (LISBOA, 2015, P. 2). Por outro lado, um 

movimento contrário tem ocorrido com a participação de estudantes com renda familiar 

superior a 10 salários mínimos, principalmente nos cursos mais demandados como os de 

Medicina, Odontologia e Direito nas Universidades Públicas. Neles o ingresso de 

estudantes, cuja renda familiar é maior que 10 salários mínimos, teve uma queda 

considerável. De acordo com Ristoff (2014, pp. 734/735), "a Medicina começa a mostrar 

uma mudança drástica de perfil socioeconômico. A queda de 26 pontos percentuais em 

três anos na faixa de renda dos mais ricos certamente não é trivial. Também não é 

exclusividade da Medicina". Ainda segundo esse mesmo autor, "em todos os cursos, um 

número cada vez menor de estudantes ricos ingressa na educação superior [...] 

demonstrando nitidamente os efeitos das políticas de inclusão (RISTOFF, 2014. P. 736). 

Infere-se, então, que esses cursos, quando oferecidos nas IES privadas, também 

apresentaram mudança no perfil socioeconômico dos seus alunos graças ao FIES, Bolsa 

PROUNI etc.  Por outro lado, a redução dos estudantes oriundos de famílias mais ricas e 

o aumento de estudantes provindos de famílias com a situação econômico-financeira 

menos favorecida, principalmente nos cursos mais demandados nas Universidades 

Públicas, resultam da Ação Afirmativa Cotas, que permite o ingresso de estudantes de 

menor poder aquisitivo e contribui para estudantes com maior poder aquisitivo 

procurarem outras IES, que não somente as públicas, para cursar o ensino superior. 

Embora o número de estudantes que ingressaram no ensino superior tenha 

aumentado significativamente, em especial após a implementação de políticas de Ações 

Afirmativas para acesso ao ensino superior, isso não significa a total democratização 

daquela modalidade de ensino. É preciso que sejam dadas condições para que os 

ingressantes menos favorecidos socioeconomicamente tenham apoio necessário para 

concluir, com sucesso, o curso escolhido. Além disso, para que haja justiça social, é 

preciso que o curso atenda às exigências  

burocráticas, técnicas e científicas. É também imprescindível que 

contribua para a construção de um mundo melhor, [...] mais educado, 
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mais evoluído culturalmente e socialmente mais justo [...]. Com isso 

ganham os indivíduos incluídos, que se beneficiam da educação para 

seu crescimento pessoal e uma inserção mais favorável no mundo do 

trabalho; e ganha a sociedade, que passa a incorporar mais gente com 

maior capacidade de participar construtivamente nas esferas públicas 

da vida social e política e nos âmbitos profissionais e econômicos da 

produção e do consumo (DIAS SOBRINHO, 2013, P. 114-115). 

Diante do crescente número de estudantes no ensino superior, Fernández Batanero 

(2010) atenta para a questão da evasão escolar no ensino médio, cuja reflexão cabe 

também no ensino superior, alertando para a necessidade e a importância de a escola 

“desenvolver estratégias para a planificação, organização e métodos de ensino 

compatíveis com a inclusão educacional [...] construir novos modelos de convivência 

baseada no respeito e desenvolver políticas educacionais para ajudar a promover uma 

maior participação social e um melhor desenvolvimento profissional dos professores” 

(FERNÁNDEZ BATANERO, 2010, P. 2). 

 

2.2 Ensino superior oferecido pelo setor público e o retorno esperado pela adoção 

das Ações Afirmativas 

No Brasil, o ensino superior público é gratuito (SILVA, 2014, P. 7). Essa gratuidade 

existe, efetivamente, desde a década de 1950. No entanto, somente passou a ser direito 

garantido do cidadão a partir da promulgação da CF de 1988 (CUNHA, 2003, P. 55). E, 

se a demanda pelo ensino público já superava a oferta, a situação tornou-se ainda mais 

acelerada com a adoção da Ação Afirmativa Cota. Por meio dela, o ingresso na 

universidade pública tornou-se mais acessível para candidatos oriundos de um público 

cuja maioria não apresentava condições para enfrentar a grande concorrência, balizada 

pela meritocracia entre os postulantes ao ensino superior. A imposição da citada 

meritocracia 'filtrada' pelo exame vestibular afastava de muitos o sonho de ingressar no 

ensino superior público.  

De acordo com Giocondi (2015), cresceu de forma exponencial o "número de 

estudantes matriculados nas instituições de ensino superior por meio do sistema de 

Cotas". Mas nem todas as universidades adotaram o regime de reserva de vagas em forma 

de Cotas, mesmo porque, a Lei n 12.711/12 tornou a Cota obrigatória no ensino superior 

somente nas universidades públicas federais. Inicialmente as universidades estaduais, por 

exemplo, a Universidade de Campinas (UNICAMP) e a Universidade de São Paulo 
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(USP), adotaram o sistema de bonificação para facilitar o ingresso de grupos menos 

favorecidos socioeconomicamente no ensino superior. A UNICAMP, depois de debater 

o tema de entrada alternativa em seus cursos de graduação, desde 2016 aprovou o sistema 

de Cotas raciais para o vestibular de 2018 para os alunos classificados e que iniciarão o 

curso em 2019 (COSTA, 2017). Já a USP adotou o sistema de Cotas para alunos oriundos 

de escolas públicas e, dentro dessas, um percentual está sendo reservado para etnias, a 

partir do vestibular de 2018 (FERREIRA, 2018). 

Como ficou evidenciado em outras partes deste trabalho, não faltaram críticas à 

adoção de Cotas relacionadas ao acesso ao ensino superior. Mas as pesquisas de Ferman 

(2006) e Assunção & Ferman (2013, p. 14) fizeram com que elas não ficassem somente 

no âmbito do desempenho do estudante no ensino superior. Eles concluíram, por meio de 

estudo no Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), que, após a implementação 

das Cotas na UERJ, o desempenho acadêmico dos alunos autodeclarados negros no 

ensino médio da escola pública reduziu.  

Ferman (2006) já partilhava dessa ideia de que as Cotas poderiam trazer falta de 

estímulo aos estudantes do ensino médio, uma vez que o ingresso no ensino superior se 

tornaria mais facilitado. Seu estudo concluiu ter havido redução de desempenho em 

alguns grupos e em outros, não. Para o referido autor, a redução do desempenho dos 

alunos no ENEM sinaliza a redução de estímulo ocasionada pela adoção do regime de 

Cotas. Ressalta, no entanto, que outros fatores não contemplados em seu estudo possam 

estar influenciando, tais como o desinteresse de cursar o ensino superior etc. Tal redução 

foi interpretada pelos citados pesquisadores como sendo ocasionada pela falta de 

motivação dos alunos, dado que o acesso ao ensino superior ficou mais fácil. A 

consequência disso pode refletir na queda do nível de qualidade do ensino nas 

universidades que adotam Cotas, com consequente redução no desempenho dos 

estudantes no ensino superior, aferido por meio do ENADE.  

Situação semelhante, ocorrida nos EUA e na Malásia, é relatada por Sowell (2016, 

p. 30). Um estudo sobre universidade de negros no EUA revelou que, "mesmo os 

estudantes que planejavam fazer pós-graduação mostravam pouca preocupação com a 

necessidade de se preparar porque acreditavam que certas regras seriam simplesmente 

reservadas para eles". Da mesma forma, "os estudantes malaios que se consideram com 

o futuro assegurado não são pressionados pelo bom desempenho". Referindo-se às Ações 

Afirmativas ou preferenciais na Índia, esse mesmo autor (2016, p. 78-79) afirma que 
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aquele "[...] não é o único país em que grupos preferenciais demonstram 'indiferença' de 

se preparar [...]". O mesmo tem ocorrido com EUA, África do Sul e Malásia e que, "muito 

da história da Ação Afirmativa na Índia já começa a ser repetida em outros países". 

Tal pensamento não é partilhado por Su (2005)60 e nem por Pereira (2013). Este 

último afirma que "o aumento da probabilidade de entrar no ensino superior induz a 

competição intragrupos por essas vagas, produzindo um maior empenho no ensino médio 

e básico e, por fim, um melhor desempenho nos exames". E assim, tanto os potenciais 

Cotistas se empenham para disputar vaga dentre aquelas a eles reservadas quanto aqueles 

cujo perfil socioeconômico não os encaixa como potenciais beneficiários, concorrem 

entre si. Para Su (2005), “o benefício líquido positivo do ensino superior induz todos os 

estudantes [...] a competir pela oportunidade, investindo mais em educação básica [...]” 

(p. 10).  

Depreende-se, então, que a disputa por vagas em cursos superiores permanece, 

mesmo com a adoção das Cotas. Se antes disso a concorrência se dava intergrupos, agora 

ela se dá intragrupos.  Em relação ao grupo de não beneficiários que “perderam” vagas 

para os Cotistas, esses mesmos autores afirmam, por meio da pesquisa realizada na UERJ, 

que, “entre os que foram prejudicados, a maioria (entre 51% e 53%) possui pais com 

ensino superior, muitos vêm de famílias com uma renda total maior do que dez salários 

mínimos (cerca de 35%) e de escolas privadas (cerca de dois terços)” (MENDES JUNIOR 

& WALTENBERG, 2014, P. 248). Infere-se, portanto, que grande parte dessas famílias 

poderá pagar escola particular para os filhos ou pagar cursinho para prepará-los para 

novos vestibulares.  

Presume-se, portanto, que os indivíduos pertencentes ao grupo de potenciais 

Cotistas, que não conseguiram se classificar dentro das vagas a eles disponíveis nem 

dispõem de recursos financeiros para pagar uma IES privada e tampouco para bancar um 

cursinho preparatório de vestibular, estão praticamente, alijados do seu direito de cursar 

o ensino superior numa escola pública federal. Sendo assim, cabe o questionamento: as 

Cotas vieram tornar, de fato, a educação um direito de todos, conforme apregoa a CF de 

1988 e a LDB, ou vieram criar novos beneficiários de Ações Afirmativas para tentar 

remediar a desigualdade social que a própria Cota veio para resolver?  

                                                           
60 O modelo de Su (2005) que versa sobre a forma de admissão por reserva de vagas na universidade afirma 

que o que importa é "entender o papel da competição intragrupos na determinação do impacto da política 
de reserva de vagas no capital humano" (PEREIRA, 2013, P. 18).   
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Por mais que o ensino superior tenha expandido suas vagas para ingressantes de 

diversas classes sociais, ele ainda não contempla todos os cidadãos. Mesmo com a adoção 

das Ações Afirmativas voltadas ao ensino superior, este último é, na prática, tratado como 

privilégio de uns. De alguma forma, seja por falta de vaga nas escolas públicas, ou de 

financiamento nas IES privadas por falta de recursos para atender a toda a demanda, o 

processo de ingresso é “destinado a retirar da massa alguns privilegiados para uma vida 

melhor, que se fará possível exatamente porque muitos ficarão na massa a serviço dos 

"educados", então o sistema funciona, exatamente, porque não educa todos, mas somente 

uma parte” (BONFIM ET AL., 2006, P. 7). Também para que todos tenham acesso ao 

ensino superior gratuito e de qualidade é que Anísio Teixeira defende a educação como 

um bem público61.  

Além do que, a intenção de se ter uma educação pública é para que esta última não 

esteja a serviço de preparar o cidadão para quaisquer das classes sociais existentes e, 

tampouco ‘carimbar’ cidadãos, segregando-os entre favorecidos e não favorecidos; 

criando assim uma escola democrática, onde cada um se desenvolvesse para ser o que 

quiser e não somente “permitir ao ‘pobre’ uma educação pela qual pudesse ele participar 

da elite” (TEIXEIRA, 1989, P. 13). Mas, infelizmente, nossa educação ainda não 

alcançou esse grau de maturidade, e as próprias Ações Afirmativas foram criadas para 

reduzir, na busca de zerar, as desigualdades sociais existentes. 

Embora o crescimento da demanda pelo ensino superior e a falta de investimento do 

governo no setor público contribuíssem para o crescimento do setor educacional privado, 

Santos (2008) parte do pressuposto de que a universidade deveria ser um bem público e 

que é papel do Estado "fomentar a universidade pública" e não a privada62 (pp. 95-98). 

 E essa ideia de que a educação é um direito do cidadão e que ela deveria ser pública 

e gratuita, cabendo ao Estado o dever de oferecê-la, vem reforçar o que defendeu Anísio 

Teixeira, quando, no início do século 20, afirmava que deveriam ingressar na escola 

privada “somente os que quiserem” e que, marcada pelo espírito de classe e de privilégios 

como é nossa sociedade, “somente a escola pública será verdadeiramente democrática e 

                                                           
61 “O dever do governo [...] é o de oferecer ao brasileiro uma escola primária capaz de lhe dar a formação 

fundamental indispensável ao seu trabalho comum, uma escola média capaz de atender à variedade de 
suas aptidões e das ocupações diversificadas de nível médio e uma escola superior capaz de lhe dar a mais 
alta cultura e, ao mesmo tempo, a mais delicada especialização” (TEIXEIRA,1956, P.1). 

62 Referindo-se às universidades privadas, Santos (2008, p. 96) expressa-se da seguinte forma: "algumas 
são verdadeiras universidades, a maioria não o é e, nos casos piores, são meras fabriquetas de diplomas-
lixo". 
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somente ela poderá ter um programa de formação comum, sem preconceitos contra certas 

formas de trabalho essenciais à democracia". Com isso, Teixeira vislumbrava “uma 

escola pública entendida como um espaço de ‘igualização’ das classes, aproximação 

social e eliminação de preconceitos” (FÁVERO, 2000, P. 5). 

O dinamismo do mundo fez com que o mercado de trabalho, o qual era bastante 

conhecido pelo artesão, se tornasse num complexo e até então inimaginável mercado 

automatizado. E, é claro, dado o dinamismo do mercado, não é utópico inferir que os 

avanços continuarão e, por isso, se requer um sujeito ‘pensante’ que vá além de mero 

operador de máquinas processadoras. Isso acaba legitimando, em parte, os dizeres de 

Anísio Teixeira de que é preciso “preparar o homem para indagar e resolver por si seus 

problemas” e, para isso, faz-se necessário construir “escola não como preparação para um 

futuro conhecido, mas para um futuro rigorosamente imprevisível” (TEIXEIRA, 1967, P. 

40). 

 Contrariando o pensamento de que o ensino superior acaba sendo uma possibilidade 

de ascensão de pessoas de classes menos favorecidas para estratos sociais mais elevados, 

Avena (2007, p. 17) contra-argumenta dizendo ser provável que a educação exerça "um 

papel que pode acabar por legitimar uma estrutura socioeconômica pré-existente", 

retirando-se dela "seu papel redentor que viabilizaria a mobilidade social [...]" e que a 

decisão de ingressar num determinado curso está fortemente relacionada à perspectiva de 

rendimentos futuros com a profissão (2007, p. 219). No entanto, estudos posteriores 

mostraram que o objetivo das Ações Afirmativas no ensino superior vai muito além de 

preparar o estudante para o mercado de trabalho com a perspectiva de obter rendimentos 

mais condizentes; e que o fato de cursar o ensino superior lhe proporcionaria mais 

qualidade de vida, conduzindo à igualdade.  

Independentemente da qualidade do ensino que lhe é disponibilizado, o fato de o 

estudante ser oriundo de estratos sociais menos favorecidos socioeconomicamente e 

estudar numa IES pública o faz psicologicamente envolvido e estimulado a sentir e provar 

para si mesmo que ele é capaz de vencer o ciclo vicioso da discriminação do qual é vítima. 

Para Massey & Fischer (2005) e Massey & Mooney (2007), o estereótipo negativo 

que o estudante guarda dentro de si pode lhe trazer consequências negativas ao seu 

desempenho escolar. E se o aluno acredita que as notas boas atribuídas às suas avaliações 

significam que ele é inteligente e ele estuda, mas não consegue a nota que o qualifica 

como inteligente, então ele confirma, pelo menos para si mesmo, a sua inferioridade 
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intelectual. E isso, numa perspectiva psicológica, é muito doloroso para as pessoas 

(STEELE, 1997). Daí o risco de o aluno diminuir a motivação e prejudicar seu 

desempenho.  

Mesmo que todos os estudantes beneficiados com as Cotas apresentem desempenho 

acadêmico ‘satisfatório’, é importante questionar o que, efetivamente, se quer alcançar 

com a sua adoção. Espera-se que essa busca vá além da relação ação/resultado, da qual 

seria de se esperar ‘bom’ desempenho acadêmico do aluno no curso superior, de forma a 

buscar compensá-lo pelo desnível social provocado pelo meio socioeconômico onde 

viveu, proporcionando-lhe um curso superior que lhe dê oportunidade de melhores 

ganhos no mercado de trabalho e, em consequência, ter oportunidade de usufruir de outros 

serviços a que, sem concluir o ensino superior, dificilmente teria acesso.  E, além disso, 

ter a oportunidade de ver sua mente se abrindo para outras possibilidades, as quais 

poderiam preenchê-lo como ser humano, como cidadão. Citando Paulo Ricouer e John 

Dewey, Fraga (2009, p. 43) esclarece que a relação de causalidade não está entre a ação 

e o resultado, mas sim “entre o resultado e a consequência”, sugerindo que as 

consequências vão além dos resultados. Para Fraga (2009), “um resultado somente se 

concretiza na consequência, pois a ação humana não completa seu ciclo no resultado, 

porque a sua consequência é o que retorna ao ‘mundo da vida’, impactando o humano 

concretamente” (p. 204). 

 Depreende-se, portanto, que, muito mais importante do que saber o desempenho 

acadêmico dos Cotistas em relação ao dos não Cotistas e saber se o número de Cotistas 

foi ampliado na universidade; é saber das consequências que a adoção das Cotas trouxe 

para o cidadão e para a sociedade, ou seja, se os resultados alcançados implicaram ‘na 

prática’ da cidadania.  

Referindo-se às Ações Afirmativas mundo afora, Sowell (2016), descreve uma série 

de experiências, inclusive com relatos de países onde as consequências delas foram 

nefastas. Daí, então, o presente trabalho focar não somente no resultado acadêmico, mas 

também ir buscar as consequências de todo esse processo no ‘mundo da vida’ dos 

egressos formados. 

Espera-se que outros trabalhos venham dar sequência a este, de modo que sejam 

verificadas com clareza as consequências e sua respectiva consistência. Em não sendo os 

resultados e as consequências dos mesmos de acordo com o previsto na CF de 1988 e na 

LDB, espera-se que os órgãos responsáveis, juntamente com a sociedade organizada, 
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revejam os rumos da política de Cotas, de forma que o ensino superior venha trazer, para 

os que dela usufruírem para ingressar no ensino superior e cursá-lo, um sentido mais 

humano, mais ético de viver a vida, e mais equitativo.  

A adoção das Cotas para ingresso no ensino superior é relativamente nova aqui no 

Brasil para se ter um diagnóstico mais bem apurado das consequências da sua adoção. No 

entanto, é preciso estar atento para o fato de que o mundo e o homem estão em constantes 

transformações. E que, portanto, a Cota deve se renovar à medida do necessário para que 

seja implementada num contexto de realidade do mundo, a fim de não ficar estagnada 

com as eventuais primeiras consequências. Mesmo porque, o humano, em seu pensar, 

agir e interagir, não é nem passado, nem presente e tampouco futuro; ele é os três 

momentos simultaneamente e infinitamente inacabados; não por imperfeição, mas como 

"possibilidade plena de sempre vir a ser” (FRAGA, 2009, P. 205). 

Cabe ressaltar que o aumento no número de estudantes no ensino superior não é 

resultado apenas da implementação das Cotas nas universidades públicas federais. Outras 

iniciativas, inclusive operacionalizadas pelas IES privadas, tais como Bolsa PROUNI, 

FIES etc. também contribuíram. 

 

2.2.1 Avaliação de desempenho do estudante. 

Para o presente estudo é oportuno ressaltar que o governo federal aplica dois exames, 

em nível nacional, com o objetivo de aferir o desempenho acadêmico do estudante. O 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), aplicado no final do ensino médio, objetiva 

avaliar o desempenho auferido pelo estudante até o ensino médio. Além disso, esse exame 

vem sendo utilizado como critério de classificação para ingresso no ensino superior, tanto 

nas IES públicas, por meio do Sistema de Seleção Unificado (SISU) ou parte do seu 

respectivo processo seletivo, quanto pelas privadas, cujos alunos são beneficiários do 

PROUNI, FIES etc.  

Considerando o ENEM, não somente como um exame de final de um ciclo, Ney, 

Totti & Reid (2010, p. 104) afirmam que a formação geral é importante "não só para uma 

atuação ativa e autônoma do sujeito na vida social, como também para a continuidade da 

vida acadêmica no ensino superior, [...]". E, em o aluno dando continuidade aos seus 

estudos, no final da graduação ele é submetido a mais um exame de dimensão nacional 

denominado Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). Este último é 
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um componente curricular obrigatório, o qual objetiva aferir o desempenho acadêmico do 

estudante no ensino superior. 

Mesmo o ENEM não sendo um exame obrigatório, realizá-lo tornou-se motivador 

para os estudantes que querem dar continuidade aos seus estudos. Em sendo bom o 

desempenho acadêmico nas avaliações, isso pode premiar os alunos de baixa renda, 

permitindo-lhes o acesso à universidade pública por meio das Cotas ou mesmo “com 

bolsas em instituições privadas de ensino e aqueles de qualquer nível de renda com a 

aprovação no vestibular" (NEY; TOTTI & REID, 2010, P. 104). Posteriormente, com o 

advento de novos regulamentos, o ENEM tornou-se atrativo para todos os alunos, 

independentemente da sua condição socioeconômica. É o caso, por exemplo, das Cotas e 

do Sistema de Seleção Unificada (SISU) nas IES públicas e do PROUNI e FIES nas IES 

privadas. O ENEM iniciou com a participação de, aproximadamente, 116.000 estudantes 

em 1998, e em 2016 esse número já havia sido elevado para 9.276.328 inscritos 

(PORTAL BRASIL, 2016). Verifica-se, então, um crescimento de 79,96 vezes o número 

de inscritos. 

Há muito a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) vem aproveitando o 

desempenho dos alunos no ENEM como parte do processo seletivo e, a partir do ano 

letivo de 2017, adotou o SISU. 

Observa-se que, no caso do aluno que deu continuidade aos seus estudos após o 

ensino médio e, principalmente, aquele cujo critério para ingressar no ensino superior 

compunha sua nota com o desempenho total ou parcial auferido no ENEM, é o mesmo 

que fez o ENADE e que, portanto, tem um histórico peculiar de vida, inclusive no tocante 

aos aspectos socioeconômicos. Pesquisar, então, a eficácia da Ação Afirmativa Cota no 

combate às desigualdades sociais encontra, nesses dois exames, elementos favoráveis ao 

trabalho, uma vez que eles fazem parte da trajetória de vida do estudante e, também, 

sofrem influências das condições socioeconômicas inerentes à origem dos alunos.  

Mas como a nota do ENADE de cada estudante não está disponível na UFES, por 

questão de sigilo legal por parte do governo, este estudo substituiu o desempenho do 

ENADE pelo desempenho acadêmico auferido pelo CRA. 

Motivado, inclusive, por divergências de resultados entre algumas das pesquisas 

consultadas, o presente trabalho apresenta como um dos objetivos verificar se a diferença 

de desempenho acadêmico entre Cotistas e não Cotistas no CRA se altera em relação à 
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diferença apurada entre eles no ENEM. Daí a importância de se considerar o desempenho 

no CRA e no ENEM, do mesmo aluno, uma vez que ele tem um histórico particular de 

vida com implicações no seu desempenho acadêmico. 

 

2.2.1.1 Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM e Exame Nacional de Estudantes 

(ENADE) 

Instituído por meio da Portaria nº 438, de 28 de maio de 1998, do Ministério da 

Educação e publicada no DOU de 01/06/1998, o ENEM tem como objetivo avaliar "as 

competências e as habilidades desenvolvidas pelos examinandos ao longo do ensino 

fundamental e médio63, imprescindíveis à vida acadêmica, ao mundo do trabalho e ao 

exercício da cidadania64, tendo como base a matriz de competências especialmente 

definida para o exame" (BRASIL, 1998 - ART. 1º - CAPUT). Ele é constituído de uma 

prova de múltipla escolha e uma redação e é planejado e operacionalizado pelo INEP65. 

Caracteriza-se como exame interdisciplinar e contextualizado, com o objetivo de "colocar 

o estudante diante de situações-problema e medir não apenas se ele conhece os conceitos, 

mas se sabe aplicá-los" (ZOGHBI; OLIVA & MORICONI, 2010, P. 50), aproximando-

se, assim, do princípio da educação associada à vida, defendido por Teixeira (1989) já no 

início do século 20.  

Embora o ENEM não seja obrigatório para egressos do ensino médio, a partir do 

momento em que esse exame passou a se constituir, também, como parte do processo 

seletivo nos cursos superiores — e especialmente pelo fato de as Ações Afirmativas, 

inclusive as Cotas, terem como um dos requisitos o desempenho do aluno no ENEM —, 

cresceu exponencialmente o número de alunos que se submetem ao referido exame 

(SANTOS, 2014). Tokarnia (2016) corrobora ao afirmar que, ao contrário do ENADE, 

necessário para que o estudante receba o diploma, o ENEM não é um exame obrigatório.  

Consoante Franco & Bonamino (1999, p. 28), o ENEM, além do seu objetivo 

fundamental "de avaliar o desempenho do aluno ao término da escolaridade básica para 

aferir o desenvolvimento das competências fundamentais ao exercício pleno da 

cidadania" objetiva, ainda: 

                                                           
63 A matriz do ENEM "estrutura-se a partir dos conceitos de competência e de habilidades associadas aos 

conteúdos do ensino fundamental e médio" (FRANCO & BONAMINO, 1999, P. 29). 
64 Negrito adicionado. 
65 Combinação do artigo 2º com o artigo 4º da Portaria nº 438/98. 
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 a. oferecer uma referência para que cada cidadão possa proceder à sua 

autoavaliação com vista às escolhas futuras, tanto em relação ao mercado de 

trabalho quanto em relação à continuidade de estudos; 

 b. estruturar uma avaliação da educação básica que sirva como modalidade 

alternativa ou complementar aos processos de seleção nos diferentes setores 

do mundo do trabalho; 

 c. estruturar uma avaliação da educação básica que sirva como modalidade 

alternativa ou complementar aos exames de acesso aos cursos 

profissionalizantes pós-médios e ao ensino superior (FRANCO & 

BONAMINO, 1999, P. 28). 

Como um período que encerra o ciclo básico (art. 35 da LDB), "o ensino médio 

encontra-se ao mesmo tempo limitado pelo desempenho do ensino fundamental e 

pressionado pelos requisitos para o ingresso no ensino superior" (FRANCO & 

BONAMINO, 1999, P. 26). E isso parece opor-se ao princípio educacional apregoado por 

Anísio Teixeira, o qual entende que a escola primária não deveria ser um estágio 

preparatório “para estudos ulteriores” (FÁVERO, 2000. P. 1) e, sim, oferecer uma ampla 

oportunidade ao aluno de construir uma visão crítica para a vida como um todo.  

Refletindo sobre esses dois exames com o sentido expresso por Anísio Teixeira sobre 

o ensino que prepara a pessoa — não para a vida futura, mas para um processo contínuo 

de transformação da vida e da sociedade —, é possível levantar o seguinte 

questionamento: o conteúdo do ENEM e do ENADE e sua forma de elaboração aferem 

efetivamente o quanto o aluno está preparado para se utilizar da ciência para mudar-se e 

mudar a sociedade, num processo participativo e contínuo? Embora as questões, 

principalmente as do ENEM, tendem a levar alunos a se utilizarem do aprendizado, numa 

perspectiva multidisciplinar, para solução de problemas, ainda assim cumpre questionar 

se os problemas a serem resolvidos nas questões apresentadas na avaliação são relativas 

ao passado com reflexo no presente, ou vislumbram também levar o aluno a pensar numa 

solução contínua, preparando-o para aplicar o conhecimento, não para se adaptar às 

mudanças, mas para ser, inclusive, promotor delas. 

Teixeira (1967) assevera que, “graças ao desenvolvimento da ciência e sua aplicação 

à vida humana, não só as condições da vida mudam, dia a dia, mas a própria visão do 

homem sobre a vida”; e que o homem da escola tradicional desconhecia o maior fato da 

vida contemporânea: “a progressão geométrica com que a vida está a mudar, desde que 

se abriu o ciclo da aplicação da ciência à vida” (p.8). 
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O ENADE é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Foi criado, 

juntamente com o Sistema Nacional de Avaliação Superior, pela Lei 10.861, de 14 de 

abril de 2004 (BRASIL, 2004). Desde a sua criação, é um componente curricular 

obrigatório para que o aluno receba sua certificação de conclusão do curso. 

Independentemente de os conteúdos e objetivos do ENEM não serem os mesmos do 

CRA, o importante é que os egressos pesquisados (Cotistas e não Cotistas) foram 

submetidos ao mesmo sistema de avaliação. 

Com base na literatura consultada, é possível observar que houve avanços no tocante 

ao acesso à educação superior. Mais que isso, verifica-se que é crescente a busca pela 

adoção dela como caminho para a redução das desigualdades sociais e a busca da 

cidadania. A adoção da ação afirmativa Cota é uma das iniciativas que representam os 

esforços que estão sendo envidados e que estão contribuindo para que muitos indivíduos 

que não teriam acesso ao ensino superior estejam cursando-o, ou o tenham cursado ou, 

mesmo, possam acreditar que um dia isso seja possível.  
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3 DESIGN DA PESQUISA 

3.1 Hipótese 

Para pesquisadores tais como Pardinas (1969), Boudoun & Lazarsfeld (1979), Rudio 

(1980), Trujillo (1974) e Marconi & Lakatos (2011), a hipótese é uma tentativa de dar 

uma resposta antecipada ao problema, cabendo ao pesquisador buscar elementos para 

aceitá-la ou não. De acordo com Marconi & Lakatos (2011), a hipótese ocorre após propor 

"o problema, com a certeza de ser cientificamente válido" (p. 140). Após isso, "propõe-

se uma resposta 'suposta, provável e provisória'". Citando Coen & Nagel (1967), essas 

autoras (2011) afirmam que “o papel da hipótese é orientar nossa busca de ordem entre 

os fatos" (pp. 143-144).  

Somente faz sentido nesta pesquisa a hipótese que supõe resultados para a pesquisa 

quantitativa. Primeiramente, porque existem na literatura estudos que lhe dão 

embasamento, bem como resultados de pesquisas semelhantes sobre os quais torna-se 

possível levantar hipóteses; e, em segundo lugar, porque neste estudo a pesquisa 

quantitativa trabalha com dados secundários apenas.  

Já na parte qualitativa da pesquisa não foram levantadas hipóteses, até porque estas 

seriam uma forma de o pesquisador expressar seu [pré] conceito sobre as consequências 

da adoção das Cotas. Isso contraria o caráter fenomenológico da pesquisa qualitativa, sob 

o qual o pesquisador reconhece que o conhecimento não está preconcebido na sua mente, 

mas nos sentimentos expressos pelos pesquisados.  

Estudos, como os a seguir, apontam que o desempenho acadêmico do estudante em 

séries posteriores é influenciado pelo seu respectivo desempenho nas séries anteriores. 

Pesquisando o desempenho dos estudantes dos cursos de Ciências Contábeis, nos anos de 

2009 e 2012, Lemos & Miranda (2015) concluíram que o desempenho deles antes do 

ingresso no ensino superior influenciou o desempenho do ENADE, reforçando, assim, as 

pesquisas de Kalbers & Weinstein (1999), Bernardi & Bean (2006), Byrne & Flood 

(2008), Aldin, Nayebzadeh & Heirany (2011), Lemos & Miranda (2015), Souza (2008) e 

Durden & Ellis (1995). A própria legitimação das Cotas com base no direito material 

fortalece essa tese de que diferença de ambiente socioeconômico influencia no 

desempenho acadêmico dos estudantes. 

Na mesma linha está a pesquisa de Soares, Ribeiro & Castro (2001, p. 13), os quais 

verificaram o desempenho acadêmico dos alunos de sete cursos de direito de 
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universidades públicas e concluíram que aqueles com melhor desempenho na graduação 

foram os mesmos que tiveram melhor desempenho prévio no ensino fundamental e 

médio. Isso reafirma que o background do aluno beneficiário de Ação Afirmativa 

continuou exercendo influência no seu desempenho, inclusive no ensino superior. 

Nesse contexto, portanto, apresenta-se a hipótese número 1 desta pesquisa: 

H1 - O desempenho acadêmico dos egressos Cotistas antes da entrada deles na 

universidade é menor do que o desempenho dos não cotistas nesse mesmo 

exame.  

 Apesar de existirem estudos que apontam que o desempenho acadêmico em cursos 

anteriores influencia o desempenho acadêmicos dos estudantes em cursos posteriores, há 

outras pesquisas, como a de Soares (2012), a qual aponta que o desempenho acadêmico 

dos Cotistas, em 27 cursos da Universidade Federal de Brasília, foi superior ao dos não 

Cotistas. Para esse pesquisador, essa ocorrência foi mais marcante nos cursos de ‘baixo 

prestígio’, onde os alunos Cotistas valorizaram mais o fato de estarem numa universidade 

(SOARES, 2012 apud PINHEIROS, 2014, P. 79). 

Assim sendo, a hipótese número 2 da presente pesquisa é a seguinte: 

H2 – O desempenho acadêmico dos egressos Cotistas após o ingresso deles na 

universidade não é inferior ao dos não Cotistas.  

Pesquisando sobre o desempenho acadêmico dos Cotistas e não Cotistas em 15 

cursos da UFES, Pinheiros (2014) concluiu que, em quase todos aqueles de engenharia e 

de direito, a diferença de desempenho acadêmico no CRA entre Cotistas e não Cotistas é 

significativa. Já nos demais cursos, a diferença tem sido não significativa. 

Fazendo uma busca sobre os cursos de engenharia e o de direito da UFES, verificou-

se que, de modo geral, esses cursos têm sido e continuam sendo os de maior demanda. 

Como a presente pesquisa abrange todos os cursos da Universidade66 e, em virtude de 

aqueles que se destacam por serem de muito maior demanda representarem a minoria, 

espera-se que o desempenho dos Cotistas no CRA apresente diferença não significativa 

em relação ao desempenho acadêmicos dos não Cotistas.  

Partindo-se do pressuposto de que há significativa diferença de desempenho 

acadêmico dos Cotistas no ENEM, em relação ao dos não Cotistas nesse mesmo exame, 

                                                           
66 Total de 102 cursos. 
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e que a diferença entre eles no CRA é não significativa, deduz-se, então, que a diferença 

de desempenho acadêmico entre os Cotistas e não Cotistas no CRA diminuiu em relação 

a essa diferença no ENEM. 

Daí, então, a hipótese de número 3: 

H3 – A diferença de desempenho acadêmico entre Cotistas e não Cotistas depois 

que ambos ingressaram na universidade é inferior àquela apurada antes deles 

cursarem o ensino superior.  

A seguir, são apresentadas as variáveis que compõem o estudo: 

 

3.1.1 Variáveis da pesquisa 

As variáveis do presente trabalho foram definidas por meio da revisão bibliográfica, 

das hipóteses da pesquisa e dos dados secundários disponíveis nos bancos de dados da 

PROGRAD67 (UFES) e da CCV68 (UFES). Para mensurar o desempenho dos Cotistas e 

não Cotistas, antes e após ingressarem na universidade, foram utilizados o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA), 

respectivamente. Denominou-se variável de interesse a variação da diferença de 

desempenho acadêmico dos Cotistas em relação aos não Cotistas, obtida por meio da 

comparação da diferença de desempenho acadêmico entre esses dois grupos no CRA em 

relação à diferença do desempenho deles no ENEM.  

Por meio da ferramenta estatística ANOVA, calculou-se: 

1. A média do desempenho acadêmico dos Cotistas no ENEM; 

2. A média do desempenho acadêmico médio dos Cotistas no CRA; 

3. A diferença da média do desempenho acadêmico dos Cotistas (item 2 – item 

1) 

4. A média do desempenho acadêmico dos não Cotistas no ENEM; 

5. A média do desempenho acadêmico dos não Cotistas no CRA; 

6. A diferença da média do desempenho acadêmico dos não Cotistas (item 5 

acima – item 4 acima) 

                                                           
67 Pró Reitoria de Graduação (PROGRAD). 
68 Comissão Coordenadora do Vestibular (CCV). 
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7. A diferença da média do desempenho acadêmico dos não Cotistas (item 6 

anterior) menos a diferença de desempenho médio dos Cotistas (item 3 

anterior). 

Ao se fazer a verificação da existência de diferença de desempenho acadêmico médio 

entre Cotistas e não Cotistas (item 7), primeiramente foi tomada a UFES como um todo, 

ou seja: todos os campi, cursos, centros etc. Em seguida a pesquisa foi estratificada, 

colocando em destaque as variáveis a seguir:  

Quadro 3: Variáveis para as quais será calculada a diferença de desempenho acadêmico entre Cotistas e 
não Cotistas. 

Variáveis Sintaxe 

Tipo de curso 
Bacharelado 

Licenciatura 

Demanda pelos cursos 

Alta 

Baixa 

Mediana 

Campi 

Alegre – Região Sul   

Goiabeiras – Região Central (capital) 

 Maruípe – Região Central (capital) 

São Mateus – Região Norte 

Centros 

Centro de Artes (CAr) 

Centro de Ciências Agrárias e Engenharias (CCAE) 

Centro de Ciências da Saúde (CCS) 

Centro de Ciências Exatas (CCE) 

Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN) 

Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE) 

Centro de Educação (CE) 

Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) 

Centro Tecnológico (CT) 

Centro Universitário Norte do Est Esp. Santo (CEUNES) 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Ao analisar a UFES como um todo e, em seguida, por cada variável constante do 

quadro 3 anterior, foram utilizadas as características socioeconômicas dos egressos, aqui 

denominadas de subvariáveis, constantes do quadro 4 a seguir, as quais foram extraídas 

do questionário socioeconômico preenchido pelo aluno na ocasião da inscrição para o 

processo seletivo para ingresso no curso em que se graduou. 

Quadro 4: Subvariáveis constantes do questionário socioeconômico. 

Subvariáveis extraídas do questionário socioeconômico: Sintaxe 

Sexo 
1 - Feminino 
0 - Masculino 

Cor/etnia segundo os critérios do IBGE.  

1 - Amarela 

2 - Branca 

3 - Parda 

4 - Preta 

5 - Indígena 

Renda mensal per capita  

1 - Até 3,0 SM  

2 - Acima de 3,0 a 5,0 SM   

3 - Acima de 5,0 a 10,0 SM   

4 - Acima de 10,0 a 15,0 SM   

5 - Acima de 15,0 a 20,0 SM 

6 - Acima de 20,0 a 30,0 SM   

7 - Acima de 30 SM 

Estado civil  

1 - Solteiro(a) 
2 - Casado(a) 
3 - Viúvo(a) 
4 - Divorciado(a) 
5 - Outra situação 

Escolaridade da Mãe  

1 - Nunca esteve na escola 
2 - Ensino Fundamental incompleto 
3 - Ensino Fundamental completo 
4 - Ensino Médio incompleto 
5 - Ensino Médio completo 
6 - Curso de nível superior incompleto 
7 - Curso de nível superior completo 

Escolaridade do Pai  

1 - Nunca esteve na escola 
2 - Ensino Fundamental incompleto 
3 - Ensino Fundamental completo 
4 - Ensino Médio incompleto 
5 - Ensino Médio completo 
6 - Curso de nível superior incompleto 
7 - Curso de nível superior completo 

Continua ... 
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... continuação 

Subvariáveis extraídas do questionário socioeconômico: Sintaxe 

Alternativa que melhor expressa a atual situação de seu pai. 

1 - Está desempregado 

2 - Trabalha 

3 - É aposentado e não está trabalhando 
4 - É aposentado, mas continua 

trabalhando 
5 - Vive de rendas 
6 - É falecido e deixou pensão para os 

dependentes 
7 - É falecido e não deixou pensão 

Alternativa que melhor expressa a atual situação da sua 
mãe. 

1 - Está desempregado 

2 – Trabalha 

3 - É aposentado e não está trabalhando 
4 - É aposentado, mas continua 

trabalhando 
5 - Vive de rendas 
6 - É falecida e deixou pensão para os 

dependentes 
7 - É falecida e não deixou pensão 

O que espera, em primeiro lugar, de um curso de nível 
superior.  

1 - Aquisição de conhecimentos que 
permitam compreender melhor o 
mundo em que vivemos 

2 - Aquisição de conhecimentos que 
permitam melhorar o nível de 
instrução 

3 - Qualificação para o exercício de uma 
profissão 

4 - Formação teórica voltada para a 
pesquisa 

5 - Formação acadêmica para melhorar a 
atividade profissional que já 
desempenha 

6 - Obtenção de um diploma universitário 

7 - Outra expectativa 

Motivo predominante da escolha do curso 

1 - Possibilidades de emprego 
2 - Prestígio social da profissão 
3 - Curso adequado à sua aptidão pessoal 

e vocacional 
4 - Possibilidade de poder contribuir para 

a sociedade 
5 - Baixa concorrência pelas vagas 
6 - Amplas expectativas salariais 
7 - Curso oferecido em horário noturno. 
8 - Único curso que lhe é acessível 
9 - Outros motivos 

Continua ... 
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... continuação. 

Subvariáveis extraídas do questionário socioeconômico: Sintaxe 

Escola onde estudou o primeiro grau. 

1 - Todo ou a maior parte em Escola 
Pública Federal 

2 - Todo ou a maior parte em Escola 
Pública Estadual 

3 - Todo ou a maior parte em Escola 
Pública Municipal 

4 - Todo ou a maior parte em Escola 
Pública Particular 

5 - Todo ou a maior parte em 
Cursos/Exames Supletivos 

Escola onde estudou o segundo grau. 

1 - Todo ou a maior parte em Escola 
Pública Federal 

2 - Todo ou a maior parte em Escola 
Pública Estadual 

3 - Todo ou a maior parte em Escola 
Pública Municipal 

4 - Todo ou a maior parte em Escola 
Pública Particular 

5 - Todo ou a maior parte em 
Cursos/Exames Supletivos 

Tempo gasto para integralizar o curso superior (*).  

0 - Concluído no prazo mínimo sugerido 
no PPC 

1 - Concluído após o prazo mínimo 
sugerido no   PPC 

2 - Evadido e não concluído 

Intervalo de tempo entre o final do ensino médio e o 
ingresso na graduação (*) 
 

0 - Até 1 ano após conclusão do ensino 
médio 

1 - Mais de 1 até 2 anos após conclusão 
do ensino médio 

2 - Mais de 2 até 3 anos após a conclusão 
do ensino médio 

3 - Mais de 3 até 4 anos após a conclusão 
do ensino médio 

4 - Mais de 4 até 5 anos após conclusão 
do ensino médio 

5 - Mais de 5 anos após conclusão do 
ensino médio. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: (*) Variáveis não constantes no questionário socioeconômico respondido pelo egresso na ocasião 

do vestibular, mas que foi possível calcular. 
 

3.2 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 

Fundada no dia 05/05/1954, a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) é uma 

autarquia federal de ensino superior vinculada ao Ministério de Educação (MEC), com 

autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial que tem como área 

de atuação o tripé: ensino, pesquisa e extensão (UFES-EM-NUMEROS, 2017).  

Tem como campus principal o de Goiabeiras, localizado na capital do Estado; na 

região sudeste do Brasil; ela é a única universidade pública federal no Estado. 
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Ela atua no estado do Espírito Santo por meio de dois campi na capital (Goiabeiras 

e Maruípe), um no Sul do Estado (Alegre), e outro no Norte (São Mateus). Possui 102 

cursos de graduação na modalidade presencial, com 5.249 vagas anuais, e cerca 19.199 

estudantes matriculados; mais 1.284 estudantes matriculados em 9 cursos na modalidade 

a distância. Além disso, tem 56 cursos de mestrado na modalidade presencial, com 2.294 

alunos matriculados, 26 doutorados, com 886 doutorandos e mais 7 mestrados 

profissionais presenciais e 1 na modalidade a distância. Seu quadro de pessoal é composto 

por 1.570 docentes e 2.049 técnicos-administrativos (UFES-EM-NUMEROS, 2017).  

Na área de ciência e tecnologia possui, aproximadamente, 1.100 projetos, enquanto 

na extensão desenvolve 682 programas e projetos com um alcance social de, 

aproximadamente, 2.100.000 pessoas. Além disso, possui um hospital universitário, o 

qual é referência em atendimentos de média e alta complexidade (UFES-EM-

NUMEROS, 2017). 

A UFES se antecipou à Lei Federal de nº 12.711/2012, a qual implementou as Cotas 

nas Universidades Federais, e implementou as Cotas a partir do ano letivo de 2008. O 

regime de Cotas foi criado pela Resolução nº 33/207 do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. De acordo com o artigo 2º da referida resolução e seus respectivos incisos, 40% 

das vagas em cada curso foram destinados à reserva para alunos Cotistas.  

Em sua estrutura administrativa, a UFES possui Campi (Goiabeiras, Maruípe, São 

Mateus e Alegre), Centros Administrativos (Centro de Educação, de Ciências da Saúde, 

dentre outros, os quais congregam vários departamentos), Departamentos (cada curso tem 

o seu e congrega todos os professores de cada curso) e Cursos (ver anexo 2).  

Os Campi de Goiabeira e de Maruípe estão localizados em Vitória, capital do estado 

do Espírito Santo. Os Campi de Alegre e São Mateus estão localizados no sul e no norte 

do estado, respectivamente. A renda per capta da capital – 4,2 salários mínimos - é 

praticamente duas vezes a de São Mateus -2,6 salários mínimos - e mais que o dobro da 

de Alegre – 2,1 salários mínimos. 

 Embora cada Campus tem seus Centros, Departamentos e Cursos, a Administração 

Central, ou seja, a Reitoria e suas Pro-reitorias estão localizadas no Campus de 

Goiabeiras. Também nesse Campus estão os Conselhos Superiores da UFES – Conselho 

Universitário (CUN), Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e o Conselho de 

Curadores (CONCUR).  
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No campus de Maruípe estão os cursos de medicina e odontologia, considerados 

cursos de alta demanda. No de Goiabeiras está o curso de Direito que, juntamente com o 

de medicina, tem sido o mais concorrido. Além disso, no Campus de Alegre tem-se o 

curso de medicina animal e engenharias, os quais, também são de demandas 

diferenciadas. 

No Campus de Goiabeiras existe uma diversidade de cursos que se destacam tanto 

pela alta quanto pela baixa demanda. Pela alta demanda, além do curso de Direito, há, 

também, os de engenharias. Pela baixa demanda, existem os cursos de ciências exatas, de 

línguas dentre outros. 

Ainda no Campus de Goiabeiras existem cursos que, embora não se destaquem pela 

demanda, o faz pela procura deles por alunos de baixa renda. Dentre eles existem os 

cursos do Centro de Educação, os do Centro de Educação Física e Desportos, dentre 

outros. 

O Campus de Maruípe, ao mesmo tempo que existem cursos mais demandados pelo 

público em geral, há a presença de outros, tais como enfermagem e fisioterapia que são 

mais demandados por alunos de baixa renda. Já no Campus de Alegre há uma 

concentração de cursos mais demandados, não somente pelos Cotistas. 

Portanto, há, nos Campi da UFES, Centros que abrigam cursos que apresentam certa 

homogeneidade quanto à demanda, como é o caso do Centro de Engenharia, localizado 

no Campus de Goiabeiras e, por outro lado, Centros que apresentam bastante 

heterogeneidade, como é o caso do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE) 

que, ao mesmo tempo que abriga o curso de Direito, abriga, igualmente, os cursos de 

Biblioteconomia, Serviço Social, Ciências Contábeis, Gemologia, dentre outros, que se 

destacam pela baixa demanda e também pela maior procura de alunos de baixa renda. 

 

3.3 Caracterização da pesquisa e coleta de dados: 

A pesquisa é uma forma de buscar respostas às questões propostas, e o pesquisador 

faz uso de metodologias visando respondê-las da maneira mais exequível possível. Para 

Martins & Theóphilo (2007), "o objetivo da metodologia é o aperfeiçoamento dos 

procedimentos e critérios utilizados na pesquisa" (p. 37). Afirmam, ainda, esses autores 

(2007), que a expressão "'método científico' é enganosa, pois pode induzir a crer que 
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consiste em um conjunto de regras exaustivas e infalíveis [...]. O método está sempre 

em devir" (p. 38). 

Quanto ao método, a pesquisa pode ser caracterizada como sendo qualitativa ou 

quantitativa. Isso não implica necessariamente que ela deve ser, exclusivamente, uma ou 

outra. Há situações em que, na mesma pesquisa, fazem-se presentes os métodos 

quantitativo e qualitativo. Mantovani (2012) esclarece que, nesse caso, há a presença do 

método misto69 e que a decisão de como conceber a pesquisa deverá ser baseada "nas 

características do problema, nas experiências anteriores do investigador responsável e nas 

características da audiência do relatório de investigação"70 (p. 138). Ainda de acordo com 

Creswell (2009), a integração dos dados qualitativos e quantitavos pode se dar em 

diversas fases da pesquisa: "na coleta de dados, na análise de dados e interpretação de 

dados ou em alguma combinação de locais" (p. 215) e que pesquisadores utilizam o 

método misto por ele fornecer uma melhor compreensão do problema que se está 

pesquisando. 

No caso desta pesquisa, a integração ocorrerá por meio da utilização dos resultados 

apurados pela pesquisa quantitativa com a finalidade de verificar as consequências deles 

na prática71. Essa verificação será feita por meio da pesquisa qualitativa. Aos egressos 

Cotistas e dirigentes será dada a oportunidade de se manifestarem sobre o assunto, 

permitindo, assim, verificar se houve mudanças na vida dos egressos Cotistas, as quais 

são por eles atribuídas ao fato de terem ingressado e cursado o ensino superior. Assim, 

será verificado se essas mudanças os aproximaram mais, socioeconomicamente, dos não 

Cotistas, a exemplo do que pode ocorrer com a pesquisa quantitativa, por meio da qual 

supunha apurar que a diferença de desempenho acadêmico dos Cotistas em relação aos 

não Cotistas no CRA foi menor que a diferença apurada no desempenho desses dois 

grupos no ENEM. 

Um dos elementos fundamentais deste trabalho foi o levantamento de referenciais 

teóricos publicados e disponíveis para consulta nos diversos meios, cujos conteúdos 

vieram auxiliar para a efetivação da pesquisa proposta. Sendo assim, a pesquisa 

bibliográfica, como um meio, se fez importante para a sua execução.  

                                                           
69 “Pesquisadores de métodos mistos consideram muitas abordagens para coletar e analisar dados ao invés 

de se inscrever em apenas uma maneira (por exemplo, quantitativa ou qualitativa)” (CRESWELL, 2009, 
P. 13/14). (Tradução livre). 

70 Tradução livre. 
71 No mundo real; ‘mundo da vida’ (FRAGA, 2009). 



101 

 
 

Quanto aos fins, esta pesquisa caracteriza-se como estudo de caso. Ela explicitou 

determinadas características da população pesquisada, do fenômeno denominado 

desempenho acadêmico relacionado à questão da desigualdade social e testou 

hipóteses (GIL, 2009 e VERGARA, 2013). O estudo descreve os elementos que 

compõem o fenômeno estudado em um dado momento, ou seja, no momento único 

da coleta dos dados. No caso da pesquisa quantitativa, os dados são secundários e 

foram coletados em uma única vez no banco de dados da Pró-reitora de Graduação da 

Universidade Federal do Espírito Santo (PROGRAD-UFES) e na Comissão 

Coordenadora do Vestibular (CCV-UFES). Já no tocante à pesquisa qualitativa, os 

dados são primários e foram coletados em uma única vez após a obtenção dos 

resultados da pesquisa quantitativa. Para tanto, foram utilizadas entrevistas 

semiestruturadas (HAIR, BABIN, MONEY & SAMOUEL, 2005) e Pinto (2016).  

Ainda quanto aos fins, a presente pesquisa classifica-se como exploratória, uma 

vez que tem "como objetivo principal o aprimoramento de ideias [...]. Seu planejamento 

é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados 

aspectos relativos ao fato estudado" (GIL, 2009, P. 41- 42). Além do que, na visão 

desse pesquisador, ela irá contribuir com a resposta ao problema - se as Cotas estão 

cumprindo com seus objetivos de reduzir as desigualdades sociais. No entanto, por 

mais profunda que esta pesquisa possa ser, ainda não será bastante para dar uma 

resposta ampla o suficiente para o fenômeno em estudo, pelo fato de ela abranger 

unicamente a UFES e, consequentemente, a Ação Afirmativa Cota, no espaço territorial 

do estado do Espírito Santo72.  

Por entender que o ingresso no ensino superior e sua respectiva conclusão são apenas 

etapas para as Cotas alcançarem o objetivo de promover a igualdade social por meio da 

educação, sentiu-se a necessidade de utilizar a pesquisa qualitativa. Tanto Mozzato & 

Grzybovski (2011), quanto Dalfovo, Lana & Silveira (2008) incentivam a 

complementariedade da pesquisa quantitativa pela qualitativa e vice-versa. 

                                                           
72 O projeto original previa uma pesquisa ampla a ser feita in loco, no banco de Dados do INEP, onde 

seriam tomados todos os cursos cujos alunos foram submetidos ao ENADE 2015, abrangendo tanto IES 
Públicas quanto as Privadas e, consequentemente, tanto a ação afirmativa Cota quanto a Bolsa PROUNI. 
Além disso, seriam estudadas questões relacionadas à administração acadêmica das IES (universidade, 
Centro Universitário e Faculdade), as públicas em Federais, Estaduais e Municipais; e as privadas com 
e sem finalidade lucrativa. Ademais, seria considerada a variável região geográfica onde se localiza a 
IES, seja ela pública ou privada. Mas, infelizmente, depois de tudo acertado, houve comunicação, por 
parte do INEP, de que a abertura do banco de dados para pesquisadores in loco estava fechada e sem 
previsão de reabertura. Fato esse que acabou direcionando para a pesquisa atual. 
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Adicionalmente, Andrade & Holanda (2010) esclarecem que a pesquisa qualitativa 

constituiu-se num “significativo avanço para as ciências humanas e preencheu espaços 

que o modelo quantitativo não alcançava: ‘o espaço da interlocução com o humano, o 

espaço de busca dos significados que estão subjacentes ao dado objetivo, o espaço de 

reconstrução de uma ideia mais abrangente do que é o empírico, um espaço de construção 

de novos paradigmas para as ciências humanas e sociais’” (p. 260) 

Obter apenas o resultado da implementação das Cotas por meio da verificação se os 

Cotistas aproveitaram a oportunidade e eliminaram a diferença de desempenho 

acadêmico em relação aos não Cotistas é apenas uma parte do que interessa saber sobre 

a implementação das Cotas. Falta, ainda, a questão fundamental que é verificar as 

consequências dos resultados acadêmicos das Cotas na sociedade, no que tange à redução 

das desigualdades sociais. A esse respeito, Fraga (2009) é enfática ao afirmar que é “a 

consequência da ação que faz aparecer o sentido dos objetivos da ação [...]. É a 

consequência e não o resultado o que possibilita ainda perceber se a ação se legitima ou 

não no ‘mundo da vida’, se está ou não orientada [...] para a relevância do humano” (p. 

125).  

Portanto, a presente pesquisa foi além de obter resultados da estatística inferencial e 

de verificar a diferença de desempenho acadêmico entre Cotistas e não Cotistas. Ela 

buscou verificar se as Cotas contribuíram para a inclusão social, observada pela mudança 

ocorrida na vida dos egressos Cotistas, sob o ponto de vista deles e dos dirigentes.  

Para tanto, sentiu-se a necessidade de utilizar a pesquisa qualitativa, optando-se pelo 

enfoque fenomenológico. O princípio fundamental da fenomenologia, segundo Martins 

et al. (1990), é que aquilo que fundamenta as ciências, sejam elas quais forem, é a “volta 

ao mundo da experiência, ao mundo vivido” e que antes da “objetividade há o horizonte 

do mundo e antes do sujeito, da teoria do conhecimento, há uma vida operante” 

(MARTINS ET AL., 1990 apud CARVALHO & VALLE, 2002, P. 844).  

Na fenomenologia, o foco está no fenômeno e não nos fatos. Ela “enfoca fenômenos 

subjetivos na crença de que verdades essenciais acerca da realidade são baseadas na 

realidade vivida. É importante a experiência tal como se apresenta, e não o que possamos 

pensar, ler ou dizer acerca dela” (MOREIRA, 2004, P. 448). Portanto, a fenomenologia 

valoriza o conhecimento de mundo das pessoas e suas respectivas reações diante dos 

fenômenos que neles ocorrem.  
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Daí, então, a pesquisa qualitativa investigar as consequências dos resultados 

alcançados pela adoção das Cotas em um público que, de alguma maneira, viveu essa 

experiência, priorizando aqueles que a viveram de maneira mais direta, ou seja, os 

próprios Cotistas egressos que concluíram o curso. De acordo com pesquisas anteriores, 

esses últimos tiveram o desempenho no ENEM influenciado pelas condições 

socioeconômicas que vivenciaram, passaram pela experiência de ingressar no ensino 

superior e cursá-lo, aproveitando da oportunidade oferecida pelas Cotas e, agora, vivem 

uma realidade social que ainda está em construção, mas é provável que seja bastante 

diferente daquela em que viviam antes de cursar o ensino superior, em relação aos não 

beneficiários das Cotas.  

Referindo-se às pesquisas quantitativa e qualitativa, Moreira (2004) afirma que 

“ambas as formas de fazer pesquisa são essenciais, em realidade são complementares” (p. 

451). Tanto a pesquisa quantitativa quanto a qualitativa são meios utilizados para se 

buscar o conhecimento. Reforçando a importância da pesquisa qualitativa, Carvalho & 

Valle (2002) declaram que o verdadeiro objeto do conhecimento é o “mundo enquanto 

vivido pelo sujeito” (p. 845). Daí a importância das entrevistas. 

Ao ser utilizada a posteriori à pesquisa quantitativa, a qualitativa ajuda a ampliar “o 

entendimento sobre o objeto de estudo e a melhor esclarecer os dados quantitativos, pois 

capta as nuanças da percepção dos entrevistados para ampliar a compreensão da realidade 

vivida pelos respondentes e aprofunda a questão de como as pessoas percebem os 

fenômenos estudados” (CÂMARA, 2013, P. 180).  

A ausência de hipóteses no presente trabalho, no que se refere à pesquisa qualitativa, 

dá-se devido ao entendimento de que o pesquisador vai “voltar às coisas mesmas de 

Husserl, ao fenômeno tal como ele aparece, independentemente de qualquer ideia pré-

concebida” (MOREIRA, 2004, P. 451). Sendo a hipótese uma resposta antecipada que a 

pesquisa busca aceitá-la ou rejeitá-la, foge ao princípio básico da fenomenologia de 

Husserl. Este último rompe com a ideia do filósofo René Descartes de que o mundo é 

reconhecido somente se antes ele existir na mente humana; ou seja, a existência das coisas 

somente é possível pela razão humana. A construção de hipóteses acaba sendo uma 

maneira de admitir que “antes da realidade objetiva há um sujeito conhecedor [...]” 

(MARTINS ET AL., 1990 apud CARVALHO & VALLE, 2002, P. 844). 

 



104 

 
 

3.4 Procedimentos da pesquisa quantitativa 

Primeiramente foi consultado o banco de dados da Pro reitoria de Graduação 

(PROGRAD-UFES) e identificados os alunos que, de alguma maneira, foram evadidos 

dos respectivos cursos no período de 2012/1 a 2017/1 e seus respetivos dados de interesse 

para pesquisa, tais como: nome, Cadastro de Pessoa Física (CPF), coeficiente de 

rendimento, forma de evasão etc.  

Da mesma forma, foi consultado o banco de dados da CCV-UFES e foram 

identificados, por meio do CPF e/ou nome/data de nascimento, os dados dos alunos antes 

de eles iniciarem o ensino superior, inclusive o desempenho na prova objetiva do ENEM 

e as respostas ao questionário socioeconômico preenchido na ocasião do processo seletivo 

em que ingressaram e cursaram na UFES.  

Quanto à nota do aluno no ENEM utilizada na pesquisa, optou-se pela prova objetiva, 

em virtude de ela abranger uma maior área de conhecimento e por ser corrigida por 

processo automatizado, por meio de leitura ótica de cartão-gabarito, enquanto a redação, 

além de ser um só tema e abranger uma área menor de conhecimento, ainda tem sua 

correção feita por avaliadores, dando a essa correção menor rigor objetivo.  Ney, Totti & 

Reid (2010) argumentam que, "por mais que possam ser seguidos critérios rigorosos de 

padronização da correção [...], a subjetividade dos avaliadores tem um papel importante 

na atribuição das notas” (p. 105). Além do que, algumas IES utilizam somente a nota da 

prova objetiva como critério para ingresso. 

Esses pesquisadores (2010) alertam que, embora parte do ENEM seja composta por 

questões objetivas, portanto, com menos risco de subjetividade na atribuição da nota, há 

de se considerar a existência de alunos os quais, mesmo não sabendo a alternativa correta, 

dentre as respostas propostas de cada questão, ainda conseguem acertar algumas delas.  

Bussab & Morettin (2002) e Ney, Totti & Reid (2010) afirmam que tais alunos, numa 

prova que contém cinco alternativas de resposta, “tenderão a atingir um índice médio de 

acerto de um quinto do total de perguntas respondidas de forma aleatória” (p. 105).  

Ademais, é preciso considerar eventuais vieses na formulação das questões. Com 

base em Brasil, MEC/INEP (2006), Ney, Totti & Reid (2010) apontam como sendo um 

dos grandes desafios a precisão técnica metodológica na elaboração das questões.  Num 

país como o Brasil, o qual apresenta uma diversidade muito grande, é preciso “evitar 
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referenciais culturais que possam privilegiar determinados grupos sociais em detrimento 

de outros, evitando vieses sociais, culturais e regionais” (p. 108). 

Se, por um lado, o ENEM é um exame facultativo para quem não quer ou não 

necessita candidatar-se a ser beneficiário de nenhum tipo de incentivo público73, por outro 

lado, quem o faz, mesmo que não seja potencial beneficiário de Ações Afirmativas, o faz 

com dedicação para conseguir classificar-se entre os aprovados para os cursos 

pretendidos e, principalmente, se for o caso de a seleção ser efetuada por meio do Sistema 

de Seleção Universal (SISU). 

Considere-se, ainda, que a aferição de desempenho do aluno no curso superior feita 

pelo ENADE sofre algumas críticas em razão de o desempenho do aluno não lhe causar 

nenhuma perda74. A única restrição legal é o não recebimento do diploma do curso no 

qual se graduou, enquanto não o fizer ou apresente uma justificativa que seja aceita pelo 

INEP pela sua não realização. Uma vez feito, o ENADE é considerado integralizado no 

currículo, independentemente do desempenho do aluno. Fato esse que pode levar o aluno 

a não envidar esforços tanto quanto o fez no ENEM. 

 Além disso, o conteúdo do ENADE é menos abrangente daquele do CRA e que, ao 

realizá-lo, o aluno poderá estar desmotivado, inclusive pela falta de consciência da 

importância desse exame em sua vida acadêmica ou por discordar das razões da sua 

existência, como tem sido o caso de alguns cursos cujos alunos optam pelo boicote à 

realização do exame, inclusive na universidade onde foi realizada esta pesquisa.  Todavia, 

existe todo o interesse das IES para que o aluno consiga bom desempenho no ENADE, 

uma vez que sua média irá compor o conjunto de avaliações ao qual elas estão sujeitas 

(BRASIL, 2004). 

Infere-se que o Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA)75 do aluno seja um 

aferidor, relativamente mais adequado, do seu desempenho durante o curso, visto que ele 

guarda a vantagem de apresentar o resultado de um processo, e não de uma única prova, 

como é o caso do ENADE. Além disso, pressupõe-se o comprometimento do aluno com 

                                                           
73 Cota/Bolsa PROUNI/FIES etc. 
74 Como conteúdo curricular obrigatório, aparece no histórico do aluno apenas se ele fez ou não o ENADE. 

A nota individual é um dado confidencial, sob a responsabilidade do INEP, que somente o aluno fica 
sabendo. 

75 O cálculo do CRA leva em consideração a nota obtida pelo aluno em cada disciplina, a qual é multiplicada 
pelos seus respectivos créditos. O resultado é dividido pelo total dos créditos (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES, 2015) 
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o desempenho acadêmico, porque este último é de fundamental importância para a 

aprovação nas diversas disciplinas. 

Uma vez identificados os alunos egressos no período de 2012/1 a 2017/1 e que 

ingressaram por meio do vestibular após 2008, foi criada uma planilha no Excell onde 

cada linha correspondeu a um aluno e seus respectivos dados. Feito isso, a prioridade 

inicial foi destacar os alunos que concluíram o curso, os quais foram devidamente 

caracterizados por meio da estatística descritiva, utilizando-se os dados colhidos nos dois 

bancos de dados já mencionados.  

Os dados de cada aluno, juntamente com as respectivas respostas ao questionário 

socioeconômico, foram conciliados e passaram a integrar uma terceira planilha, criada 

para esse fim, de forma a tornar possível a visualização de cada aluno e seus respectivos 

dados, facilitando, assim, a preparação e tabulação dos mesmos, com vistas aos objetivos 

da pesquisa.   

Como o ENEM e o CRA têm um intervalo de pontuação diferenciado, fez-se 

necessário efetuar a equivalência entre a valoração atribuída a cada aferidor de 

desempenho, de forma que as medidas pudessem ser comparáveis numericamente. Sendo 

o desempenho no CRA um intervalo mensurado de zero a dez, transformou-se, também, 

a pontuação obtida no ENEM numa nota compreendida no mesmo intervalo76. Dessa 

forma, foi possível aferir: a) o desempenho acadêmico dos Cotistas e dos não Cotistas no 

ENEM e compará-lo entre os dois grupos; b) o desempenho acadêmico dos Cotistas e dos 

não Cotistas no ensino superior, por meio do CRA, e compará-lo também entre os dois 

grupos. Essa comparação possibilitou verificar se houve melhoras no desempenho 

acadêmico dos estudantes de uma avaliação para a outra e, principalmente, se houve 

redução da diferença de desempenho no ensino superior (CRA) em relação ao 

desempenho dos mesmos alunos até o final do ensino médio (ENEM). Para tanto, por 

meio da ANOVA, realizou-se o teste de médias, utilizando-se do Stata1477. 

A figura 4 a seguir representa a equivalência de desempenho acadêmico entre o CRA 

e o ENEM; o desempenho dos Cotistas e não Cotistas nesses dois aferidores de 

                                                           
76  O desempenho no ENEM foi o somatório da pontuação das provas objetivas aplicadas. Como a 

pontuação varia de um ano para outro, devido ao sistema TRI como essas provas foram elaboradas e 
corrigidas, foram tomadas as pontuações máximas de cada ano, pesquisando-se e efetuando a 
equivalência delas com a pontuação do CRA. 

77  STATA - Statistics Data Analysis. Serial number:  501406205078.  Licensed to:  Admin - FGV 
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desempenho e a possível redução da diferença de desempenho dos Cotistas em relação 

aos não Cotistas no CRA em relação ao ENEM.  

Figura 4: Desempenho dos Cotistas em relação aos não Cotistas no ENEM e ângulo indicando que 
a aclividade dos Cotistas do ENEM para o CRA é maior que a dos não Cotistas. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
                      Obs.:  Figura meramente ilustrativa. 

 

3.5 Pesquisa qualitativa 

O enfoque básico adotado nesta pesquisa qualitativa é o fenomenológico. A 

fenomenologia marca o rompimento do pensamento de Husserl com a maneira como se 

entendia que deveria ser a busca pelo conhecimento sob as óticas filosófica e cientifica. 

Em seus estudos ele critica “as ciências positivistas, naturalistas e empiristas” 

(SCHLEDER & HOLANDA, 2015, P. 52). 

 Destaque-se a divergência de Husserl com a ideia do filósofo francês René Descartes 

pelo fato deste último entender que o mundo e as coisas passam a existir e a ser objeto do 

conhecimento a partir da mente que os conhece previamente, por meio das ciências 

positivistas. O “penso, logo existo” de Descartes não se revelou válido para Husserl. Para 

Descartes, é o conhecimento que revela os fenômenos, enquanto para Husserl são os 

fenômenos que se revelam à mente, tornando-se conhecidos e, num processo contínuo, o 

mundo vai se dando a conhecer para mente humana por aquilo que ele é, e não do pré-

conceito que se tem dele. Pré-conceito esse obtido por meio das ciências positivistas. Para 

Husserl, então, “o mundo se apresenta por meio da consciência, da experiência sensível, 

enquanto fenômeno [...]. Busca-se, então, além das diferentes perspectivas e modos de 
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expressão do fenômeno, o que permanece dele, sua essência” (SCHLEDER & 

HOLANDA, 2015, P. 52). Daí a busca pelas consequências dos resultados da adoção das 

Cotas por esta pesquisa, uma vez que a essência das Cotas é modificar a sociedade, 

tornando-a mais igualitária. 

Como estratégia de coleta de dados, optou-se pela entrevista, privilegiando a fala dos 

entrevistados. De acordo com Fraser (2004), é possível “atingir um nível de compreensão 

da realidade humana que se torna acessível por meio de discursos, sendo apropriada para 

investigações cujo objetivo é conhecer como as pessoas percebem o mundo” (p. 140).  

 E, sob o enfoque da fenomenologia, o autor da presente pesquisa procurou colocar-

se numa posição de neutralidade (epoche78), de suspensão de quaisquer juízos a respeito 

do fenômeno desigualdade social e Ação Afirmativa Cotas e as consequências dos 

resultados da implementação desta última na UFES. As consequências da adoção das 

Cotas foram identificadas pelos entrevistados à medida que estes estão envolvidos “com 

o mundo que eles estão interpretando” 79(CRESWELL, 2009, P. 10), ou seja, o mundo 

vivido por eles antes e após cursarem o ensino superior onde ingressaram utilizando-se 

do benefício das Cotas. Resultados esses apurados com a utilização do método 

quantitativo.  

No entanto, esses resultados sozinhos não são reveladores das consequências sociais 

ocorridas com a adoção das Cotas e, tampouco, se as consequências sinalizam para uma 

redução efetiva das desigualdades sociais. Para tanto, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com um grupo de egressos Cotistas, para que eles revelassem os 

avanços, no sentido de maior inserção social e redução das desigualdades sociais, 

vivenciadas e/ou percebidas por eles e que sejam em decorrência das Cotas. 

O público entrevistado compôs-se, inicialmente, somente de egressos Cotistas que 

concluíram seus respectivos cursos.  Inicialmente foram descartados outros públicos que 

não vivenciaram por si próprios a experiência, com a finalidade de evitar, na medida do 

possível, a influência das mídias, cujo papel, muitas vezes, é “impregnado de 

ambiguidade” capaz de influenciar a opinião pública, evitando, assim, a “tirania da 

                                                           
78 “Atitude de suspensão de juízos em relação ao fenômeno, colocando-os entre parênteses, sem contudo 

negá-los” (SCHLEDER & HOLANDA, 2015, P. 52). 
79 Tradução livre. 
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maioria”, um “consenso fabricado” 80 (TOCQUEVILLE,1998; HABERMAS, 2014 e 

OLIVEIRA & BERMEJO, 2017, P. 492).  

Para Moreira (2004), “os diversos aspectos da experiência, comuns a todos os 

participantes, constituir-se-ão na essência” (p. 454) do fenômeno estudado; ou seja, a fala 

dos entrevistados revelará se houve consequências que são atribuídas aos resultados 

apurados pela pesquisa quantitativa, tal como a eventual redução da diferença de 

desempenho acadêmico entre Cotistas e não Cotistas, tomando como base o desempenho 

no CRA em relação ao ENEM.  

 

3.6 Procedimentos da pesquisa qualitativa 

Antes de realizar as entrevistas com os egressos Cotistas que concluíram seus 

respectivos cursos, foi atribuído um número de ordem, de acordo com a sequência em 

que estavam listados no arquivo de egressos, fornecido pela PROGRAD. Em seguida, 

utilizando-se a função “aleatório entre” do Excel, foram sorteados os convidados para a 

entrevista. O processo foi com reposição e, embora alguns alunos fossem contemplados 

por mais de uma vez, os que eventualmente foram entrevistados o foram apenas uma vez. 

Uma vez sorteados, aos contemplados foi enviado e-mail convidando-os a colaborar 

com a pesquisa, concedendo entrevista. Na ocasião, foi dada a oportunidade de escolha 

da entrevista se dar presencialmente, em dia, local e hora por eles determinados, bem 

como poderiam escolher colaborar via Skype. Todos os que aceitaram foram 

entrevistados, abrangendo a pesquisa ex-alunos Cotistas de diversas etnias81; sexo 

masculino e feminino; cursos de Bacharelado e Licenciatura; Centros diversos e Campi 

da capital e do interior do estado do Espírito Santo. 

A quantidade de entrevistados não obedeceu a um critério estatístico amostral. Para 

Fraser & Gondim (2004), “o critério mais importante a ser considerado neste processo de 

escolha não é numérico, já que a finalidade não é apenas quantificar opiniões e sim 

explorar e compreender os diferentes pontos de vista que se encontram demarcados em 

                                                           
80 “Vale ressaltar que [...] o público, quando tomado pelo comportamento emocional, é facilmente 

manipulado pelas mídias de massa unilaterais (emissoras de rádio, TV, jornais e revistas), formando, 
assim, apenas um sentimento coletivo, não uma opinião pública” (OLIVEIRA & BERMEJO, 2017, P. 
494).  

81   Amarela, branca, parda, preta e indígena. 
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um contexto” (p. 147). Utilizou-se, portanto, o critério de saturação, ou seja, quando as 

falas que representam o sentimento dos entrevistados começaram ficar repetitivas.  

 

3.6.1 Análise de sentimento 

Uma vez feitas e transcritas as entrevistas, utilizou-se a técnica denominada análise 

de sentimento. Ela se constitui num subcampo do processamento da linguagem natural 

(DI CARO & GRELLA, 2013) e tem como objetivo “identificar a opinião das pessoas 

sobre temas específicos a partir de textos, classificando-os [...] pelo sentimento ou 

opinião” (SANTOS ET AL, 2011 apud OLIVEIRA, 2015, P. 60) com a finalidade de 

“criar uma base de conhecimento contendo opiniões (positivas, negativas ou neutras) 

sobre temas previamente definidos em base de dados não estruturada” (OLIVEIRA, 2015, 

P. 60). Reforçam essa ideia Pang & Lee (2008), Sobkowicz, Kraschesky & Bouchard, 

(2012) e Oliveira & Bermejo (2017) quando esclarecem que “a análise de sentimento 

procura classificar textos não por tópicos, mas pelo sentimento ou opinião neles contido. 

Seu propósito é o de criar uma base de conhecimento contendo opiniões de uma forma 

mais organizada e explícita” (p. 497). 

Para Oliveira & Bermejo (2017) e Pang & Lee (2008), a análise de sentimento “foca, 

principalmente, sentimentos positivos e negativos. Ela é utilizada para extrair opiniões, 

sentimentos e subjetividade em textos não estruturados, ou seja, para identificar se as 

expressões indicam um parecer positivo (favorável) ou negativo (desfavorável) para o 

assunto” (p. 497). 

Geralmente, a análise é realizada por meio de recursos linguísticos e centra-se “em 

listas predeterminadas de palavras positivas ou negativas” (OLIVEIRA, 2015, P. 31) e a 

classificação do texto em positivo, negativo ou neutro, atrela-se à frequência com que 

determinadas palavras contidas no texto aparecem.  

Para a presente pesquisa, o conteúdo das entrevistas foi polarizado como sendo 

positivo ou negativo, em conformidade com a área temática em estudo. Eventuais falas 

que expressassem ironia não foram polarizadas, ficando na mesma categorização das falas 
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neutras. Segundo Aguiar (2012, p. 30), “o uso de escalas [...] binárias (positivo e negativo) 

para classificar um texto é mais eficiente que escalas maiores com 6 ou 7 pontos”82. 

 

3.7 Redação da pesquisa. 

Quanto à redação da pesquisa, principalmente em relação às notas de rodapé, estas 

foram criteriosamente utilizadas, levando-se em consideração as advertências e 

orientações de Eco (1996, pp. 130 - 132). Para tanto, procurou-se utilizá-las para dar mais 

clareza ao texto, sem que detalhes, embora importantes, truncassem a leitura da ideia 

principal. Buscando, ainda, facilitar a leitura, foram utilizadas notas no final da página. 

Novamente, Eco (1996) atenta que a nota de rodapé, estando no final da página, facilita 

a leitura pelo fato de que, num simples movimento de olhos, faz-se a leitura sem perder a 

sua fluidez. 

  

                                                           
82 Para a análise de sentimento foi utilizado o MAXQDA licenciado para o autor, conforme nota fiscal de 

serviço 2018/9 da PREDICTON, datada de 19/01/2018, e a polarização das falas foi feita pelo 
pesquisador. 
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4. RESULTADOS DA PESQUISA. 

4.1 Estatística descritiva e instruções para o cálculo da diferença de desempenho 

acadêmico com uso da Análise de Variância (ANOVA) 

Como a pesquisa foi mista83, primeiramente são apresentados os resultados da 

pesquisa quantitativa e, em seguida, os da qualitativa. Finalmente serão feitas análises e 

comentários, levando-se em consideração tanto os resultados da pesquisa quanti quanto 

os da quali, ou seja, da pesquisa mista. 

Dos 26.082 alunos egressos no período de 2012/1 a 2017/1, 16.382 não fizeram parte 

da pesquisa devido ao fato de uns serem desistentes, outros desligados (jubilados), outros 

— embora tenham concluído o curso —, não foi possível localizá-los no arquivo 

fornecido pela CCV e, finalmente, outros, mesmo sendo localizados no arquivo da CCV, 

constavam como sendo zero a nota no ENEM.  

E, não sendo possível identificar o desempenho no ENEM, não há como calcular o 

diferencial de desempenho dos Cotistas em relação aos não Cotistas, tomando como base 

o antes (ENEM) e após ingressar no ensino superior (CRA). E se fosse inserida somente 

a nota de desempeno acadêmico obtida no CRA e considerar o ENEM como sendo zero, 

alteraria o resultado médio daqueles egressos formados cujos desempenhos nos dois 

exames foram devidamente identificados, computados e fizeram parte dos cálculos 

estatísticos da média calculada pela Análise de Variância (NOVA). 

A ANOVA é uma ferramenta estatística que testa a hipótese de que as médias de 

duas ou mais populações são iguais. Neste estudo, o objetivo foi testar se a média do 

desempenho acadêmico dos Cotistas foi igual à dos não Cotistas, tanto no ENEM quanto 

no CRA. 

Sendo assim, fizeram parte da pesquisa 9.700 alunos, os quais concluíram seus 

respectivos cursos. Desses, 7.036 (72,54%) são não Cotistas e 2.664 (27,46%) são 

Cotistas. Do total de egressos pesquisados, 6.096 (62.85%) são do sexo feminino, e 3.604 

(37,15%), do sexo masculino. Uma das razões do percentual de Cotistas que concluíram 

o curso no período (27,46%) ser inferior a 50%, conforme estabelecido pela Lei Federal 

nº 12.711/2012, é o fato do percentual de vagas destinadas aos Cotistas, estabelecido 

Resolução de nº 33/2007 do CEPE-UFES, ser menor. De acordo com o artigo 2º daquela 

                                                           
83 Quantitativa e qualitativa. 
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Resolução e seus respectivos incisos, 40% das vagas em cada curso foram destinados à 

reserva para alunos Cotistas.  

 Quanto à etnia, os amarelos totalizam 204 (2,10% do total de egressos formados), 

sendo 139 (68,14%) não Cotistas e 65 (31,86%) Cotistas; os brancos totalizam 5.042 ( 

51,98% dos egressos formados), sendo 3.872 (76,79%) não Cotistas e 1.170 (23,21%) 

Cotistas; os pardos totalizam 3.465 (68,72%) dos egressos por etnia, sendo 2.375 

(68,54%) não Cotistas e 1.090 (31,46%) Cotistas; os pretos totalizam 806 (equivalente a 

8,31% dos egressos), sendo 494 (61,29%) não Cotistas e 312 (38,71%) Cotistas; os índios, 

em número de 23 (0,24%),  sendo 16 (69,56%) não Cotistas e 7 (30,44%) Cotistas e, 

finalmente, 160 (1,65%) não identificaram suas respectivas etnias. 

Quanto aos Campi, os egressos Cotistas e não Cotistas formados estão assim 

distribuídos: Alegre: 925 (9,54%) alunos, sendo 698 (75,46%) não Cotistas e 227 

(24,54%) Cotistas; Goiabeiras: 6.744 (69,53%) alunos, sendo 4.858 (72,03%) não 

Cotistas e 1.886 (27,97%) Cotistas; Maruípe: 1.340 (13,81%) alunos, sendo 938 (70,00%) 

não Cotistas e 402 (30,00%) Cotistas; São Mateus: 691 (7,12%) alunos, sendo 542 

(78,44%) não Cotistas e 149 (21,56%) Cotistas. Dos alunos formados no Campus de São 

Mateus, apenas 21,56% são Cotistas, constituindo-se, assim, no Campus com o menor 

percentual de alunos Cotistas entre os pesquisados.   

 Com o uso da ANOVA, alcançou-se o objetivo da pesquisa quantitativa, qual seja, 

verificar a existência de diferença de desempenho acadêmico entre os alunos Cotistas e 

não Cotistas no CRA (após ingressarem e cursarem o ensino superior) em relação ao 

ENEM (antes de ingressarem no ensino superior), e verificar se a eventual diferença 

identificada após o ingresso no ensino superior (CRA) foi reduzida em relação àquela 

encontrada no ENEM. 

Como a pontuação do ENEM é diferente daquela do CRA, realizou-se a equivalência 

da métrica de aferição desses dois exames. Para tanto, tomou-se a métrica do CRA, a qual 

vai de zero a dez, e transformou-se a métrica do ENEM para a mesma escala. Para realizar 

essa equivalência, foi tomada a nota máxima de desempenho acadêmico do ENEM84 em 

cada ano em que os egressos fizeram o referido exame e lhe atribuiu nota dez; ou seja, a 

mesma nota máxima possível de ser alcançada pelo aluno no CRA. A partir daí, toda nota 

de desempenho obtida pelo aluno no ENEM teve sua equivalência com a escala do CRA, 

o qual tem um intervalo que vai de zero a dez.  

                                                           
84 Lembrando que foi considerado apenas o desempenho na parte objetiva do exame. 
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Para verificar a diferença de desempenho acadêmico desejada, os egressos foram 

segregados de acordo com as seguintes variáveis principais: 

a) ‘UFES em Geral’ - onde foram considerados todos os alunos, campi, centros, cursos 

etc.;   

b) ‘Campi’ - os quais estão localizados na capital, norte e sul do estado do Espírito Santo;  

c) ‘Centros’ -   foram pesquisados todos os Centros localizados em todos os Campi; 

d) ‘Cursos’ -  de bacharelado e de licenciatura e  

e) ‘Concorrência no vestibular’ - considerando os cursos de maior, menor e média 

procura.     

 Para identificar os cursos de acordo com suas respectivas demandas, eles foram 

colocados em ordem decrescente, tomando-se como base a relação candidato/vaga. Em 

seguida, foram segregados os primeiros 33,33% como sendo cursos de maior procura; os 

outros 33,33% como de procura média e, finalmente, os demais 33,34% como os de 

menor procura. Essa divisão ocorreu no intento de verificar se existe diferença de 

desempenho acadêmico levando em consideração esses três grupos, uma vez que o nível 

de concorrência pode ter afetado a diferença de desempenho entre Cotistas e não Cotistas, 

onde, a princípio, supõe-se que os candidatos estariam relativamente mais ou menos 

preparados. Espera-se que os cursos de maior concorrência tenham sido procurados por 

candidatos mais bem preparados do que nos de média e menor concorrência.  

 A divisão por Campi se justifica, principalmente, devido à localização dos mesmos. 

Tem-se Campi na capital (Goiabeiras e Maruípe), no Norte (CEUNE) e no Sul do estado 

do Espírito Santo (Alegre). O desenvolvimento socioeconômico desses locais apresenta-

se diferenciado, principalmente os da capital em relação aos do interior do Estado. A 

renda per capita, por exemplo, é diferente daquela de um local para outro. Campos Júnior 

(2017) afirma que a renda média dos trabalhadores formais da capital é o dobro da média 

de todo o Estado. Em São Mateus, a renda média mensal em termos de quantidade de 

salários mínimos é 2,6; enquanto em Alegre é de 2,1 e em Vitória, 4,2.  

De acordo com Ney, Totti & Reid (2010), Souza (2008), Carmo & Almeida (2015), 

Soares & Andrade (2003) e Baqueiros (2015), as condições socioeconômicas de origem 

dos alunos têm influência no desempenho acadêmico deles. Até o semestre letivo 2017/1, 

a entrada nos cursos da UFES não contemplava o Sistema Único (SISU). A princípio, o 

SISU é uma modalidade de ingresso que estimula mais o interesse de estudantes que 

residem em outros estados a ingressem nos cursos da UFES, em relação ao processo de 

seleção adotado até 2016/2. Como o SISU foi adotado recentemente, no grupo de 
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pesquisados não consta nenhum daqueles que ingressaram por aquela modalidade. Infere-

se, portanto, que a quase totalidade dos alunos pesquisados residem na mesma região ou 

em região próxima onde prestaram o vestibular e cursaram o ensino superior. 

Quanto aos Centros, de forma geral, os cursos estão agrupados de acordo com suas 

respectivas naturezas85. Segundo a CCV-UFES, os cursos de Medicina e Odontologia 

(CCS), o de Direito (CCJE) e as engenharias (CT) são os mais procurados, geralmente, 

por pessoas de melhor condição socioeconômica. Por outro lado, cursos como os de 

Enfermagem, Serviço Social, Pedagogia e outros são os, relativamente, mais procurados 

pelos alunos de condição socioeconômica menor.  

Destacam-se como cursos mais demandados, conforme a relação candidato/vaga: 

Medicina (93,10 candidatos para uma vaga), Direito (19,05), Engenharia da Produção 

(14,10), dentre outros. Por outro lado, destacam-se como menos procurados os cursos de 

Estatística (0,90), Gemologia (0,61), Letras - português/espanhol (0,67), Letras – 

português/italiano (0,54), Pedagogia (1,38), Serviço Social (1,74), dentre outros.  

 

4.2 Cálculo da média de desempenho acadêmico entre Cotistas e não Cotistas 

considerando cada variável e em seguida cada variável com suas subvariáveis. 

Para calcular a eventual diferença de desempenho acadêmico entre Cotistas em 

relação aos não Cotistas no CRA e compará-la com a do ENEM, inicialmente não foi 

destacada nenhuma variável, conforme item 1º a seguir. A partir do item 2º, foram 

destacadas as variáveis “Campi”, “Centros”, tipo de cursos “bacharelado e licenciatura” 

e, finalmente, a variável “demanda”, conforme segue: 

1º - todos os egressos, cursos, campi, centros etc. geral, sem destaque de nenhuma 

variável; 

2º - os egressos, cursos etc. segregados pela variável Campi; 

3º - os egressos, cursos etc. segregados pela variável Centros; 

4 – os egressos, cursos etc. segregados pela variável tipo de curso: bacharelado e 

licenciatura; 

5 – os egressos, cursos etc. segregados pela variável cursos de maior, menor e 

média demanda. 

Foi utilizado para comparação das médias, o teste “F”. Foi considerado significante o 

teste “F” que fosse <=5% (0,05).  

                                                           
85 Ciências da saúde, ciências sociais, ciências jurídicas e econômicas, pedagogia etc. 
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4.2.1 UFES em Geral 

Inicialmente foi calculada a diferença de desempenho acadêmico entre Cotistas e não 

Cotistas no ENEM e no CRA. Para tanto foi tomada a variável UFES como um todo, sem 

segregação por Campus, Centro, Curso e Demanda e sem incorporar no cálculo o perfil 

socioeconômico dos egressos por meio das respostas às questões constantes do 

questionário socioeconômico preenchido por ocasião do vestibular. Em seguida foi 

verificado se a diferença entre esses dois grupos se alterou, comparando a diferença 

apurada no CRA em relação àquela apurada no ENEM.  

Constatou-se que há diferença no desempenho acadêmico dos Cotistas em relação 

aos não Cotistas, tanto no ENEM quanto no CRA. Ou seja, em linhas gerais, o 

desempenho dos Cotista no ENEM86 foi menor em relação ao dos não Cotistas antes do 

ingresso no ensino superior. No CRA87, a diferença de desempenho acadêmico entre esses 

dois grupos manteve-se estatisticamente significante. O que implica que o desempenho 

acadêmico dos Cotistas no CRA permaneceu inferior ao dos não Cotistas.   

Quadro 5: Diferença de desempenho dos Cotistas em relação aos não Cotistas tomando como base o 
desempenho no ENEM e no CRA. 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

 

Todos alunos, 
cursos, campi e 

centros 

Geral  

  

 

Não Cotista > Cotista 

F = 0.0000 

 

Não Cotista > 
Cotista 

F = 0.0005 

 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: Obs.: 1 – A diferença de desempenho acadêmico é significante quando “F” for <=5% (0,05).  
                    2 - O quadro 5 encontra-se na parte inicial, hachurada de verde, no anexo 5. 

 
O quadro 5A, a seguir, evidencia a estatística descritiva, destacando: frequência, 

média do desempenho acadêmico e desvio padrão, da variável ‘UFES em geral’, sem a 

utilização das subvariáveis constantes no questionário socioeconômico88. 

                                                           
86 Coluna 3 da esquerda para a direita. 
87 Coluna 4 da esquerda para a direita. 
88 Perfil socioeconômico. 
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Descrição 

  

UFES Geral 

 
ENEM 

Frequência Não Cotistas   7,036   

Frequência Cotistas   2,664   

Média Não Cotistas  7.3138951   

Média Cotistas   6.6897302 

DP Não Cotistas   1.0218883 

DP Cotistas      .9205501 

CRA 

Frequência Não Cotistas   7,036   

Frequência Cotistas   2,664   

Média Não Cotistas   7.9634139   

Média Cotistas   7.8948461   

DP Não Cotistas   .87601453       

DP Cotistas          .85111324       

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.2.1.1 UFES em Geral e subvariáveis  

Adicionalmente à análise feita na variável ‘UFES em geral’, outra análise foi 

efetuada, acrescentando para isso as “subvariáveis” as quais são parte do questionário 

socioeconômico respondido pelo aluno na ocasião do vestibular. Por meio dessa análise, 

constatou-se que, em 73 subvariáveis, o desempenho dos Cotistas no ENEM foi inferior 

ao dos não Cotistas nesse mesmo exame89. Uma vez que os Cotistas tiveram desempenho 

inferior ao dos não Cotistas no ENEM, mas no CRA, aproximadamente, 61% das 

subvariáveis analisadas indicam que não houve diferença estatisticamente significante 

                                                           
89  Anexo 5 - parte não hachurada do quadro 5. 
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dentre esses dois grupos, pode-se afirmar que houve uma relativa redução de diferença 

de desempenho acadêmico entre eles, considerando o antes e o pós ingresso no ensino 

superior. 

 

4.2.2 Variável ‘Campus’  

Colocando em destaque somente a variável “Campus” onde os egressos estudaram o 

ensino superior, o resultado não foi igual para todos eles. Nos campi de Goiabeiras, 

Maruípe e São Mateus o desempenho acadêmico dos Cotistas foi inferior ao dos não 

Cotistas, tanto no ENEM quanto no CRA90. Significa dizer que, mesmo havendo eventual 

redução na diferença de desempenho entre Cotistas e não Cotistas no CRA, 

estatisticamente não dá para afirmar que os resultados foram iguais. Sendo assim, nesses 

3 Campi o resultado se repetiu ao resultado da variável ‘UFES em geral’, como é possível 

verificar no quadro 6 em relação ao quadro 5.  

Já no campus de Alegre não se pode afirmar, estatisticamente, que o desempenho 

acadêmico dos Cotistas no CRA foi diferente daquele dos não Cotistas naquele mesmo 

exame. Ora, se no ENEM o desempenho dos Cotistas foi menor que o dos não Cotistas e 

no CRA não é possível afirmar que tal desempenho entre esses dois grupos seja diferente, 

isso equivale a dizer que houve uma redução da diferença de desempenho acadêmico 

entre esses dois grupos em relação a esses dois exames. 

O quadro 6, a seguir, evidencia o desempenho acadêmico dos Cotistas em relação 

aos não Cotistas, tomando como base para a análise a variável ‘campus’, sem destaque 

das subvariáveis. 

  

                                                           
90 Quadro 6. 
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Quadro 6: Desempenho acadêmico dos Cotistas em relação ao dos não Cotistas no ENEM e no CRA 
utilizando a variável Campus e sem destaque das subvariáveis. 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Campi: 

Todos centros, cursos e 
alunos 

 

Alegre   

  

Não 
Cotista>Cotista 

F = 0.0000 

 

Estatisticamente 
não significante 

F = 0.0772 

Goiabeiras 

  

Não 
Cotista>Cotista 

F = 0.0000 

Não 
Cotista>Cotista 

F = 0.0151 

 

Maruípe 

  

Não 
Cotista>Cotista 

F = 0.0000 

Não 
Cotista>Cotista 

F = 0.0000  

São Mateus 

  

Não 
Cotista>Cotista 

F = 0.0000 

Não 
Cotista>Cotista 

F = 0.0170 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 Obs.: 1 -  A diferença de desempenho acadêmico é significante quando “F” for <=5% (0,05).  
           2 -  O quadro 6 está disponível na parte, hachurada de verde, do anexo 6. 
 

O quadro 6A, a seguir, evidencia a estatística descritiva destacando: frequência, 

média do desempenho acadêmico e desvio padrão, da variável ‘Campus’. 

Descrição Alegre Goiabeiras Maruípe São Mateus 

ENEM 

Frequência Não Cotistas 698 4.858 938 542 

Frequência Cotistas  227   1.886 402 149 

Média Não Cotistas 6.9976347   7.3094642     7.6507014   7.1780103   

Média Cotistas  6.4549261   6.6202889   7.1362345   6.7217586    

DP Não Cotistas  .84048417         1.04205 .98321095         .94954183 

DP Cotistas    .73284838 .90665985       .95518974         .8928275         

CRA 

Frequência Não Cotistas  698 4.858 938 542 

Frequência Cotistas  227   1.886 402 149 

Continua ... 



120 

 
 

... continuação 

Descrição Alegre Goiabeiras Maruípe São Mateus 

Média Não Cotistas  7.5972779   8.0620193   8.0332303   7.4302952   

Média Cotistas  7.4920264   8.0021845   7.8514428    7.2669799   

DP Não Cotistas  .78597373         .91575682       .55269912         .75613224         

DP Cotistas         .75550976         .88596615       .5841185 .66565625         

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

4.2.2.1 Variável ‘Campus’ e as subvariáveis 

Ao analisar a variável Campus onde os alunos pesquisados estudaram e considerando 

cada uma das subvariáveis constantes do questionário socioeconômico, 58,19% delas 

apresentaram redução da diferença de desempenho acadêmico dos Cotistas em relação ao 

dos não Cotistas CRA91, se comparado com o desempenho desses dois grupos no 

ENEM92. Ora, se no ENEM o desempenho dos Cotistas foi inferior ao dos não Cotistas, 

e no CRA não se pode afirmar que há diferença estatisticamente significante entre esses 

dois grupos, implica que houve redução da diferença de desempenho acadêmico entre 

esses dois grupos. 

O anexo 6 – parte não hachurada - evidencia sob quais subvariáveis foi avaliada a 

variável ‘Campus’ e em quais delas o desempenho dos Cotistas mostrou-se igual ou 

diferente ao dos não Cotistas, tanto no ENEM quanto no CRA. 

 

4.2.3 Variável ‘Centro’ 

Da mesma forma, foi destacada a variável ‘Centro’, mas sem as subvariáveis. Os 

resultados apurados em seis deles (CAr, CCAE, CCE, CCJE, CE e CEFD) apresentaram 

redução na diferença do desempenho acadêmico entre Cotistas e não Cotistas, 

considerando o CRA em relação ao ENEM. Já os egressos dos outros quatro Centros 

(CCS, CCHN, CT e CEUNES) mantiveram diferença estatisticamente significante entre 

o desempenho dos Cotistas em relação ao dos não Cotistas no ENEM e no CRA. Ou seja, 

                                                           
91 Após cursarem o ensino superior. 
92 Antes de ingressarem no curso superior. 
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o desempenho acadêmicos dos Cotistas foi inferior ao dos não Cotistas tanto no ENEM 

quanto no CRA.  

Em suma, todos os Centros localizados nos Campi de Goiabeiras e Maruípe, ambos 

localizados em Vitória, houve redução da diferença de desempenho acadêmico entre 

Cotistas e não Cotistas no CRA em relação ao ENEM. Exceto CCS, CCHN e o CT.  Já 

os centros localizados no interior do Estado ficaram divididos. O CCAE, no Campus de 

Alegre, no sul do estado do Espírito Santo, apresentou redução da diferença de 

desempenho acadêmico entre Cotistas e não Cotistas no CRA em relação ao ENEM. Por 

outro lado, no CEUNES, localizado no Campus de São Mateus, no norte do estado do 

Espírito Santo, o resultado estatístico evidencia que o desempenho dos Cotistas no CRA 

é inferior ao dos não Cotistas, a exemplo do que ocorreu no ENEM. Cabe ressaltar que, 

tanto no CT quanto no CEUNES, há predominância de cursos na área de exatas. 

O quadro 7, a seguir, evidencia o desempenho acadêmico dos Cotistas em relação ao 

dos não Cotistas no CRA e no ENEM, sem destaque de nenhuma subvariável. 
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Quadro 7: Diferença de desempenho dos Cotistas em relação ao dos não Cotistas, como base o ENEM e o 
CRA tomando a população pesquisada por Centro. 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Centros: 

Todos os cursos 
e alunos. 

 

CAr (0) 
Não Cotista>Cotista 

Prob > F = 0.0000 

Estatisticamente não 
significante 

F = 0.1139 

CCAE (1) 
Não Cotista>Cotista 

Prob > F = 0.0000 

Estatisticamente não 
significante 

F = 0.1523 

CCS (2) 
Não Cotista>Cotista 

Prob > F = 0.0000 

Não Cotista>Cotista 

F = 0.0000 

CCE (3) 
Não Cotista>Cotista 
Prob > F = 0.0016 

Estatisticamente não 
significante 

F = 0.8447 

CCHN (4) 
Não Cotista>Cotista 
Prob > F = 0.0000 

Não Cotista>Cotista 

F = 0.0001 

CCJE(5) 
Não Cotista>Cotista 
Prob > F = 0.0000 

Estatisticamente não 
significante 

F = 0.0734 

CE (6) 
Não Cotista>Cotista 
Prob > F = 0.0000 

Estatisticamente não 
significante 

F = 0.1650 

CEFD (7) 
Não Cotista>Cotista 
Prob > F = 0.0000 

Estatisticamente não 
significante 

F = 0.2160 

CT (8) 
Não Cotista>Cotista 
Prob > F = 0.0000 

Não Cotista>Cotista 

F = 0.0000 

CEUNES (9) 
Não Cotista>Cotista 
Prob > F = 0.0000 

Não Cotista>Cotista 

F = 0.0170 

 
Fonte: Elaboração própria. 
Obs.: 1 -  A diferença de desempenho acadêmico é significante quando “F” for <=5% (0,05).  
          2 -  O quadro 7 encontra-se na parte inicial, hachurada de verde, do anexo 7. 

 

O quadro 7A, a seguir, evidencia a estatística descritiva, destacando: frequência, 

média do desempenho acadêmico e desvio padrão, da variável ‘Campus’. 
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Descrição 

 

CAr 

 

CCAE 

 

CCS 

 

CCE 

 

CCHN 

ENEM 

Frequência Não Cotistas 705 622 938 133 1.051 

Frequência Cotistas  256 207 402 33 545 

Média Não Cotistas 7.3188691   6.9929099   7.6507014   7.5431947    7.2961666 

Média Cotistas  6.6968419   6.464621   7.1362345   7.0930623   6.5175425   

DP Não Cotistas  .97143656         .86055655         .98321095         .7192279         .87753746       

DP Cotistas    .81628729 .73369921   .95518974         .73144786          .73702996         

CRA 

Frequência Não Cotistas  705 622 938 133 1.051 

Frequência Cotistas  256 207 402 33 545 

Média Não Cotistas  8.4249362 7.5969293   8.0332303  7.3029323  8.1814938  

Média Cotistas  8.3411328   7.5089372   7.8514428    7.2666667   8.0004587   

DP Não Cotistas  .71832806         .77587604         .55269912         .87662557         .90172668       

DP Cotistas         .74617396         .73313851         .5841185         1.2079597 .85372711         

ENEM 

Frequência Não Cotistas 1.731 284 334 696 542 

Frequência Cotistas  566 141 111 254 149 

Média Não Cotistas 7.1960856    6.3213861   6.5923666   8.2748122   7.1780103   

Média Cotistas  6.536798   5.8171236   6.175951   7.5073249   6.7217586    

DP Não Cotistas  1.0396486       .81738907         .85911446         .69812176         .94954183         

DP Cotistas    .92421031 .82385839         .62048751         .70957714         .8928275         

Continua ... 
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... continuação 

 

Descrição 

 

CCJE 

 

CE 

 

CEFD 

 

CT 

 

CEUNES 

CRA 

Frequência Não Cotistas  1.731 284 334 696 542 

Frequência Cotistas  566 141 111 254 149 

Média Não Cotistas  7.9116927   8.7982746   8.0525449   7.6866092   7.4302952   

Média Cotistas  7.9911837   8.7160284   8.1466667   7.2709843   7.2669799   

DP Não Cotistas  .94993761       .54941168         .71057634         .87922628         .75613224         

DP Cotistas         .94993761       .62066655         .63871936         .88569674         .66565625         

 
Fonte: Elaboração própria. 
 
 

4.2.3.1 Variável ‘Centro’ e as subvariáveis 

Ao analisar a variável ‘Centro’, onde os alunos pesquisados estudaram, e 

considerando cada uma das subvariáveis constantes do questionário socioeconômico, 

65,15% delas apresentaram redução na diferença de desempenho acadêmico dos Cotistas 

em relação ao dos não Cotistas, tomando por base os resultados do CRA e do ENEM. 

Como o desempenho acadêmico dos Cotistas no ENEM foi inferior ao dos não Cotistas, 

e no CRA o resultado estatístico é não significante, não há como afirmar que o 

desempenho dos Cotistas é diferente daquele dos não Cotistas, na maioria das 

subvariáveis analisadas. Isso mostra que houve redução da desigualdade de desempenho 

acadêmico entre esses dois grupos. 

O anexo 7 – parte não hachurada - evidencia sob quais subvariáveis foi avaliada a 

variável ‘Centro’ e em quais delas o desempenho dos Cotistas mostrou-se igual ou 

diferente ao dos não Cotistas, tanto no ENEM quanto no CRA. 

 

4.2.4 Variável ‘Curso’ 

Da mesma forma, foi destacada a variável ‘Curso’ sem destaque de subvariáveis. 

Apurou-se que, estatisticamente, tanto o desempenho acadêmico dos Cotistas no ENEM 
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quanto no CRA não é igual ao dos não Cotistas, para os alunos dos cursos de Bacharelado 

e para os de Licenciatura.  

O quadro 8, a seguir, evidencia o desempenho acadêmico dos Cotistas em relação ao 

dos não Cotistas no CRA em relação ao ENEM, tomando como base a variável ‘cursos’, 

sem colocar em destaques nenhuma subvariável 

Quadro 8: Desempenho acadêmico dos Cotistas em relação ao dos não Cotistas, destacando a variável 
‘cursos’. 

DESCRIÇÃO 

ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

bAC    Bacharelado 
Não 
Cotista>Cotista 
F = 0.0000 

Não 
Cotista>Cotista  

F = 0.0014 

Licenciatura. 
 

 
Não 
Cotista>Cotista 
F = 0.0000 
 

Não 
Cotista>Cotista  

F = 0.0008 

 
Fonte: Elaboração própria. 
Obs.: 1 -  A diferença de desempenho acadêmico é significante quando “F” for <=5% (0,05).  
          2 -  O quadro 8 encontra-se na parte inicial, hachurada de verde, do anexo 8. 

 

O quadro 8A, a seguir, evidencia a estatística descritiva, destacando: frequência, 

média do desempenho acadêmico e desvio padrão, da variável ‘Curso 

(Bacharelado/licenciatura)’. 

Descrição Bacharelado Licenciatura 

ENEM 

Frequência Não Cotistas 5.592 1.444 

Frequência Cotistas  1.980 684 

Média Não Cotistas 7.460845   6.7448202   

Média Cotistas  6.8527239   6.2179065   

Continua ... 
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... continuação 

Descrição Bacharelado Licenciatura 

DP Não Cotistas  1.0042966       .88052847       

DP Cotistas    .90387509       .79802361         

  CRA 

Frequência Não Cotistas  5.592 1.444 

Frequência Cotistas  1.980 684 

Média Não Cotistas     7.8893276   8.2503186   

Média Cotistas  7.8174343   8.1189327   

DP Não Cotistas  .86744426       .84981464       

DP Cotistas         .84447728       .83090076         

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

4.2.4.1 Variável ‘Curso’ e as subvariáveis 

Da mesma forma, foi destacada a variável ‘cursos’ e as subvariáveis constantes do 

questionário socioeconômico.  Em 72,66% delas, a eventual diferença de desempenho 

acadêmico dos Cotistas em relação ao dos não Cotistas no CRA apresentou-se 

estatisticamente não significante. Como o desempenho acadêmico dos Cotistas em 

relação ao dos não Cotistas no ENEM foi inferior, equivale dizer que, sob a variável curso 

e subvariáveis, houve uma redução da diferença de desempenho entre esses dois grupos. 

O anexo 8 – parte não hachurada - evidencia as subvariáveis sob as quais os cursos 

foram avaliados, bem como o desempenho dos Cotistas, em relação ao dos não Cotistas, 

nesses dois exames. 

 

 

4.2.5 Variável ‘Concorrência candidato/vaga’. 

Colocando em destaque a variável ‘Concorrência candidato/vaga’, sem considerar as 

subvariáveis, verifica-se que, somente nos cursos de maior concorrência, o desempenho 

no CRA apresenta-se diferente, a exemplo do que ocorre com o do ENEM, ou seja, há 

como afirmar, estatisticamente, que o resultados tanto no CRA quanto no ENEM, dos 

Cotistas, são diferentes em relação ao dos não Cotistas. Já nos cursos de menor e média 
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concorrência, não há como afirmar, estatisticamente, que o desempenho dos Cotistas em 

relação ao dos não Cotistas, nesses dois aferidores de desempenho, seja diferente. 

O quadro 9, a seguir, evidencia o desempenho acadêmico dos Cotistas em relação ao 

dos não Cotistas no CRA e no ENEM, colocando em destaque a variável concorrência 

candidato/vaga e sem destaque de nenhuma subvariável. 

Quadro 9: Desempenho acadêmico dos Cotistas em relação ao dos não Cotistas, tomando por base o ENEM 
e o CRA. 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Concorrência 
candidato/vaga: 

Todos os alunos, 
cursos, centros e 

campi 

Cursos de Maior concorrência. Não Cotista>Cotista 

F = 0.0000 

Não 
Cotista>Cotista  

F = 0.0000 

Cursos de Menor concorrência. 

 

Não Cotista>Cotista 
F = 0.0000 

Estatisticamente 
não significante.  

F = 0.0698 

Cursos de concorrência Mediana 

 

Não Cotista>Cotista 
F = 0.0000 

Estatisticamente 
não significante.  

F = 0.3541 

 
Fonte: Elaboração própria. 
Obs.: Este quadro está disponível no anexo 9, primeira parte hachurada na cor verde. 

 

O quadro 9A, a seguir, evidencia a estatística descritiva, destacando: frequência, 

média do desempenho acadêmico e desvio padrão, da variável ‘Concorrência 

candidato/vaga’. 

Descrição Maior Concorrência Menor Concorrência Média 
Concorrência 

ENEM 

Frequência Não Cotistas 1.443 392 4.205 

Frequência Cotistas  682 118 1.379 

Média Não Cotistas 6.7449907    6.6245187   7.3054089   

Média Cotistas  6.215298   6.0431207   6.6598144   

Continua ... 
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... continuação 

Descrição Maior Concorrência Menor Concorrência Média 
Concorrência 

DP Não Cotistas  .8808099       .93425383         .91820831       

DP Cotistas    .79773327         .76555688         .78436336       

CRA 

Frequência Não Cotistas  1.443 392 4.205 

Frequência Cotistas  682 118 1.379 

Média Não Cotistas  8.2501802   7.8630102   7.7862878   

Média Cotistas  8.1175513   8.0211017   7.7611893   

DP Não Cotistas  .85009298       .85173517         .87317009       

DP Cotistas         .83155747         .74601824         .87126764       

 
Fonte: Elaboração própria. 
 
 
 

4.2.5.1 Variável ‘Demanda candidato/vaga’ e as subvariáveis 

Das subvariáveis destacadas, em 67,69% delas não há como afirmar, 

estatisticamente, que o desempenho dos Cotistas no CRA seja diferente daquele dos não 

Cotistas. Como o desempenho acadêmico no ENEM, desses dois grupos, analisados sob 

as mesmas subvariáveis, mostrou-se estatisticamente diferente - com o desempenho dos 

Cotistas sendo menor que o dos não Cotistas -, pode-se afirmar que, sob a maioria das 

variáveis analisadas, houve uma redução da diferença de desempenho dos Cotistas em 

relação ao dos não Cotistas, tomando como base o CRA em relação ao ENEM. 

O anexo 9 – parte não hachurada - evidencia as subvariáveis sob as quais se apurou 

o desempenho dos Cotistas em relação ao dos não Cotistas, no ENEM e no CRA, de 

acordo com as demandas aos cursos. 

O quadro 10, a seguir, evidencia, de forma sintética, as variáveis sob as quais o 

desempenho acadêmico dos Cotistas e não Cotistas foi analisado, bem como o percentual 

de subvariáveis que aponta para a não diferenciação de desempenho entre Cotistas e não 

Cotistas no CRA. Finalmente, o mesmo quadro evidencia que, em média, 64,91% das 
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subvariáveis analisadas apresentaram redução da diferença de desempenho acadêmico 

dos Cotistas em relação à dos não Cotistas no CRA em relação ao ENEM93.  

Quadro 10: Variáveis tomadas para a pesquisa e a diferença (significante e não significante) de desempenho 
acadêmicos entre egressos Cotistas e não Cotistas no CRA. 

Descrição 

Diferença Estatisticamente 
Não Significante no CRA- 

%94 

Diferença 
Estatisticamente 

Significante no CRA- % 
Geral 60,82 39,18 

Campi 58,19 41,81 

Centros 65,15 34,85 

Demanda candidato/vaga 67,69 32,31 

Bacharelado/Licenciatura 72,66 27,34 

Média 64,91 35,09 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 
 

Em suma, o estudo evidenciou que a quase totalidade das subvariáveis analisadas 

apresentou o desempenho dos Cotistas no ENEM inferior ao dos não Cotistas nesse 

mesmo exame. Sendo assim, aceita-se a hipótese de nº 1, a qual previa que o desempenho 

acadêmico dos egressos Cotistas antes da entrada na universidade é menor do que o 

desempenho dos não cotistas nesse mesmo exame. 

 Foram eliminadas da pesquisa as subvariáveis nas quais o número de alunos 

pesquisados (frequência) fosse igual ou inferior a 30 alunos.  

Observa-se, também, que o resultado das análises efetuadas, tomando como destaque 

a UFES em geral e, posteriormente, as variáveis: campi, centros, cursos (bacharelado e 

licenciatura) e concorrência (relação candidato/vaga) e as respectivas subvariáveis, em 

todas elas ficou demonstrado que, estatisticamente, não se pode afirmar que o 

desempenho acadêmico dos Cotistas no CRA seja diferente daquele dos não Cotistas 

nesse mesmo exame. Em média, 64,91% das subvariáveis pesquisadas apontam que o 

desempenho acadêmico dos Cotistas no CRA não é diferente do dos não Cotistas. Sendo 

assim, fica confirmada a hipótese de número 2, qual seja: – o desempenho acadêmico 

dos egressos Cotistas após o ingresso deles na universidade não é inferior ao dos não 

Cotistas.  

                                                           
93 Coluna 2. 
94 Diferença estatisticamente não significante, neste caso, é quando não se pode afirmar que existe 

diferença de média de desempenho acadêmico entre Cotistas e não Cotistas 
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Não se pode afirmar que, estatisticamente, o desempenho acadêmico dos Cotistas no 

ENEM seja igual ao dos não Cotistas. Da mesma forma, também não se pode afirmar, 

estatisticamente, que o desempenho acadêmico dos Cotistas no CRA seja diferente 

daquele dos não Cotistas. Ora, se antes de ingressar no ensino superior a média do 

desempenho dos Cotistas era inferior à dos não Cotistas, e após o ingresso no ensino 

superior não se pode afirmar que a média de desempenho acadêmico no CRA seja 

diferente entre Cotistas e não Cotistas, isso evidencia que houve uma redução da diferença 

de desempenho entre Cotistas e não Cotistas. 

E, dessa forma, fica aceita a hipótese de número 3, a qual prevê que a diferença de 

desempenho acadêmico entre Cotistas e não Cotistas depois que ambos ingressaram na 

universidade é inferior àquela apurada antes deles cursarem o ensino superior 

Considerando os resultados alcançados, principalmente a confirmação da hipótese 

número 3, de que a diferença de desempenho acadêmico dos Cotistas em relação ao dos 

não Cotistas após ingressarem e cursarem o ensino superior foi inferior àquela apurada 

antes deles ingressarem na universidade - e tomando como premissa os estudos de Ney, 

Totti & Reid (2010, p. 104), Kulnig (2010, p. 24), Dias Sobrinho (2013, p. 121), dentre 

outros que afirmam ser o desempenho acadêmico do aluno influenciado pela sua 

respectiva situação socioeconômica, e da própria Constituição Federal, que admite a 

desigualdade social ao analisar e legimitar a Ações Afirmativas sob o viés material -, 

torna-se possível pressupor que alguma(s) variável(is) socioeconômica(s) que 

influenciou(aram) o desempenho acadêmico dos Cotistas no ENEM perdeu(ram) forças 

ou mesmo foi(ram) superada(s) durante o ensino superior. 

Portanto, analisando analiticamente o comportamento do desempenho acadêmico, 

comparando aquele antes com o após ingressar e cursar o ensino superior, é possível 

afirmar que um determinado número de variáveis, que influenciou no desempenho 

inferior dos Cotistas em relação ao dos não Cotistas no ENEM, deixou de influenciar ou 

perdeu parte do seu poder de influência no CRA, ou seja, depois que os Cotistas 

ingressaram e cursaram o ensino superior.  

Esse resultado parece evidenciar ter havido uma alavancagem95 no desempenho 

acadêmico dos Cotistas em relação ao dos não Cotistas e, ao mesmo tempo, mostra o 

                                                           
95  Pode ocorrer casos em que pode não ter sido o desempenho acadêmico dos Cotistas no CRA que se 

aproximou do dos não Cotistas; reduzindo, assim, a diferença de desempenho entre esses dois grupos; 
e sim, pode ter ocorrido a redução do desempenho acadêmico dos não Cotistas naquele exame. 
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contrário do que afirmam Massey & Mooney (2007, p. 99), para os quais as Cotas acabam 

por estigmatizar as minorias como grupos menos preparados e que essa marca negativa 

acaba influenciando no baixo desempenho escolar dos alunos que delas se beneficiam. 

Da mesma forma, os resultados mostram o contrário do que afirma Renato Hyuda de Luna 

Pedrosa, responsável pelo sistema de vestibular da UNICAMP – SP, de que os alunos 

Cotistas “têm resultados mais modestos do que os que ingressaram na universidade pelo 

sistema [...] universal. Mas, sem a política de cotas, alunos que hoje estão estudando em 

cursos de alta demanda não estariam na universidade” (LEWANDOVSKY, 2012, P. 30). 

 Com isso, restou provado que a condição socioeconômica dos Cotistas, considerada 

por vários estudos como de relevante influência no desempenho acadêmico dos alunos e 

que ajudou a impactar o desempenho acadêmico dos Cotistas no ENEM, caracterizando-

o como inferior ao dos não Cotistas, não teve a mesma influência no CRA. E que, 

portanto, é possível inferir que a situação socioeconômica do Cotista, em relação à do não 

Cotista, já não seja mais a mesma depois de ele haver ingressado no ensino superior e tê-

lo cursado.  

Os objetivos específicos da pesquisa quantitativa foram alcançados, conforme segue: 

1º - tomando como base a variável ‘UFES em geral’ e suas subvariáveis, verificou-se que 

o desempenho acadêmico dos Cotistas no ENEM foi inferior ao dos não Cotistas em, 

praticamente, 100% dos alunos Cotistas. No CRA, 60,82% dos Cotistas tiveram 

desempenho não diferente daquele dos não Cotistas.   

2º - tomando como base a variável ‘Campi’ e suas subvariáveis, verificou-se que o 

desempenho acadêmico dos Cotistas no ENEM foi inferior ao dos não Cotistas em, 

praticamente, 100% dos alunos Cotistas. No CRA, 58,19% das subvariáveis 

analisadas indicam que os Cotistas tiveram desempenho não diferente daquele dos 

não Cotistas.    

3º - tomando como base a variável ‘Centro’ e suas subvariáveis, verificou-se que o 

desempenho acadêmico dos Cotistas no ENEM foi inferior ao dos não Cotistas em, 

praticamente, 100% dos alunos Cotistas. No CRA, 65,15% dos Cotistas tiveram 

desempenho não diferente daquele dos não Cotistas.    

4º -  tomando como base a variável ‘curso: bacharelado e licenciatura’ e suas subvariáveis, 

verificou-se que o desempenho acadêmico dos Cotistas no ENEM foi inferior ao dos 
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não Cotistas em, praticamente, 100% dos alunos Cotistas. No CRA, 72,66% dos 

Cotistas tiveram desempenho não diferente daquele dos não Cotistas.  

  5º – tomando como base a variável ‘Demanda candidato/vaga’ e suas subvariáveis, 

verificou-se que o desempenho acadêmico dos Cotistas no ENEM foi inferior ao dos 

não Cotistas em, praticamente, 100% dos alunos Cotistas. No CRA, 67,69% dos 

Cotistas tiveram desempenho não diferente daquele dos não Cotistas.  

Em média, aproximadamente, 65% das subvariáveis analisadas em cada variável, os 

Cotistas obtiveram desempenho acadêmico no CRA não diferente daquele dos não 

Cotistas. Isso equivale dizer que, pela maioria das subvariáveis estudadas, o desempenho 

dos Cotistas se iguala ao dos não Cotistas em termos de desempenho acadêmico no ensino 

superior. Infere-se, então, que as Cotas não serviram apenas para ingressar no ensino 

superior, mas deram a oportunidade aos Cotistas de provar, para eles mesmos, que são 

capazes de desempenho igual aos não beneficiários. Isso pode ser um indicador de que o 

Cotista, após cursar o ensino superior, poderá estar igualmente preparado para concorrer 

a vagas no mercado de trabalho, por exemplo. 

Uma vez verificado que a diferença de desempenho acadêmico dos egressos 

formados Cotistas, antes de ingressarem na universidade, em relação aos não Cotistas 

reduz-se em relação ao desempenho deles após ingressarem/cursarem no ensino superior, 

chegou-se ao resultado objetivado pela pesquisa quantitativa.  

Por tratar-se de um estudo cujos resultados alcançados na pesquisa quantitativa não 

bastam por si só, uma vez que eles são parte de um processo por meio do qual se busca 

diminuir as desigualdades sociais rumo à igualdade, não basta saber que a diferença de 

desempenho entre egressos Cotistas e não Cotistas no ensino superior ficou reduzida. É 

preciso verificar as consequências desses resultados ante o fenômeno pesquisado: a 

(des)igualdade social.  

 

4.3 Resultados da pesquisa qualitativa 

Reconhecendo que a desigualdade social é uma realidade presente na sociedade, a 

Constituição Federal de 1988 adotou um texto mais proativo, no sentido de reconhecer 

que é dever do Estado implementar ações que venham minimizar as desigualdades 

sociais, onde quer que elas efetivamente existam, na busca pela igualdade. Com isso, a 

referida Constituição Federal passou a considerar as desigualdades sociais, não somente 
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sob o aspecto legal, mas, sobretudo, sob o aspecto social onde as discriminações estão 

presentes (MOREIRA, 2008, P. 3).  

Os resultados do desempenho acadêmico tem sido evidenciados por meio da 

pesquisa quantitativa. Por meio deles, restou evidenciado, para realidade dos egressos da 

UFES no período de 2012/1 a 2017/1, que, em sua quase totalidade, os Cotistas tiveram 

desempenho acadêmico inferior ao dos Cotistas no ENEM. Esse resultado veio corroborar 

com as pesquisas de Gutterres (2015), Albernaz, Ferreira & Campos, (2002) e outros, os 

quais afirmam que “quanto maior é o nível socioeconômico individual, melhor o seu 

rendimento escolar” (p. 467 e p. 472). Considerando que o desempenho acadêmico do 

aluno é fortemente influenciado pelo seu respectivo nível socioeconômico, essa diferença 

de desempenho entre Cotistas e não Cotistas no ENEM vem legitimar a adoção da Ação 

Afirmativa Cota, uma vez que ela passa a ser um sinalizador de desigualdades 

socioeconômicas existentes.  

Aliás, o menor desempenho dos Cotistas em relação aos não Cotistas no ENEM, 

embora não seja uma regra geral a qual se aplica a todos os casos, é uma das prerrogativas 

da própria Lei nº 12.711/12, que, em seu artigo 1º, reserva 50% das vagas para estudantes 

que cursaram o ensino médio em escolas públicas. Complementando esse artigo da lei, 

seu parágrafo único deixa claro que a reserva se destina “aos estudantes oriundos de 

famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) 

per capita” (BRASIL, 2012). Como a renda per capita é uma das variáveis que 

caracterizam o nível socioeconômico do estudante, infere-se que aquele com renda per 

capita de até 1,5 salário mínimo é caracterizado como sendo oriundo de ambiente 

socioeconômico desfavorável, se comparado ao dos não Cotistas.   

Reforça essa situação, de que a origem socioeconômica do estudante influencia 

fortemente no seu respectivo desempenho acadêmico, a presidente do movimento ‘Todos 

Pela Educação (TPE)’ Priscila Cruz. Para ela, a “metade do rendimento de um aluno é o 

que ele traz de casa, é extraescolar. A outra metade é o que aprendeu na escola” (CRUZ, 

2016, P. 1). Ela continua afirmando que os estudantes de famílias cuja situação 

socioeconômica é mais elevada, têm mais oportunidade de desenvolver a primeira metade 

do rendimento, se comparada com os alunos oriundos de famílias menos favorecidas 

socioeconomicamente. 
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Levando-se em consideração o fraco desempenho96 das escolas de ensino 

fundamental e, principalmente, as do ensino médio, esta pesquisa acata como premissa o 

fato de que o ambiente socioeconômico de origem do estudante influencia no seu 

respectivo desempenho acadêmico. Sendo assim, era de se esperar que o desempenho 

acadêmico dos Cotistas no ENEM fosse inferior ao dos não Cotistas, conforme hipótese 

número um, a qual foi devidamente aceita como válida por esta pesquisa. 

Referindo-se à constitucionalidade da Ação Afirmativa Cota, o ministro 

Lewandowski respalda-se no artigo 5º da Constituição Federal, o qual deixa claro que 

“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” (BRASIL, 1988). 

Referendando Daniela Ikawa (2008), aquele ministro afirma que, onde tiver desigualdade 

social, “são necessárias [...] políticas afirmativas” que proporcionem um ambiente social 

de igualdade; de forma que esta última “reconheça as diferenças [...] e que não produza, 

alimente ou reproduza as desigualdades" (SANTOS, 2008 apud LEWANDOWSKI, 

2012, P. 6).  Portanto, restou respaldada a criação e implementação da Ação Afirmativa 

Cota, com o objetivo de promover igualdade, criando-se, assim, forma alternativa dos 

cidadãos, oriundos de um ambiente socioeconomicamente mais desprestigiado em 

relação aos demais, terem a oportunidade de frequentar as mesmas instituições públicas 

de ensino superior, buscando, dessa forma, promover a redução das desigualdades sociais, 

caminhando para a igualdade, por meio da educação.     

Uma média de 64,91% (quadro 10) das subvariáveis (questionário socioeconômico) 

analisadas junto a cada variável da pesquisa (UFES em geral, Campi, Centros, Cursos e 

Demanda) evidencia que o desempenho dos Cotistas, em relação aos não Cotistas, depois 

que ambos ingressaram e cursaram o ensino superior, não é estatisticamente significante. 

Esse resultado evidencia que a diferença de desempenho desses dois grupos ficou 

reduzida em relação à diferença entre eles, apurada antes do ingresso na universidade. A 

primeira impressão que se tem é que o desempenho acadêmico dos Cotistas depois que 

ingressaram no ensino superior foi alavancado e se aproximou daquele dos não Cotistas. 

 Em se assumindo como verdadeiro o fato de que o desempenho acadêmico do aluno 

é fortemente influenciado por variáveis socioeconômicas, e que houve aproximação do 

desempenho acadêmico dos Cotistas ao dos não Cotistas no ensino superior, é possível 

                                                           
96 O desempenho acadêmico do aluno do ensino básico brasileiro aferido por indicadores internacionais tal 

como o Programa Internacional de Comparação de Alunos (PISA), está muito aquém da média. Essa 
diferença se acentua quando se trata de alunos que estudaram em escolas públicas (COSTA, 2014). 
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inferir que, pelo menos em parte, as variáveis que influenciaram negativamente no 

desempenho dos Cotistas, no ENEM, foi superada ou, pelos menos, enfraquecida. 

Sendo assim, essa redução da desigualdade de desempenho acadêmico entre esses 

dois grupos, após ingressarem no ensino superior, é entendida, por este estudo, como 

sinalizadora da redução das desigualdades sociais. E para verificar se, efetivamente, a 

redução da diferença de desempenho acadêmico teve consequências no que diz respeito 

ao avanço socioeconômico dos egressos cotistas em relação aos não Cotistas, foram 

realizadas entrevistas junto aos egressos que concluíram o ensino superior e os dirigentes. 

 Embora a pesquisa qualitativa não exija que a amostra seja aleatória, esse foi o 

critério escolhido, pelo fato dele apresentar maior neutralidade por parte do pesquisador 

na escolha do público a ser entrevistado.  Para tanto, foram escolhidos, aleatoriamente, 

21 egressos, junto aos quais foi realizada entrevista semiestruturada com duração de, 

aproximadamente, 30 minutos cada. Verificando que os entrevistados apontavam para 

questões institucionais, como as de nivelamento e de assistência, para que os mesmos 

pudessem manter-se no curso, decidiu-se entrevistar, também, alguns dirigentes. Para 

tanto, foram escolhidos os diretores de centros, bem como a Pró-reitora de Graduação 

(PROGRAD) e a diretoria de Assuntos Estudantis e Cidadania (PROAES-UFES). 

O quadro 11, a seguir, evidencia o perfil dos egressos entrevistados: 

Quadro 11: Perfil dos egressos formados os quais foram entrevistados. 

Sexo Etnia 
Bacharel 
 Licenc. 

Ano de 
Conclusão 

Curso Campus 

Trabalha 
na 

Área do 
Curso 

Pós-
Graduação 

F Branca Licenc 2016 Ed Física Goiabeiras Sim Mestranda 

F Branca Licenc 2017/1 História Goiabeiras Não Não 

F Parda Licenc 
2014 Artes Vis. Goiabeiras 

Não. 
Aposentada 

Não 

M Preta Bacharel 2014 C. Comp. Goiabeiras Sim Não 

F Parda Bacharel 2016/1 Farmácia S. Mateus Sim Não 

M Preta Licenc 2015/1 Biologia S. Mateus Sim Não 

F Branca Bacharel 2014/1 C. Contáb. Goiabeiras 
Não. 

Desempreg. 
Não 

Continua ... 
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... continuação 

Sexo Etnia 
Bacharel 
 Licenc. 

Ano de 
Conclusão 

Curso Campus 

Trabalha 
na 

área do 
Curso 

Pós-
Graduação 

F Preta Licenc 
2015/2 História Goiabeiras 

Não. 
Desempreg. 

Não 

F Parda Licenc 2013/2 Pedagogia Goiabeiras Sim Não 

F Parda Bacharel 2014/1 Direito Goiabeiras 
Não. 

Desempreg. 
Não 

F Branca Licenc 2014/1 História Goiabeiras Sim Não 

M Parda Bacharel 
2014/1 Psicologia Goiabeiras 

Sim. 
Autônomo 

Não 

F Preta Bacharel 
2015 Jornalismo Goiabeiras 

Não. 
Desempreg. 

Não 

F Preta Licenc 2016/1 Pedagogia Goiabeiras Não Mestranda 

M Branca Licenc 2015/2 Matemát. Alegre Não Mestrando 

F Amar. Bacharel 
2016/1 C. Contab. Goiabeiras 

Sim. 
Autônoma 

Não 

M Parda Bacharel 
2016/1 Eng. Civil Goiabeiras 

Sim. 
Empreend. 

Não. 

M Branca Bacharel 2016 C Econom. Goiabeiras Não Não 

F Branca Licenc 2016/1 Oceanogr. Goiabeiras Sim Mestranda 

F Branca Bacharel 2013/1 Farmácia Maruipe Sim Não 

M Preta Licenc 2013/1 
Letras – 

L.P. 
Goiabeiras Sim. Não 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Complementando o perfil geral dos egressos entrevistados, segue: 

 Etnia: 38,10% brancos; 28,57% pardos; 28,57% pretos e 4,76% amarelos. 

 Sexo: 33,33% masculino e 66,67% feminino. 

 Campi: Goiabeiras – 80,95%; São Mateus – 9,53%; Alegre – 4,76% e 

Maruípe – 4,76%. 

 Cursos: 47,61% - bacharelado e 52,39% licenciatura. 

 Trabalha na área do curso: 57,14% sim e 42,86% não. 

 Pós-graduandos(as): 19,05% - mestrandos(as). 
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Quanto ao perfil dos dirigentes entrevistados, 3 são do sexo feminino e 7 do sexo 

masculino. Todos os 7 diretores de centros e a pró-reitoria de graduação possuem 

doutorado em suas respectivas áreas de formação e são docentes efetivos da UFES há 

mais de 10 anos. Já os que responderam pela PROAES foram dois técnicos 

administrativos de carreira na UFES. 

A entrevista semiestruturada foi realizada tomando-se por base três eixos temáticos, 

conforme segue:  

1º - Vantagens e desvantagens da adoção das Cotas como estratégia de acesso à educação 

como um caminho para debilitar as desigualdades sociais, rumo à igualdade social. 

2º - O ensino superior como a etapa de escolaridade mais adequada para estimular o 

cidadão a reduzir e/ou superar suas desigualdades sociais, como é feito hoje por meio 

das Cotas. 

3º - Impactos (mudanças) na vida do egresso Cotista que são atribuídos ao fato de ele ter 

ingressado/cursado o ensino superior em relação: 

 ao mercado de trabalho e acesso a serviços e bens de melhor qualidade etc.;  

 à forma de ver os problemas pessoais, familiares, profissionais etc. e de tomar 

decisões frente aos mesmos; forma de sentir-se como cidadão (status social) em 

relação aos demais membros da sociedade, autoconfiança em relação a si 

mesmo etc.  

Quanto ao 1º eixo temático - Vantagens e desvantagens da adoção das Cotas como 

estratégia de acesso à educação como um caminho para debilitar as desigualdades 

sociais, rumo à igualdade social -, Sposati (2010, p. 2), Baqueiro (2015, p. 41) e Gutterres 

(2015, p. 30) reconhecem a existência de desigualdades sociais em duas vertentes: a 

primeira diz respeito à situação socioeconômica do estudante até antes de ingressar no 

ensino superior; a segunda diz respeito ao próprio ensino superior. Em ambas, é preciso 

que sejam adotadas medidas, de forma que se torne possível ao estudante eliminar os 

efeitos das desigualdades decorrentes da sua origem socioeconômica antes de ingressar 

no ensino superior. Além disso, apontam o ensino superior também como um possível 

processo junto ao qual as desigualdades deveriam ser superadas. Em linhas gerais, para 

esses pesquisadores, as medidas para combater as desigualdades sociais, por meio da 

educação, não, necessariamente, deveriam iniciar no ensino superior, conforme impôs o 
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governo nas instituições de ensino superior federais, por meio das Cotas. No entanto, 

reconhecem que a Cota no ensino superior pode ajudar reduzir a desigualdade social.  

Ao se referirem ao 1º eixo temático, 59,50% das falas dos egressos entrevistados 

sinalizaram positivamente para adoção das Cotas como estratégia de acesso à educação, 

reconhecendo esta última como forma eficaz de debilitar as desigualdades sociais. Os 

outros 40,50% delas apontaram aspectos negativos a respeito. O gráfico 1, a seguir, 

evidencia os percentuais das falas que destacaram as vantagens (como sendo positivas) e 

as que vislumbraram as desvantagens (como sendo negativas) da adoção de Cotas para se 

ter acesso ao ensino, como forma de buscar a igualdade social por meio da educação. 

Gráfico 1: Sentimento dos egressos Cotistas sobre a adoção da política de Cotas para ter acesso à educação 
de qualidade. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Dentre os pontos positivos abordados pela maioria das falas dos egressos 

entrevistados, destaca-se: a importância da educação como elemento que contribui para 

que o indivíduo se prepare mais adequadamente para o desempenho profissional e para a 

vida; corroborando, assim, com Kulnig (2010), Castro (2009) e outros, os quais 

apresentam a educação como um recurso que leva à igualdade social.  

Adotando essa mesma linha de valorização da educação como um caminho na busca 

pela igualdade social, Felicetti, Cabera & Morosini (2014) valorizam as Cotas voltadas à 

educação como oportunidade de acesso a esta última e como sendo as Cotas proativas 

quando a sociedade percebe o aprendizado como um requisito fundamental no que diz 

respeito às oportunidades, "pois dessa forma as pessoas têm a opção e a condição de 

-
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desenvolver suas capacidades utilizando-as de forma produtiva e no exercício da 

cidadania" (p. 36). 

 Os egressos que se manifestaram, positivamente, em relação à adoção das Cotas, 

assim o fizeram porque viram nelas uma oportunidade de ascensão social e, dessa forma, 

livrarem-se da dupla penalidade: a de nascer em uma família socioeconomicamente 

desfavorecida e, consequentemente, frequentar escolas públicas de baixa qualidade. E, 

igualmente, ir para o mercado de trabalho sem uma melhor qualificação profissional, 

legitimando, assim, a perpetuação da própria desigualdade social (ALBERNAZ, 

FERREIRA & CAMPOS, 2002, P. 467 e P. 472). 

Da mesma forma, foi dada aos dirigentes a oportunidade de manifestarem o 

sentimento que têm a respeito das Cotas como oportunidade de reduzir as desigualdades 

sociais por meio da educação.  Das manifestações dos entrevistados, 81,30% são positivas 

e 18,70% negativas. A exemplo da manifestação dos egressos entrevistados, a maioria 

dos dirigentes expressou sentimento positivo quanto à adoção das Cotas como estratégia 

na busca da igualdade social. A seguir, o gráfico 2 evidencia o sentimento dos dirigentes 

entrevistados: 

Gráfico 2: Sentimento dos dirigentes entrevistados sobre a adoção da política de Cotas para ingresso no 
ensino de qualidade, na busca pela igualdade social. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

José Vicente, da Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural – 

AFROBRAS, corrobora tanto com o sentimento apresentado pela maior parte das falas 

dos Cotistas formados quanto com as dos administradores entrevistados, entendendo que 

“onde houver desigualdade, é obrigação e dever moral, ético e constitucional do Estado 
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agir de modo próprio, ainda que de forma extraordinária e excepcional, para a equalização 

das oportunidades” (LEWANDOWSKI, 2012, P. 24).  

 

4.3.1 Sentimento positivo em relação à adoção da Ação Afirmativa Cotas 

As falas a seguir manifestam sentimento positivo dos egressos e dos dirigentes 

entrevistados quanto à adoção de Cotas como caminho de acesso à educação de qualidade, 

na busca de melhor qualidade de vida e de igualdade social.  

Quadro 12: Algumas das falas principais que manifestam sentimento positivo dos egressos Cotistas e dos 
Dirigentes a respeito da adoção da Ação Afirmativa Cota para acesso a ensino de qualidade. 

 

Egressos Cotistas Entrevistados Dirigentes Entrevistados 

“a vantagem que vejo na Cota é eu conseguir tentar chegar 
ao nível deles (não cotistas) prá fazer a prova e entrar na 
UFES [...] diminuir essas desigualdades mesmo”. 
(Entrevista 1). 

“vejo vantagem não somente ao ensino 
superior, mas ao acesso ao ensino 
superior gratuito. Você pode ter acesso 
ao ensino superior pago, mas isso teria, 
no meu entendimento, muito pouco o 
salto social para aqueles que 
conseguissem chegar até lá. Agora no 
ensino superior gratuito onde, estão 
partindo do pressuposto das nossas 
universidades estaduais, principalmente 
as federais, onde temos os melhores 
cursos, em tese, as Cotas tem uma força 
de inserção social e econômica muito 
grande” (Entrevista 1D). 

“A vantagem das Cotas é que elas permitem que os 
estudantes mais carentes [...] entrem logo na universidade. 
Se não tivessem as Cotas, eu [...] acabaria entrando no 
mercado de trabalho e depois não conseguiria mais estudar 
e passar por outros meios” (Entrevista 10). 

“Porque o ensino, o aprendizado, a 
educação são as melhores forma de 
inclusão que se pode imaginar” 
(Entrevista 1D). 

“Essa redução da desigualdade se tornou uma verdade para 
a vida de muitos. Isso mudou a vida de muitos jovens 
brasileiros. Mudou, também, né, os cenários de famílias” 
(Entrevista 11). 

“a partir do momento em que você passa 
a conviver com pessoas que fizeram o 
ensino superior e que mostram uma 
outra realidade, uma outra visão, isso 
acaba estimulando. Nós temos 
exemplos de família que tinha uma 
pessoa com a graduação e hoje a família 
ou sociedade local foi se desenvolvendo 
e você já vê várias pessoas ali” 
(Entrevista 1D). 

Continua ... 
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   ... continuação. 

Egressos Cotistas Entrevistados Dirigentes Entrevistados 

“A vantagem que vejo nas Cotas, é esse princípio de 
igualdade de oportunidade” (Entrevista 12). 

“Acho importante as Cotas 
educacionais, quando imagino que o 
Brasil, desde sua colonização, sua 
história socioeconômica e cultural, 
desfavoreceu algumas classes sociais as 
quais permaneceram desfavorecidas ou 
estigmatizadas historicamente por não 
permitir acesso econômico nessas 
áreas” (Entrevista 2D). 

“as Cotas, elas vieram para tentar igualar um pouco as 
chances de acesso ao ensino superior. Não é somente 
colocar o aluno no curso superior, mas dar a ele 
oportunidade para que, juntamente com outros que tiveram 
um ensino básico mais avançado, para que eles possam se 
igualar a partir daí” (Entrevista 13). 

“Para a universidade, acho que tem um 
aspecto interessante: a quebra da 
homogeneização que havia antes das 
Cotas. Isso força a comunidade 
acadêmica ser mais plural; a ter mais 
contato com problemas de outra ordem. 
Então, o contato com esse novo tipo de 
estudante que passa a frequentar a 
universidade passa a ser, também, 
benéfico nesse aspecto. Isso força a 
comunidade acadêmica a sair de uma 
posição, até certo ponto, confortável, 
que parece que, até então, permanecia, a 
ter novos olhares para outras questões 
que talvez não tivesse nenhum interesse 
se não tivesse sido provocadas como 
tem sido na atualidade” (Entrevista 3D). 

“Na verdade são alunos para as mesmas turmas, só que as 
vagas são divididas entre grupos participantes.  E nesse caso, 
você vai concorrer com os cotistas, e não com os outros. E 
isso foi um ponto muito positivo” (Entrevista 14). 

“As Cotas para ingresso no ensino 
superior são extremamente importantes, 
porque as Cotas fazem com que pessoas 
que, talvez, estariam à margem do 
ensino superior, tenham mais chances 
de ingressar na universidade” 
(Entrevista 4D). 

“Eu tentei ingressar de 2008 até 2011, mas não consegui 
ingressar na universidade. Somente com as Cotas eu 
consegui ingressar” (Entrevista 15). 

“As Cotas estão atendendo seus 
objetivos sociais” (Entrevista 4D). 

Continua ... 
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   ... continuação. 

Egressos Cotistas Entrevistados Dirigentes Entrevistados 

“No ensino superior o ensino era bom, os professores de 
excelente qualidade. Aí eu batalhei para conseguir me 
formar. Só que, como disse, lá tinham professores de 
qualidade. Já o ensino fundamental e médio foi terrível. 
Então, eu acho que a Cota me ajudou muito” (Entrevista 15). 
“Se for comparar o aluno que veio da escola pública com 
aquele que veio da escola particular e que fez cursinho e se 
preparou para o vestibular, não tem como esses dois tipos de 
alunos competirem. [...] Então a Cota é algo que é necessário 
para igualar esses dois tipos de perfis sociais, para que os 
dois tipos de aluno tenham acesso à universidade” 
(Entrevista 16). 

“As consequências das Cotas e de ter 
cursado o ensino superior são muito 
positivas; como falei, são 
transformadoras” (Entrevista 4D). 

“Isso para mim, foi, particularmente excelente porque foi 
uma forma que eu consegui entrar na UFES” (Entrevista 
18). 

“Eu me posiciono como sendo favorável 
à política de Cotas.” (Entrevista 5 D). 

“De início as Cotas foram uma oportunidade muito 
gratificante para mim. Por elas tive acesso à universidade 
federal que se destaca pela qualidade do ensino ai 
ministrado; principalmente aqui no nosso estado” 
(Entrevista 16). 

“Acho que o ideal seria construir o 
edifício, simultaneamente, em seus 
diversos andares. Então tem que ter 
ações de ensino básico, médio, superior 
e pós-graduação. Então, acho que temos 
que olhar para a educação como uma 
totalidade, como um processo contínuo 
e que você tem que, na verdade, 
direcionar os investimentos e as 
políticas para toda a etapa (para todos os 
andares)” (Entrevista 5D). 

“Penso que a Cota tornou-se um grande pulo para aqueles 
que vieram de meio social menos privilegiado, tenham 
acesso a outros espaços, principalmente de educação” 
(Entrevista 20). 

“A Cota, então, é um diferencial que 
permite que a gente resgate, com maior 
naturalidade, entrando no meio dessa 
população mais desamparada; para que 
a gente entre e consiga trazer para uma 
condição diferente, onde exista 
esperança, cultura; através do ensino 
superior às populações desprovidas.” 
(Entrevista 6D). 

“E o ensino médio foi a pior escolaridade que tive, tanto em 
nível de ensino quanto de professores. Não sei se os 
professores tinham tanta habilidade e competência. A 
maioria não queria ensinar; talvez até pelo desestímulo 
devido à falta de valorização da categoria” (Entrevista 7). 

“Na minha opinião a Cota é uma Ação 
Afirmativa extremamente necessária” 
(Entrevista 7D). 

Continua ... 
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   ... continuação. 

Egressos Cotistas Entrevistados Dirigentes Entrevistados 

 “O que vejo vantagem é para os 
estudante que conseguem ter acesso à 
universidade via Cotas. Alguns deles, 
ainda não são todos os cursos, sobretudo 
os cursos de licenciatura, os cursos que 
têm uma baixa procura, percebo que é 
muito significativo e faz diferença sim. 
Eles conseguem, por meio do curso 
superior, acessar uma vida melhor. 
Muitos são a primeira geração da 
família que consegue ter acesso ao 
ensino superior. E se não fosse o sistema 
de Cotas, eles não ingressariam, disso 
eu não tenho dúvidas” (Entrevista 8D). 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

4.3.2 Sentimento negativo  

Além dos sentimentos positivos manifestados em relação à adoção de Cotas no 

acesso à educação como forma de buscar a igualdade social, houve manifestações 

negativas tanto dos egressos Cotistas quanto dos dirigentes entrevistados. Para eles, a 

busca pela igualdade social, por meio da educação escolar, poderia ser resolvida com a 

melhoria do ensino básico oferecido pela escola pública, imprimindo-lhe qualidade, 

conforme segue. 

Quadro 13: Algumas das falas principais que manifestam sentimento negativo dos egressos Cotistas e dos 
Dirigentes a respeito da adoção da Ação Afirmativa Cota para acesso a ensino de qualidade. 

Egressos Cotistas Entrevistados Dirigentes Entrevistados 

“Em sendo assim, provavelmente, as Cotas vão ter que 
continuar de forma permanente ou quase permanente” 
(Entrevista 10). 

“Quanto as Cotas, uma hora temos que 
parar para refletir, se não, vamos viver o 
resto da vida de Cota. Temos que pensar 
num modelo que você não precisa de 
Cota. Que seja mais igual desde o ensino 
fundamental. Se você melhora a 
qualidade do ensino fundamental e 
médio, você não precisará de Cotas.  
Eles vão chegar mais em igualdade e ai 
não vão falar de mais ou menos 
inteligentes. É só uma questão de 
oportunidade” (Entrevista 1D). 

Continua ... 
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 ... continuação. 

Egressos Cotistas Entrevistados Dirigentes Entrevistados 

“Uma elite de pessoas que fomenta o preconceito, que 

fomenta cada vez mais essa distância. Eu acho que para mim 

é isso” (Entrevista 11). 

“Às vezes, parece um tipo de prêmio de 

consolação, como que dizendo: ‘olha 

aqui, aceite porque a injustiça existe e 

vai permanecer e, como consolação, 

alguns vão ter acesso ao ensino 

superior”’ (Entrevista 3D).  

“Sozinhas as Cotas não vão diminuir as desigualdades sociais 

no Brasil. É preciso distribuição de renda, melhorar o ensino 

básico, fundamental e médio; preciso que as pessoas tenham 

mais informação de qualidade e um monte de coisas que estão 

ai envolvidas. Precisa de políticos honestos” (Entrevista 12). 

“As Cotas são importantes, mas não 

conseguem atuar nesse padrão de 

sociabilidade que se estabelece” 

(Entrevista 5D). 

“Eu fico cética quanto a efetividade das Cotas para resolução 

das desigualdades sociais. Hoje as Cotas têm todo sentido 

para a geração atual. Mas adianta ir criando Cotas se não se 

adota uma medida efetiva para que as causas que fazem com 

que os indivíduos necessitem de Cotas; como por exemplo, 

uma escola pública de qualidade nas series iniciais até o 

ensino médio?” (Entrevista 13). 

“Em suma, a política de Cotas é muito 

bem-vinda. Ela abre uns horizonte 

interessantes. Mas ela é insuficiente 

como instrumento de política pública” 

(Entrevista 5D). 

“Considero as Cotas um mal necessário. Não é o ideal. O 

ideal seria não necessitar das Cotas. Não é certo ter Cotas, 

mas na conjuntura do Brasil, é algo absolutamente necessário. 

Porque o aluno que se enquadra nos requisitos para ser cotista 

é aquele que veio da escola pública e a base do ensino na 

escola pública do ensino básico até o médio é péssima” 

(Entrevista 16). 

“[...] acho que isso tudo é uma vantagem 

das Cotas; não vejo desvantagens” 

(Entrevista 8D).  

 “Mas as vejo como uma forma que o governo encontrou para 

tentar tampar um buraco que ele mesmo deixou, oferecendo 

uma educação básica praticamente falida” (Entrevista 17). 

 

“Em paralelo teria que ter colocado mais investimento na 

educação básica. O ensino básico, hoje, de melhor qualidade 

está nas escolas privadas” (Entrevista 4). 

Continua ... 
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 ... continuação. 

Egressos Cotistas Entrevistados Dirigentes Entrevistados 

“Ter escolas do ensino básico melhores e democráticas, isto 

é, aberta para todos. Sendo assim, acredito que não haveria 

mais necessidade de Cotas no ensino superior” (Entrevista 5). 

 

“E o ensino médio foi a pior escolaridade que tive, tanto em 

nível de ensino quanto de professores. Não sei se os 

professores tinham tanta habilidade e competência. A maioria 

não queria ensinar; talvez até pelo desestímulo devido à falta 

de valorização da categoria” (Entrevista 7). 

“Eu acho que a oportunidade deveria ser dada na educação 

básica. A partir do momento em que a educação básica 

pública seja de qualidade, não haverá necessidade de Cotas. 

O grande problema é que se quer “tratar apenas o buraco, 

enquanto o correto seria tratar todo o pneu”” (Entrevista 8). 

“O fato de melhorar o ensino básico para não precisar de 

Cotas para ingressar no ensino superior tira dela o sentido 

pejorativo de que as Cotas são para os pobres, aqueles que 

não têm capacidade de entrar numa universidade pública de 

qualidade” (Entrevista 9). 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

O pensamento de Anísio Teixeira relacionado ao fortalecimento do ensino básico nas 

séries anteriores ao ensino superior encontrou eco em grande parte das falas dos 

entrevistados.  Ele tem sido um defensor do ensino básico público e de qualidade, onde 

pudessem estudar, lado a lado, e com as mesmas possibilidades de aprendizado, tanto os 

egressos oriundos de famílias cuja condição socioeconômica fosse inferior àqueles cuja 

família de origem teria condições de bancar uma escola particular. Sendo assim, a escola 

e a universidade deveriam ser instituições universais, e, portanto, independente da 

família, da classe e da religião, destinarem-se “a dar a cada indivíduo a oportunidade de 

ser, na sociedade, aquilo que seus dotes inatos, devidamente desenvolvidos, 

determinassem”97 (TEIXEIRA apud FÁVERO, 2000, P. 435). Dessa forma, a educação 

passaria a objetivar a ‘formação comum do homem’ para viver em uma sociedade 

                                                           
97 Para Anísio Teixeira a escola básica deveria ser o local onde o filho de uma servente da escola e o filho 

de um motoristas chegassem a ser médicos sem precisar passar por cursos de complementação 
educacional e que para se ganhar tempo, na educação deveria se dar o mais avançado do momento, ao menos 

privilegiado (Coelho, 2009b) 
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moderna e democrática.  No entanto, infelizmente, não é essa a educação que a maioria 

absoluta dos entrevistados afirmam existir. E que, portanto, o fato da escola pública 

oferecer escolaridade até o ensino médio, inclusive, estar em desvantagem em relação às 

particulares, acaba por tornar a educação um instrumento legitimador das desigualdades 

sociais. 

Da mesma forma, Frias (2012) entende a necessidade de dar oportunidade aos menos 

favorecidos de superar a desigualdade social utilizando-se da educação, mas ressalta que 

existem medidas menos controversas que poderiam ser adotadas, tal como a melhoria da 

"qualidade do ensino fundamental e do ensino médio, aumento das vagas em 

universidades, fortalecimento do ensino técnico [...]" (p. 153). 

Ainda, Anísio Teixeira refere-se à educação e à sociedade como processos 

fundamentais da vida do homem que se influenciam mutuamente. Se, por um lado, 

existem situações na sociedade, como pré-conceitos, privilégios etc. que levam à exclusão 

social, por outro, a educação é apontada como um dos principais elementos capazes de 

promover a integração social e a consequente redução das desigualdades. E, portanto, 

“tanto a educação como a sociedade está num processo de avanço contínuo”. Afirma, 

ainda, Anísio Teixeira apud Castro (2009), que tanto a sociedade quanto a educação não 

existem. Há, outrossim, “um processo de sociedade” e “um processo de educação” (p. 

87), deixando, assim, implícito que a educação é capaz de transformar a sociedade e 

reverter o quadro da desigualdade existente (SILVÉRIO, 2002 e ALPHONSE, 2015). E 

que, portanto, a escola não deveria ser lócus de perpetuação da vida social atual, mas um 

“instrumento consciente, inteligente, do aperfeiçoamento social” (p. 1).  

Dadas as condições atuais, entra-se num ciclo vicioso em que as condições 

socioeconômicas determinam a desigualdade social do indivíduo; a escola de ensino 

básico (fundamental e médio) corrobora para a perpetuação dessas desigualdades, por 

oferecerem um ensino de qualidade inferior, ficando nas Cotas para ingresso no ensino 

superior a esperança de redução das desigualdades sociais. E é com a intenção de romper 

com esse ciclo vicioso que os entrevistados apontam para uma escola pública de qualidade 

até o ensino médio, como medida paralela às Cotas para ingressar no ensino superior. Se 

medidas paralelas mais estratégicas não forem adotadas na educação básica e na própria 

sociedade, mesmo que desvinculadas à educação formal, mas paralelas à mesma, corre-

se o risco das Cotas se perpetuarem sem que o problema da desigualdade entre num 

processo de ser efetivamente resolvido. Anísio Teixeira apud Coelho (2009a) reforça o 
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fato de que a escola tem que ser pública. Para ele “só existirá democracia no Brasil no dia 

em que montar no país a máquina que prepara a democracia. Essa máquina é a escola 

pública”.  

Confrontando a afirmação supra de Anísio Teixeira com a de Priscilla Cruz, do 

movimento ‘Todos Pela Educação’, de que 50% do desempenho do aluno na escola 

provém do ambiente socioeconômico em que ele se originou e os outros 50% são 

agregados pela escola, tem-se aí um estudo a ser aprofundado. Se for tomada como 

verdadeira a afirmação de Cruz (2016), de que a bagagem que o aluno traz de casa é 

determinante para 50% de seu desempenho na escola, então a ideia de Anísio Teixeira de 

que a escola pública é a ferramenta para uma verdadeira democracia fica prejudicada. No 

caso, a escola, mesmo sendo pública, seria uma legitimadora que ajudaria a perpetuar as 

desigualdades sociais, mesmo porque o ambiente socioeconômico de origem do aluno 

não muda somente porque ele vai estudar numa escola pública junto aos colegas de outras 

classes sociais. 

Eixo temático 2 - O ensino superior como a etapa de escolaridade mais adequada para 

estimular o cidadão a reduzir e/ou superar suas desigualdades 

sociais, como é feito hoje por meio das Cotas. 

Das falas dos egressos entrevistados, (27,10%) manifestaram-se positivamente sobre 

o fato das Cotas serem oferecidas no ensino superior. No entanto, o maior percentual, ou 

seja: (72,90%) deles, manifestaram entendimento diferente, conforme gráfico 3 a seguir: 
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Gráfico 3: Sentimento dos egressos Cotistas entrevistados sobre a adoção da política de Cotas no ensino 
superior. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Portanto, a maior parte das falas dos egressos entrevistados manifestou sentimento 

negativo a respeito da adoção das Cotas no ensino superior.  

A seguir, o gráfico 4 evidencia os sentimentos expressos pelos dirigentes 

entrevistados sobre o fato das Cotas serem oferecidas no ensino superior, onde 63,20% 

das falas manifestaram-se positivamente e 36,80% negativamente. O que equivale a dizer 

que o sentimento da maioria é positivo quanto a adotar a Cota no ensino superior. Esse 

sentimento corrobora o de Mário Lisboa Theodoro, Diretor de Cooperação e 

Desenvolvimento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Ele afirma que 

“[...] a política de cotas no ensino superior constitui o principal mecanismo para superar” 

o problema da desigualdade social (LEWANDOWSKI, 2012, P. 19).  
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Gráfico 4: Sentimento dos Dirigentes entrevistados sobre a adoção da política de Cotas no ensino superior. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Percebe-se, então, uma disparidade de sentimentos entre egressos Cotistas e 

dirigentes, sendo que estes últimos apresentaram sentimentos, proporcionalmente, mais 

positivos do que negativos em relação à adoção de Cotas no ensino superior. 

Possivelmente, essa disparidade de sentimento entre egressos e dirigentes se dá pelo fato 

dos dirigentes expressarem seus sentimentos, fixando mais no potencial que têm as Cotas 

de transformar indivíduos e a sociedade; enquanto os egressos expressaram-se fixando-

se mais nas dificuldades vividas durante os cursos onde ingressaram como Cotistas, ou 

seja, na experiência que eles viveram como Cotistas, diante das tantas dificuldades com 

que se depararam. 

Dada a falta de uma política de integração mais incisiva nas séries iniciais, por parte 

do governo, com o objetivo de reduzir a diferença socioeconômica e, consequentemente, 

o desempenho acadêmico entre os que são oriundos de situação socioeconômica mais 

desprivilegiada em relação a de outros grupos, a Cota, para ingresso no ensino superior, 

é uma medida que, de acordo com a fala dos entrevistados - 27,10% egressos e 63,20% 

dirigentes -, surte efeitos positivos.  

As principais manifestações de sentimento negativo quanto às Cotas serem adotadas 

no ensino superior se dão, principalmente, devido às dificuldades encontradas pelos 

estudantes nesse nível de ensino, em função de falhas e ou ausências de aprendizado que 

deveria ter sido obtido no ensino básico, até mesmo por terem frequentado escolas 

públicas cujo ensino foi de qualidade ruim. 



150 

 
 

 Outro ponto destacado pelos egressos é a falta de implementação, por parte do 

governo, de uma política de assistência aos estudantes Cotistas que, efetivamente, venha 

dar condições deles se manterem na Universidade e concluírem o curso com 

aproveitamento.  

A precariedade percebida pelos egressos, no que diz respeito ao suporte para que os 

Cotistas possam permanecer no curso até completá-lo, fere o artigo 3º da Lei nº 9.394/96 

o qual deixa claro que não basta dar igualdade de condições para ingressar no ensino, é 

preciso que essa igualdade seja estendida para garantir sua permanência no curso.  

Em conformidade com as falas dos egressos entrevistados, o número de pessoas que 

se evade dos seus respectivos cursos superiores antes de concluí-lo é um dos sinalizadores 

da falta de suporte suficiente que garanta a permanência deles nos cursos. A pesquisa 

quantitativa apontou que os alunos não cotistas foram os que mais se evadiram antes de 

concluírem os respectivos cursos, em relação aos não Cotistas. A maior evasão se deu no 

Campus de Vitória. Em relação aos cursos de Bacharelado e Licenciatura, o maior 

percentual de evasão se deu entre os alunos não Cotistas. Mas não foi possível identificar, 

pelos dados secundários que foram disponibilizados pela instituição, se os cursos de 

maior evasão são os de Bacharelado ou de Licenciatura. E, em relação ao sexo, tanto 

Cotistas quanto não Cotistas, os alunos que mais se evadiram são os alunos do sexo 

masculino. 

Não é por causa dos não Cotistas se evadirem mais que os Cotistas que o problema 

da evasão deixa de existir entre os Cotistas. De acordo com Lima Jr., Ostermann & 

Rezende (2012) apud Pereira, Carneiro, Brasil & Corassa (2014), “a situação do aluno 

reforça a ideia de que alunos de cor/etnia preta e oriundos de classes sociais menos 

favorecidas são mais propensos à retenção. [...] quanto pior a origem social maior o tempo 

até a conclusão do curso” (p. 13). Nesse ínterim podem ocorrer desistências, as quais são 

consideradas uma das causas da evasão.  

Por outro lado, essa falta de suporte ao estudante para que este consiga concluir o 

ensino superior com qualidade, evidencia que o Estado não está levando em consideração 

um dos principais fundamentos que legitimaram a adoção das Cotas: o direito substantivo 

ou material, o qual não valida somente uma norma abstrata, mas legitima ações que 

venham tornar uma sociedade desigual numa sociedade mais igualitária no gozo dos seus 

direitos. Sendo assim, demonstra ignorar ou negligenciar a real situação socioeconômica 

em que vive o aluno que conseguiu ingressar no ensino superior via Cotas. 
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Em suas falas, os entrevistados deixam clara essa situação de necessidade do governo 

considerar a desigualdade social com base na realidade existente e, a partir daí, criar reais 

situações para que o cidadão consiga mudar aquela realidade indesejada por meio da 

educação. Um dos egressos entrevistados deixa essa situação bem clara ao dizer que,  

se a pessoa quer, por meio da universidade, ter uma melhoria 

de vida, quem garante que, só porque ela entrou numa 

universidade ela vai conseguir? Ela continua morar no mesmo 

lugar onde morava; a família dela continua a mesma. Você não 

troca de família porque entrou numa universidade (Entrevista 

13).  

Em outras palavras, não basta criar as Cotas para facilitar o ingresso no ensino 

superior às pessoas desfavorecidas socioeconomicamente. É preciso reconhecer a 

situação e o ambiente que as levaram a necessitar de Cotas e lhes proporcionar condições 

de cursar, com aproveitamento, o ensino superior. 

Já no final da década de 90, Cotta (1998) vislumbrava que para promover a igualdade 

social seria preciso, além de conceder tratamento diferenciado a grupos discriminados 

dando-lhes oportunidade de ingressar no ensino superior, implementar, também, 

programas de “permanência na educação superior" (p. 80). Essa ideia é reforçada por 

Renato Hyuda de Luna Pedrosa, da UNICAMP-SP, quando afirma que “o apoio 

estudantil ao aluno cotista deve ir além das garantias materiais para a sua permanência 

nos cursos, abrangendo também os aspectos pedagógicos, psicológicos e de socialização 

no meio universitário” (LEWANDOWSKI, 2012, P. 30). 

 

4.3.3 Sentimento dos entrevistados egressos Cotistas e dirigentes quanto à adoção da 

Ação Afirmativa Cota no ensino superior. 

4.3.3.1 Sentimento positivo 

A menor parte das falas dos egressos entrevistados (27,10%) manifestou sentimento 

positivo quanto ao fato do governo implementar as Cotas no ensino superior. As falas 

ressaltam a importância de se ter acesso ao ensino superior, inclusive como facilitador do 

ingresso no mercado de trabalho. 

Da mesma forma, mas com percentual de falas bem maior do que o dos egressos 

Cotistas formados, a fala dos dirigentes entrevistados (63,20%) manifestou sentimento 
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positivo no que diz respeito à adoção das Cotas no ensino superior. A maioria das falas 

aponta as Cotas no ensino superior como facilitadoras da preparação do cidadão para o 

mercado de trabalho, e também como uma possibilidade dos Cotistas sentirem-se 

incluídos, pelo fato deles poderem estudar numa universidade pública e de qualidade, 

junto aos demais não Cotistas. As falam induzem ao entendimento de que o processo de 

inclusão é muito mais que ingressar e cursar o ensino superior em uma universidade 

pública e preparar-se para o mercado de trabalho. 

Apesar da maioria das falas dos dirigentes (63,20%) manifestar sentimento favorável 

à adoção das Cotas no ensino superior, contrariando, aparentemente, o sentimento 

percebido na maior parte das falas dos egressos entrevistados, das quais 72,10% 

manifestam sentimento negativo, a percepção do entrevistador, durante as entrevistas, foi 

que há uma comunhão nos sentimentos apresentados pelos egressos entrevistados e os 

dirigentes. Para ambos os grupos entrevistados, as Cotas, como estão hoje, são válidas; 

ajudam, inclusive na preparação do Cotista para o mercado de trabalho, mas ainda não se 

apresentam como um antídoto suficiente, mesmo que temporário, no combate às 

desigualdades sociais.  

As falas da Entrevista 3D (dirigente) e da 4 (egresso Cotista) conseguem expressar 

o sentimento desses dois grupos de entrevistados e da própria literatura pertinente às 

Cotas, ao afirmarem que elas deveriam “ser um sistema paliativo, temporário, enquanto 

o governo arruma a casa. Acho que elas são necessárias hoje, do jeito que o país está, do 

jeito que as coisas andam. [...] não dá para ficar escorado nesse modelo como algo 

permanente” (Entrevista 3 D). Complementa essa fala a Entrevista 4, ao dizer que “a 

vantagem da Cota estar no ensino superior é o fato dela existir” (Entrevista 4 – egresso 

Cotista), reforçando, assim, o que disseram os demais entrevistados no eixo temático 

anterior, de que, além das Cotas, é preciso algo paralelo para que as mesmas sejam apenas 

“medidas especiais [...] de cunho temporário [...]” (GOMES, 2001, P.6). 

No quadro 14, a seguir, encontram-se alguns trechos das falas que expressam o 

sentimento positivo dos egressos e dos dirigentes entrevistados quanto à adoção das Cotas 

no ensino superior: 
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Quadro 14: Algumas das falas principais que manifestam sentimento positivo dos egressos Cotistas e dos 
Dirigentes a respeito da adoção da Ação Afirmativa Cota para acesso ao ensino de qualidade 
ser no ensino superior. 

Falas dos egressos Cotistas Falas dos Dirigentes Entrevistados 

“Acho as Cotas no ensino superior uma estratégia muito 

válida” (Entrevista 13). 

“Acho, então, importante o sistema de Cotas, 

na ideia de que se favorecesse ou desse 

oportunidade para aqueles que quiserem 

entender que eles têm, de certa forma, uma 

dificuldade, frente a outras pessoas que têm 

uma condição social diferenciada que lhes 

permitiu estudar o ensino básico em escolas 

particulares que, de certa forma, garantem a 

preparação do aluno para competir e entrar 

numa universidade pública.  

As Cotas não dão retorno de imediato, mas 

favorecem as pessoas ingressarem no ensino 

superior público que ainda é um ensino de 

qualidade. Quiçá tenhamos faculdades 

privadas com ensino de qualidade no ranking 

do ensino; são as públicas, seja estudais ou 

federais que garantem o maior ranking em 

ensino de qualidade” (Entrevista 2D). 

“Ai eu sempre tive um sonho de fazer um curso superior 

numa faculdade pública” (Entrevista 14). 

“Eu acho que é no ensino superior pela 

visibilidade que ele tem. Se você for 

considerar quantidades, o ensino superior 

afunila, polariza as coisas. É, portanto, uma 

amostra mais visível. Se fosse pulverizar isso 

em ensino médio, fundamental e infantil, essa 

amostra seria gigantesca. Se fosse para 

começar, teria de ser onde se pudesse medir.  

Entendo, eu, que as Cotas seriam uma ação 

experimental e que essa ação pudesse ser 

medida depois.” (Entrevista 2D). 

Continua ... 
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 ... continuação. 

Egressos Cotistas Entrevistados Dirigentes Entrevistados 

 “Eu não enxerguei desvantagens na adoção das Cotas, 
não. Somente enxerguei vantagens” (Entrevista 14). 

“Gostaria muito que essa política de Cotas 
estivesse devidamente acompanhada de uma 
política de ensino de uma maneira mais 
abrangente, inclusive no que diz respeito à 
valorização da atividade docente. 
Infelizmente em nosso país o profissional da 
docência, principalmente no ensino 
fundamental e médio é muito pouco 
valorizado e muito pouco estimulado. Então, 
acho que uma política de valorização da 
qualidade do ensino público fundamental e 
médio, seria fundamental que estivesse sendo 
desenvolvida juntamente com as Cotas. Pois, 
entendo que as Cotas seria um investimento 
paliativo. À medida que tivesse um 
investimento maior na qualidade do ensino 
fundamental e médio, no futuro, talvez não 
precisaríamos de estabelecer Cotas” 
(Entrevista 3D). 

“Sempre me questionei a razão das Cotas estarem no 
ensino superior. Acho que é devido a necessidade da 
pessoa ingressar no mercado, não sei... Penso que seja o 
fato do governo querer mão de obra qualificada no 
mercado com ensino superior” (Entrevista 2). 

“As Cotas no superior é uma boa medida. 
Mas precisam ser combinadas com outras 
ações, tais como um ensino básico, 
fundamental e médio bons, para que o aluno 
chegue no ensino superior com uma condição 
que lhe propicie isso” (Entrevista 5D). 

 “A vantagem da Cota ser no ensino superior é o fato 
dela existir” (Entrevista 4). 

“Mesmo com todas as carências do sistema 
de Cotas, mas o reconhecimento de que o 
regime de Cotas, para quem pode cursar o 
ensino superior até o final e se formar, para 
esse significou mudanças. Não somente para 
ele, mas para a família também” (Entrevista 
5D). 

“Uma das vantagens das Cotas é de realmente colocar 
essas pessoas com possibilidade de cursar o ensino 
superior” (Entrevista 6). 

“É no ensino superior que precisa existir as 
Cotas para aquelas pessoas, ou parte delas, 
em desvantagem social e que querem dar 
continuidade aos seus estudos possam fazê-
lo” (Entrevista 7D). 

Continua ... 
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 ... continuação. 

Egressos Cotistas Entrevistados Dirigentes Entrevistados 

“De um modo geral, o que penso sobre Cotas é que elas 
fazem uma diferença na vida do sujeito, sem igual. 
Posso dizer, com conhecimento de causa, que, sem as 
Cotas eu não seria a pessoa que sou hoje” (Entrevista 9). 

“Na minha opinião as Cotas são muito justas 
e espero que num futuro próximo o acesso ao 
ensino superior seja para todos aqueles que 
queiram” (Entrevista 7D). 

“Acho fundamental a Cota no ensino superior. É o 
ensino superior que dá à pessoa uma profissão. Dá uma 
carreira, então, dá à pessoa condições de mudar de vida, 
mudar de status social, de ter um nome no mercado. Essa 
profissão faz mudar de vida mesmo. É uma profissão 
diferente daquele que nossos pais tiveram. Aumentam 
as possibilidades de ingresso no mercado de trabalho.  

“O objetivo da educação básica não é tanto a 

profissionalização. Temos o fundamental e o 

médio. O ensino médio pode ser técnico; mas 

a profissionalização é função do ensino 

superior” (Entrevista 7D). 

“As cotas servem para que as pessoas em desigualdade 
social ingressem no mercado de trabalho com a mesma 
oportunidade que os outros” (Entrevista 7)   

“Na sociedade do conhecimento os processos 
de informação e os processos mais 
complexos, exigem do trabalhador uma outra 
forma de preparo que acontece no ensino 
superior” (Entrevista 7D). 

 

“Mas não tenho dúvidas que é no ensino 
superior porque é quando o profissional vai 
atuar no mercado e, no nosso caso, vai atuar 
exatamente com a educação básica, que é o 
caso das licenciaturas” (Entrevista 8D). 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Percebe-se, então, que o sentimento positivo expresso pelos egressos Cotistas a 

respeito das Cotas serem adotadas no ensino superior não se prendeu ao fato de ser aí o 

melhor lugar para adotá-las. Argumentou-se, sobretudo, que é melhor com ela, do que 

sem ela. Isso leva a inferir que a adoção das Cotas no ensino superior é uma parte da 

solução do problema de acesso a esse nível de ensino para as gerações atuais que não 

tiveram oportunidade de estudar em escolas que oferecessem um ensino básico de 

qualidade e que não tiveram acesso a políticas sociais que efetivamente levassem à 

redução das desigualdades sociais ainda antes de chegarem ao ensino superior.  

Já os sentimentos positivos das Cotas no ensino superior, apontados pelos dirigentes, 

embora não divirjam dos egressos, são mais enfáticos quanto à oportunidade do Cotista 

ingressar no ensino superior, frequentar IES de qualidade e preparar-se, tempestivamente, 

para o mercado de trabalho.  
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4.3.3.2 Sentimento negativo dos entrevistados egressos Cotistas e dirigentes quanto à 

adoção da Ação Afirmativa Cota no ensino superior 

As principais expressões que caracterizam como negativo o sentimento dos egressos 

e dos dirigentes entrevistados, quanto ao fato das Cotas terem sido implementadas no 

ensino superior, são as seguintes: 

Quadro 15: Algumas das falas principais que manifestam sentimento negativo dos egressos Cotistas e dos 
Dirigentes a respeito da adoção da Ação Afirmativa Cota para acesso a ensino de qualidade ser 
no ensino superior. 

Falas dos egressos Cotistas Falas dos Dirigentes Entrevistados 

 

 

 

“A desvantagem é que as pessoas que vêm do ensino 

público chegam sem base” (Entrevista 4). 

“Mas acho que o ensino deve ser gratuito 

desde o jardim da infância até o segundo 

grau. Um ensino público gratuito e de 

qualidade, seria uma forma. Não através de 

Cotas. Acho que não precisaria. Precisa fazer 

uma expansão do nº de vagas e tratar com 

mais seriedade, mais profissionalismo, esse 

ensino que antecede o ensino superior. Então 

a inclusão passa desde o início até a 

universidade. A gente fala da universidade, 

porque o ingresso no ensino superior é 

também comercial. Porque as pessoas que são 

excluídas socialmente e economicamente, o 

acesso a elas fica um pouco mais reduzido. 

Agora no ensino fundamental e médio, acho 

que a questão é implementar e melhorar a 

qualidade do ensino público gratuito. Isso 

seria uma forma de inclusão” (Entrevista 1D). 

Continua ... 
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... continuação. 

Egressos Cotistas Entrevistados Dirigentes Entrevistados 

“Acho assim, que ao mesmo tempo enquanto que você lança 

mão das Cotas para dar acesso a alguém, deveria estar 

havendo um trabalho de base, não somente baseado na 

escolaridade, mas um trabalho que permita, efetivamente, o 

acesso desde o começo por meio de uma estrutura social que 

permita que você se desenvolva, desde o momento em que 

começa a frequentar a escola. É permitir um ambiente social 

agradável e sadio no bairro, né; que não tenha doenças, que 

os pais dessas crianças tenham, também, acesso à informação. 

Que sejam pais que tenham condições de incentivar, assim, 

enfim, essa habilidade.” (Entrevista 13). 

“O que me parece a respeito da adoção 

das Cotas é que elas atingem um 

universo muito reduzido. Se pensar em 

termos de sociedade, aquelas pessoas 

que têm anseio de se graduar, de 

construir uma carreira profissional com 

um pouco mais de pretensões... Então, o 

expediente da Cota ainda é um filtro 

muito severo, pois apenas uma parcela 

da população consegue chegar à 

universidade” (Entrevista 3D). 

 “Eu não acredito que o lugar para se adotar as Cotas seja 

somente no ensino superior. Acho que isso deveria ter desde 

sempre, né. Desde lá na escola infantil, no ensino 

fundamental, até chegar no ensino superior. Acho que essa 

acolhida do cidadão deve ter uma acolhida desde sempre e 

não somente no ensino superior” (Entrevista 14). 

“Mas talvez fosse interessante também 

ter Cotas nas particulares de ensino 

médio. Numa escola particular com cem 

alunos, por exemplo, tivesse 25% das 

vagas para Cotistas. Isso faria com que 

as pessoas se misturassem mais, 

tivessem uma inclusão maior. Como 

implementar isso eu não sei” (Entrevista 

4D). 

“Na minha turma entraram 52 alunos e formamos somente em 

12” (Entrevista 15). 

“Entendendo que inclusão não é 

somente sala de aula. É, também, 

convivência. Então, educação é 

completa com a escola e com a família 

e com a vivência da família. Nos países 

mais desenvolvidos as crianças de 

famílias menos e mais favorecidas 

socioeconomicamente, frequentam as 

mesmas escolas.” (Entrevista 4D). 

“Em torno de 90% dos que ingressaram, não conseguiram 

formar” (Entrevista 15). 

“Eu acho que nem todo estudante tem o 

perfil ou sente-se estimulado pelo 

ensino superior, devido uma série de 

situações tais como o estímulo familiar, 

o sentir-se incapaz de assumir um 

ensino superior; uma forma de 

desestímulo geral de todas as ordens 

[...]” (Entrevista 6D). 

Continua ...  
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... continuação. 

Egressos Cotistas Entrevistados Dirigentes Entrevistados 

 “Talvez o ensino técnico de qualidade pudesse ser o caminho 

de inclusão, sem necessidade de Cota no ensino superior” 

(Entrevista 16). 

“Mas as Cotas sozinhas não podem 

resolver o problema. Acho que outras 

ações no ensino fundamental, no ensino 

médio que têm que ser valorizados” 

(Entrevista 6D). 

“Então, incentivando o empreendedorismo no segundo grau, 

porque as pessoas têm capacidade de fazer, somente não têm 

ciência da sua capacidade” (Entrevista 17). 

 

“Acho que atacar a desigualdade social somente no ensino 

superior é um pouco mito. É o lugar não tão adequado” 

(Entrevista 18). 

“No ensino médio seria mais adequado” (Entrevista 18). 

“Entende que as influências socioeconômicas que afetam o 

desempenho acadêmico dos estudantes, seriam resolvidas até 

o ensino médio. As escolas públicas até o ensino médio não 

são assim tão pior que as particulares. Vai muito pelo aluno” 

(Entrevista 18). 

“Se a escola fosse mais interessante para o aluno, talvez o 

restante das coisas se ajeitariam” (Entrevista 19). 

“Se talvez o governo tivesse oferecido uma educação básica 

de melhor qualidade, não precisaria de Cotas para ingressar 

no ensino superior. Devido minha falta de base nas séries 

anteriores, tive um choque ao ingressar no ensino superior. 

Tinham coisas que eu não fazia nem ideia que existiam que 

deveriam ter sido ensinadas no ensino fundamental e médio” 

(Entrevista 2). 

“A crítica que faço das Cotas no ensino superior é: por que 

ser agora no ensino superior, se o problema vem lá das séries 

anteriores?” (Entrevista 2). 

“Embora as Cotas surgiram no ensino superior, pode-se 

verificá-las em outros espaços de educação, como a educação 

técnica de segundo grau, provida pelo governo federal” 

(Entrevista 20). 

Continua ... 
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 ... continuação. 

Egressos Cotistas Entrevistados Dirigentes Entrevistados 

“A Cota no ensino superior não resolve a questão da 

desigualdade. A desigualdade tem muitos pés. Poderíamos 

compará-la a um grande polvo. Então a desigualdade se 

sustenta em muitos pilares. A educação é um deles” 

(Entrevista 20). 

 

“Mas tem que focar no ensino fundamental, no ensino básico, 

porque a gente chega na faculdade sem base. Principalmente 

nas federais que pegam muito pesado, acho que o foco, 

paralelamente, tem que ser também um grande investimento 

no ensino básico público para a gente chegar na universidade 

tenho base” (Entrevista 4). 

“Melhorar as condições do ensino básico, creio nem ser 

necessário utilizar Cotas no ensino superior” (Entrevista 6). 

“Uma das desvantagem provém da ausência de uma educação 

de qualidade no ensino básico e isso vem causar dificuldades 

de falta de aprendizado para acompanhar, a contento, o ensino 

superior. Na universidade, o ensino é igual para todo mundo; 

e não há um ensino para quem é e não é Cotista. Sendo assim, 

você precisa correr muito mais atrás do prejuízo” (Entrevista 

6). 

“Percebi que eu tinha muito mais dificuldades de acompanhar 

o curso do que aqueles que vieram do ensino particular” 

(Entrevista 7). 

“Acredito que para preencher essa lacuna, as Cotas deveriam 

existir tanto no ensino fundamental quanto no médio. Isso 

evitaria as dificuldades que tive no ensino superior” 

(Entrevista 7) 

“Se algum dia as escolas de ensino fundamental e médio 

oferecessem um ensino de qualidade equivalente à aquele 

oferecido pelo ensino privado, talvez não necessitaria de 

Cotas no ensino superior. Enquanto isso não acontece, 

permanecem as desigualdades, não somente no ensino 

superior, mas para o resto da vida” (Entrevista 7). 

“A lacuna de precariedade de conhecimento gerada no ensino 

fundamental e médio vai para a vida toda” (Entrevista 7).  

Continua ... 
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 ... continuação. 

Egressos Cotistas Entrevistados Dirigentes Entrevistados 

“As Cotas hoje se transformam num mal necessário. 

Dispensável, porém, se houvesse um ensino público mais 

aprimorado nas séries iniciais, iniciando-se com a preparação 

de professores” (Entrevista 8). 

 

“As Cotas, como estão hoje, precisam ainda de muitas coisas 

as quais precisam ser sanadas. Volto a repetir que as Cotas 

são importantes, mas, mais importante é melhorar a educação 

na base” (Entrevista 8). 

 “Talvez uma crítica é que o governo venha se sentir numa 

situação confortável de dizer que, já que existem Cotas, não 

procurar implementar melhorias no ensino básico. As Cotas 

deveriam permanecer um certo tempo, até quando o governo 

conseguir potencializar a escola básica de modo que esses 

alunos egressos do ensino básico público, não precisassem de 

Cotas. Porque esses aluno têm potencial de chegar e ingressar 

no ensino superior sem fazer essa diferenciação causada pelas 

Cotas” (Entrevista 9). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

É possível perceber que o sentimento dos egressos Cotistas é que o problema da 

superação da desigualdade social tem na educação uma das principais, se não, a principal 

aliada. No entanto, percebe-se, também, que a Cota no ensino superior não é o lugar mais 

adequado onde a mesma seja adotada. A maioria das falas aponta para a melhoria do 

ensino básico público como uma ação muito mais eficaz e capaz de extinguir, 

progressivamente, a necessidade de adoção das Cotas para que as pessoas que vierem de 

uma situação socioeconômica desfavorável, também tenham oportunidade de cursar o 

ensino superior. 

Embora apresente discordância entre os entrevistados em qual fase escolar todos 

deveriam ter acesso a um ensino de qualidade, é ponto comum entre eles que a educação 

de qualidade é fundamental para o alcance da igualdade social. Com isso, eles corroboram 

com o que afirmam Oliveira (2014) e Falavinha (2010), de que a educação é "a mais 

eficiente ferramenta para crescimento pessoal [...], pois é parte integrante da dignidade 

humana e contribui para ampliá-la com conhecimento, saber e discernimento" 

(OLIVEIRA, 2014,  P. 235 e FALAVINHA, 2010). 



161 

 
 

Embora a Constituição Federal de 1988 refira-se ao combate da discriminação social 

respaldando ações que forem tomadas levando em consideração a realidade vivida pela 

sociedade, e, portanto, respalda - inclusive - a adoção das Cotas no ensino superior; em 

nenhum momento ficou claro em seu texto que a Ação Afirmativa Cota tenha que ser 

adotada no ensino superior. Portanto, as Cotas como uma espécie de Ação Afirmativa 

têm como objetivo promover o acesso à educação de qualidade, dando tratamento 

“preferencial aqueles grupos tidos como minorias em direito, tentando colocá-los em 

patamar similar aos outros” (OLIVEIRA, 2012, P. 12). Sendo assim, o fato dos 

entrevistados apontarem a necessidade de medidas integrativas nas séries anteriores ao 

ensino superior, não fere o princípio constitucional que respalda as Cotas ou outras 

medidas integrativas que venham ser adotadas com o objetivo de debilitar/exterminar as 

desigualdades sociais. 

 

4.3.3.3 Mudanças provocadas na vida dos egressos em decorrência deles terem 

ingressado e cursado o ensino superior, beneficiando-se das Cotas. 

Depois de verificar junto aos entrevistados seus respectivos sentimentos 

(positivo/negativo) quanto à adoção das Cotas e, mais especificamente, a adoção delas no 

ensino superior, esta parte do trabalho procura evidenciar o sentimento positivo/negativo 

dos entrevistados, tomando como base as mudanças percebidas na vida dos egressos em 

função deles terem cursado o ensino superior.  

Na tentativa dos entrevistados não concentrarem suas respectivas falas somente 

sobre aspectos relacionados à questão de qualificação da mão de obra, procurou-se 

orientar as entrevistas no sentido dos entrevistados manifestarem-se sobre as mudanças 

ocorridas, segregando aquelas relacionadas ao mercado de trabalho daquelas que dizem 

respeito à cidadania como um todo. É sabido que as mudanças ocorridas envolvem os 

dois aspectos; no entanto, para imprimir maior dinâmica às entrevistas e evitar que os 

entrevistados focassem somente a questão relacionada ao mercado de trabalho, optou-se 

por segregar as mudanças nas duas vertentes citadas. Afinal, “o desafio do conhecimento 

é acompanhar o espírito humano, e não reduzir sua atuação ao mundo físico [...] daí o 

papel do conhecimento filosófico ser considerado vital” (FRAGA, 2009, P. 113). E é a 

consequência de se ter ingressado e cursado o ensino superior e estar preparado e inserido 

no mercado de trabalho, inclusive com ganhos financeiros superiores ao que ganharia sem 

tê-lo concluído, que interessa nesta pesquisa. Sem essa busca, a qual considera o humano 
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em sua dimensão democrática e ética e a humanidade inserida num cosmos cuja interação 

deve levar à mais vida, não teria sentido pesquisar os resultados e as consequências da 

adoção das Cotas para acesso ao ensino superior.  

Eixo temático 3 -  Impactos (mudanças) ocorridos na vida do egresso Cotista atribuídos 

ao fato de ele ter cursado o ensino superior em relação ao mercado 

de trabalho.  

O dinamismo do mundo fez com que o mercado de trabalho, bastante conhecido pelo 

artesão, se tornasse um complexo e, até então, inimaginável mercado altamente 

informatizado e carente do capital intelectual (sociedade do conhecimento). E, frente a 

esse dinamismo, não é utópico inferir que os avanços continuarão e, por isso, requerer 

mão de obra de sujeitos ‘pensantes’ que vão muito além de serem meros operadores de 

máquinas processadoras. Pensando na educação não somente como promotora da 

qualificação da mão de obra humana para o mercado de trabalho, mas do ser humano 

como um todo, Anísio Teixeira, há muito, alertava que é preciso “preparar o homem para 

indagar e resolver por si seus problemas” e, para isso, faz-se necessário construir “escola 

não como preparação para um futuro conhecido, mas para um futuro rigorosamente 

imprevisível” (TEIXEIRA, 1967, P. 40).  

Viana & Lima (2010, p. 138) não deixam dúvidas de que o capital humano, 

aprimorado pela educação, influencia no crescimento da economia, tornando a mão de 

obra mais produtiva. Consequentemente, a vida do trabalhador passa ser influenciada, 

uma vez que ele passa a perceber maiores rendimentos com sua mão de obra qualificada. 

Isso o torna potencial consumidor de uma série de bens e serviços disponíveis no 

mercado, que podem melhorar sua qualidade de vida, mas que antes não lhe eram 

acessíveis devido seu menor poder aquisitivo. 

Isso vem dar conformidade ao que afirmam Lima & Rodriguez (2008, p. 63), ao 

esclarecerem que, terminado o curso no qual ingressou, via Ação Afirmativa, se poderia 

afirmar, ainda que de forma teórica, que o aluno beneficiário vislumbrou para si 

oportunidades de ingresso no mercado de trabalho. E isso configura-se como “uma forma 

de reduzir desigualdades, uma vez que o mercado globalizado exige cada vez mais 

qualificação profissional e formação contínua para manter-se inserido no trabalho, 

sobretudo naqueles de melhor remuneração” (VIANA & LIMA, 2010, P. 68). 

Referindo-se aos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), 

Guzzo e Euzébios Filho (2005) dão conta que, quanto maior o número de anos que o 
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indivíduo permanece estudando, descontados os anos de reprovação, em média, melhores 

salários são auferidos. Portanto, infere-se que, quanto maior o nível de escolaridade, 

maior a remuneração. 

Para 81,80% das principais falas dos egressos entrevistados, o curso superior 

proporcionou-lhes mudanças positivas no tocante ao mercado de trabalho, enquanto que 

18,20% expressaram sentimento negativo a respeito: 

Gráfico 5: Sentimento dos egressos Cotistas entrevistados sobre a mudança ocorrida na vida deles em 
relação ao mercado de trabalho. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Já no sentimento expresso pelos dirigentes entrevistados, as mudanças ocorridas na 

vida dos egressos no que diz respeito ao mercado de trabalho são positivas para 75,00% 

das falas e negativas para 25,00%:  

Gráfico 6: Sentimento dos administradores entrevistados sobre a mudança ocorrida na vida dos egressos 
em relação ao mercado de trabalho. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

81,80%
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Mudanças - Mercado de trabalho
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4.3.3.4 Sentimento positivo dos entrevistados quanto às mudanças referentes ao 

mercado de trabalho. 

Em suas falas, os egressos Cotistas destacam o ensino superior como responsável 

por lhes proporcionar oportunidades de trabalho mais seletivas e remuneração maior, 

inimagináveis antes de concluir o ensino superior. Além dessa realização profissional, 

destacam a melhora da qualidade de vida em consequência da melhor remuneração pelo 

trabalho, resultando, assim, em maior integração do Cotista com a sociedade. Essa mesma 

linha de raciocínio aponta o ensino superior como sendo um requisito fundamental para 

abertura de oportunidades no mercado de trabalho e para auferir melhor remuneração. E, 

em decorrência disso, os egressos passam a ter maior possibilidade de usufruir de bens e 

serviços98, antes não acessíveis.  

Essa situação de maior oportunidades de trabalho e de melhor remuneração 

apontadas pelos entrevistados, tanto os egressos Cotistas quanto os dirigentes, vem 

corroborar com Carvalho (2002) e Gutterres (2015, p. 10), os quais afirmam que “os 

trabalhadores que possuem curso superior aqui no Brasil têm, “em média, menor taxa de 

desemprego e retorno financeiro 2,6 vezes maior que um trabalhador de escolaridade 

média”. 

A seguir, algumas das principais falas dos egressos e dos dirigentes entrevistados, as 

quais expressam seus respectivos sentimentos a respeito dos efeitos positivos das Cotas, 

no que diz respeito ao mercado de trabalho: 

Quadro 16: Algumas das falas principais que manifestam sentimento positivo dos egressos Cotistas e dos 
Dirigentes a respeito das mudanças ocorridas no que diz respeito ao mercado de trabalho. 

Falas dos egressos Cotistas Falas dos Dirigentes Entrevistados 

 

“Agora posso melhorar a casinha que tenho e, pelo 

menos, comer melhor. Nossa, o ensino superior me 

ajudou muito. Pretendo futuramente ter um plano de 

saúde; melhorar a qualidade de vida e pelo menos, ser 

reconhecida como pessoa.” (Entrevista 1). 

 

“É lógico que com o ensino superior a 

questão relacionada a oportunidade de 

trabalho bem como a remuneração 

aumentam” (Entrevista 1D). 

Continua ... 

 

                                                           
98 Plano de saúde, casa própria, melhor alimentação, escola de melhor qualidade para os filhos etc. 
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... continuação. 

Egressos Cotistas Entrevistados Dirigentes Entrevistados 

 “Tenho uma profissão hoje. Surgiu uma oportunidade 

de trabalho na minha área. Demorou, mas chegou. 

Acredito que seja assim para boa parte dos Cotistas. 

Para minha família mudou. A gente sempre viveu na 

periferia; mas hoje mudou nosso poder de compra. 

Então, juntamente com essa política de Cotas, outras 

coisas também vieram. (Entrevista 11). 

 

“A gente acompanha os alunos que chegam 

aqui com uma certa personalidade, com uma 

certa característica; depois de quatro/cinco 

anos saem muito mais maduros e com uma 

carreira a ser seguida. Acho que isso muda 

muito, muda não somente a si mesmos, mas 

todo o ambiente em torno desses alunos. 

Muda a família. O egresso acaba sendo 

exemplo para a família, para os amigos. Eles, 

normalmente, moram na periferia. Então, 

esse exemplo de mudança, é levado à cidade, 

à toda a região; não ficando concentrado nas 

regiões mais ricas da cidade, do estado” 

(Entrevista 4D). 

“Com o curso superior consegui trabalho mais seletivo, 

remuneração melhor e com isso consigo ter acesso a 

vários bens e serviços disponíveis no mercado, tais como 

a pós-graduação que faço etc. Embora me considero 

ainda classe média, minha convivência com meus sócios 

e demais pessoas do meu trabalho é com classe superior” 

(Entrevista 17). 

 

“A educação é promotora da ascensão social. 

Ela é promotora de ganho de produtividade 

decorrente da melhor qualificação. Todos os 

países que traçaram trajetória de 

desenvolvimento econômico, e que hoje são 

tidos como países desenvolvidos, em algum 

momento voltara suas políticas e estratégias 

para a educação” (Entrevista 5D). 

“Que aconteceu comigo é que o ensino superior trouxe 

uma ascensão. A gente deixou de ser uma mão de obra 

barata para ser uma mão de obra mais cara. E isso 

repercute na vida financeira e em tudo” (Entrevista 1). 

“A universidade posiciona a gente em nichos 

de mercado que são muito superiores 

daqueles que você teria, caso não tivesse 

cursado o ensino superior” (Entrevista 5D). 

“Com esforço, hoje tenho uma profissão, tenho um 

salário razoável que eu não teria se não tivesse cursado 

e ensino superior.” (Entrevista 5). 

 

“Percebo que nossos alunos conseguem 

emprego na sua área de formação. Muitas 

vezes em empregos públicos, tais como 

estados, municípios em nível federal. Alguns 

vão trabalhar em grandes empresas, outros 

abrem seu próprio negócio; outros, em menor 

escala, optam pela vida acadêmica. Percebo 

que o curso superior é uma transformação do 

horizonte de vida” (Entrevista 5D). 

Continua ... 
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... continuação. 

Egressos Cotistas Entrevistados Dirigentes Entrevistados 

 “O ensino superior me deu infinitas possibilidades como 

profissional, como pessoa. Eu destaco a profissional. 

Hoje posso escolher se continuo estudante, se dou aula, 

se vou participar de concursos públicos etc. Então, isso 

aumentou meu leque de possiblidades. Se não tivesse me 

formado num curso superior, seriam muito menor minha 

possibilidades” (Entrevista 16). 

“O que percebo nos alunos é que o curso 

superior foi fundamental para a mudança de 

possibilidades na vida” (Entrevista 5D). 

“Meu pai me deu essa opção: ou você passa no vestibular 

ou começa a trabalhar no que aparecer” (Entrevista 17). 

“Então, para elas, conseguir passar de 

balconista de farmácia à professora, muitas 

delas com contrato efetivo que a gente já tem 

hoje e também contratados, é sem dúvidas 

nenhuma, uma ascensão. Não é uma 

ascensão somente de posto de trabalho. Acho 

que é uma ascensão mesmo de formação 

humana, de cidadania. Porque passam aqui e 

eles veem o mundo, vamos assim dizer” 

(Entrevista 8D). 

 “A UFES me deu apoio total inclusive psicológico, eu 

entender o que o mercado é, como realmente poder 

executar, com o ensino superior você tem uma 

capacidade/oportunidade maior” (Entrevista 17). 

“Acho que, mesmo a origem precária do 

estudante, na universidade são dadas 

condições para que eles possam desenvolver 

seus potenciais em igualdade de condições 

com os outros” (Entrevista 6D).  

“É você descobrir que, por meio do estudo, você pode 

elevar seu sonho para onde você quiser” (Entrevista 1). 

 

“Mas vejo que na sociedade, ou você tem um curso 

superior ou vai ser mal remunerada” (Entrevista 19). 

“Penso que seja o fato do governo querer mão de obra 

qualificada no mercado com ensino superior. Tem, 

também, a questão do ensino técnico que o governo vem 

implementado no segundo grau” (Entrevista 2). 

“Os colegas Cotistas que conheço estão bem colocados 

no mercado de trabalho. Alguns são professores, outros 

ocuparam outros espaços de trabalho” (Entrevista 20). 

“Ingressei numa empresa onde tenho um bom plano de 

saúde” (Entrevista 4). 

Continua ... 
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 ... continuação. 

Egressos Cotistas Entrevistados Dirigentes Entrevistados 

“Com o ensino superior concluído a gente tem muito 

mais condições. Além do que tenho acesso a serviços 

melhores. O emprego que tenho agora é porque tenho o 

ensino superior” (Entrevista 4). 

 

“Que por meio do ensino eu posso, ter um emprego bom; 

conseguir realizar meus sonhos que vieram com base nos 

estudos. Então vejo que, se não tivesse feito o ensino 

superior, não teria essa visão” (Entrevista 1). 

 “No caso do mercado, tem-se um leque maior de opção 

salários maiores. No aspecto geral, quando você sai da 

universidade se torna mais adulto, mais capaz de ver 

alto, procurar alto, realizar alto, pensar alto, enfim, sai 

uma pessoa mais autoconfiante.  No meu caso, eu parti 

para o mestrado o qual estou terminando e depois irei 

voltar à procura de trabalho de novo, com mais uma 

formação” (Entrevista 6). 

“Seu nível de capacidade para ingressar no mercado de 

trabalho está muito parecido com aquele que estudou o 

ensino básico na escola particular. Então, a sensação é 

muito boa. É você olhar de lado e poder dizer para a 

pessoa que dizia que você não seria capaz, que você é 

muito capaz. Sou capaz concorrer com os não Cotistas a 

mesma vaga de emprego. Claro que isso eu não 

conseguiria sozinha, sem o auxílio das Cotas; ou então, 

demoraria muito mais” (Entrevista 7). 

“Mesmo desempregada, tudo isso que aprendi no curso, 

não corro risco de perder” (Entrevista 8). 

 “É muito positivo o fato de ninguém querer saber se 

você foi Cotista ou não. Tenho experiência nessas 

escolas públicas, isso nunca me foi perguntado. Eles nem 

analisam seu histórico. Apenas querem saber se você 

tem curso superior. Se eu tivesse que entrar no mercado 

antes do ensino superior, seriam pessoas diferentes, em 

lugares diferentes e com realidades totalmente outras. 

Sem dúvidas nenhuma, nem chegaria a disputar 

determinados espaços.” (Entrevista 9). 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Para os entrevistados, nem tudo o que decorre do fato do aluno ter concluído o ensino 

superior, onde ingressou por meio das Cotas, é positivo. Algumas falas dos egressos 

Cotistas e dos dirigentes expressam aspectos que levam ao entendimento de que há o lado 

negativo das Cotas como agente propulsor de mudanças na vida dos egressos Cotistas, no 

que tange ao mercado de trabalho. Os destaques são para a discriminação dos Cotistas na 

seleção para o mercado de trabalho, para as ausências de conteúdos que deveriam ter sido 

aprendidos nas séries anteriores ou em estudos paralelos99, e para a baixa remuneração a 

que estão sujeitas determinadas profissões, tal como docentes das redes públicas estaduais 

e municipais de ensino básico.  

O quadro 17, a seguir, apresenta as principais falas dos entrevistados (Cotistas 

egressos e dirigentes), apontando relevantes aspectos negativos das Cotas, no tocante ao 

mercado de trabalho: 

Quadro 17: Algumas das falas principais que manifestam sentimento negativo dos egressos Cotistas e dos 
Dirigentes a respeito das mudanças ocorridas no que diz respeito ao mercado de trabalho. 

Falas dos egressos Cotistas Falas dos Dirigentes Entrevistados 

“Eu não acho que ter um ensino superior é garantia de 

que você vai receber mais etc.” (Entrevista 19). 

“Tenho notícia que alunos alguns cotistas são 

discriminados na seleção para o mercado 

profissional. Não sei como superar isso, mas, 

parece que ainda acontece” (Entrevista 3D). 

 “Alguns alunos, embora digam que o estigma 

das Cotas não chega ao mercado de trabalho; 

mesmo assim se ressentem da falta de alguns 

conteúdos básicos que não foram supridos nem 

pela escola de ensino básico, nem superior e 

tampouco teve condições financeiras de 

conseguir. Por exemplo, um trabalho que exija 

que a pessoa seja fluente em inglês. Muito 

provavelmente pessoas oriundos de classe 

sociais mais favorecidas terão mais facilidade, 

porque tiveram essa oportunidade de estudar. 

Então, a Cota parece um instrumento 

insuficiente para agir sobre a desigualdade. Ela 

promove e amplia o acesso, mas não é 

suficiente para agir sobre a desigualdade” 

(Entrevista 5D). 

                                                           
99 Língua estrangeira, programas de computadores etc. 
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... continuação 

Falas dos egressos Cotistas Falas dos Dirigentes Entrevistados 

 “Por ser cursos de licenciaturas, aqueles que 

têm melhores condições sociais buscam outros 

[...]. Porque ser professor hoje, além de ser 

perseguido pela escola sem partido e ser 

criminalizado o tempo todo por tudo o que fala, 

ainda tem um salário baixíssimo” (Entrevista 

7D). 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 
Eixo temático 3 -  Impactos (mudanças) na vida do egresso Cotista em relação à 

cidadania os quais foram atribuídos ao fato de ele ter cursado o 

ensino superior. 

Quanto à forma de perceber e posicionar-se frente à vida e ao mundo etc. (cidadania), 

os entrevistados (Cotistas egressos e dirigentes) afirmam que as Cotas proporcionaram 

aos egressos Cotistas um progresso muito grande e que eles atribuem isso ao fato deles 

terem ingressado/concluído o ensino superior. A seguir, os percentuais de falas dos 

egressos entrevistados que expressam sentimento a respeito das mudanças que o ensino 

superior tem provocado em suas vidas: 

Gráfico 7: Sentimento dos egressos Cotistas entrevistados sobre a mudança geral ocorrida na vida deles em 
relação que os fizeram sentir mais próximos socialmente dos não Cotistas. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Observa-se que nenhuma fala expressa sentimento negativo quanto às mudanças 

ocorridas nos egressos, no que diz respeito à sua cidadania. Isso equivale a dizer que: a) 
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apesar da Ação Afirmativa Cota ocorrer somente no ensino superior; b ) da falta de uma 

política educacional com mais qualidade no ensino básico; c) das insuficiências de outras 

políticas paralelas àquelas voltadas estritamente à educação, como é o caso das Cotas; 

ainda assim os entrevistados, com destaque aos egressos, cujas falas -  100% -  apontam 

para mudanças positivas em suas vidas, afirmam que o fato das Cotas terem permitido a 

eles ingressarem e cursarem o ensino superior, provocou mudanças em suas vidas que os 

fizeram sentir-se, socialmente, mais próximos dos não Cotistas. 

Entende-se, no entanto, que isso não é motivo para desconsiderar todas as outras 

críticas feitas no que diz respeito às Cotas. Retornando à Anísio Teixeira, é importante 

lembrar que a sociedade e a educação são e estão em processo e que é preciso que o ser 

humano esteja sempre preparado para o que há de vir. 

Da mesma forma, os dirigentes expressaram-se a respeito das mudanças provocadas 

na vida dos egressos pelo fato deles terem cursado o ensino superior. 80,00% das falas 

apontam, positivamente, para o fato de que o ensino superior provocou mudanças 

positivas na vida dos egressos, no que diz respeito às suas respectivas cidadanias, 

conforme mostra o gráfico a seguir: 

Gráfico 8: Sentimento dos administradores entrevistados sobre a mudança geral ocorrida na vida dos 
Cotistas que os fizeram sentir mais próximos socialmente dos não Cotistas. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

No quadro 18, a seguir, as principais falas dos entrevistados que manifestaram 

sentimento positivo a respeito das Cotas como promotoras de cidadania. Elas destacam a 

mudança na forma de pensar (pensamento mais crítico); na visão de mundo que o curso 

e a convivência com a diversidade na Universidade possibilitaram ampliar; melhora na 
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autoconfiança e nas relações; o servir de exemplo para os demais membros da família e 

da comunidade, onde seus membros puderam perceber a presença de uma pessoa que foi 

criada no mesmo ambiente socioeconômico deles e cursou o ensino superior etc. Enfim, 

as mudanças positivas foram várias, aumentaram a autoestima dos Cotistas e os fizeram 

sentir-se parte integrante e sujeitos ativos nas mudanças sociais esperadas, possibilitando 

aos interessados obter uma visão mais realista daquilo que significam as Cotas na vida 

daqueles que delas necessitam.  

Nos dizeres de Reis (2013), "conceito de amor é o elemento fundamental para que o 

sujeito se reconheça, sinta-se aprovado e tenha autoconfiança para agir e participar [...], 

na condição de interação entre os sujeitos está subentendido a expectativa de 

reconhecimento pelos outros sujeitos" (p. 88). 

Quadro 18: Algumas das falas principais que manifestam sentimento positivo dos egressos Cotistas e dos 
Dirigentes a respeito das mudanças em geral ocorridas nos Cotistas formados rumo à redução 
da desigualdade social. 

Falas dos egressos Cotistas Falas dos Dirigentes Entrevistados 

“O curso superior abre uma visão para o mundo. Você 

deixa de pensar só [...] acho que abre a mente mesmo. 

O conhecimento, quanto mais você tem, mais você 

quer. O ensino superior meu deu um status perante 

minha família, minha comunidade. No meu trabalho eu 

tenho um cargo de nível superior que não é ligado 

diretamente ao direito, mas as pessoas falam “ah, ela é 

advogada...”. Então, pelo fato de eu ter cursado o curso 

de direito, tenho o meu status.  

Acho, que melhora a autoestima da pessoa, os projetos 

para o futuro, a capacidade de organização. Assim, 

mudou para melhor como um todo” (Entrevista 10). 

“Temos vários exemplos de ascensão 

socioeconômica de pessoas que entraram 

como Cotistas. Então, veja bem, quando você 

dá oportunidade para as pessoas ... todos nós 

cidadãos, quando nós temos oportunidades, 

acho que dentro de uma estatística, a tendência 

é que você evolua. Então eu poderia citar 

exemplos de amigos e parentes que, bastou dar 

oportunidade, as pessoas aproveitaram. E a 

inclusão e o aproveitamento dessas pessoas, 

foi, assim, uma coisa magnífica, uma coisa 

assim ... dá uma diferença muito grande na 

vida e nas profissões” (Entrevista 1D). 

“Mudou muito. O conhecimento e a bagagem que eu 

recebi; a convivência com outras pessoas, inclusive de 

outros cursos acabam ampliando suas possibilidades 

do próprio conhecimento. Mudou minha realidade” 

(Entrevista 11). 

“A partir do ensino superior a pessoa melhora 

as relações, tem melhor autoconfiança em si 

mesmo e até em relação às suas propostas 

futuras” (Entrevista 1D). 

Continua ... 
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... continuação 

Falas dos egressos Cotistas Falas dos Dirigentes Entrevistados 

“Pessoalmente, após o ensino superior me tornei uma 

pessoa muito mais madura. Então, a universidade 

norteia isso para você. Essa mudança de mentalidade 

mudou, sobretudo devido as tantas leituras que fiz. 

Foram muitas leituras e mais os conteúdos dados em 

sala de aula e a convivência com os colegas. É um 

professor com o qual você conversa após a aula, o 

grupo de colegas com os quais me reuni para estudar 

para as provas; as pessoas da iniciação científica, etc.  

Você faz amigos. Eu, por exemplo, cultivo as amizades 

que consegui aqui até hoje” (Entrevista 11). 

“Os sucessos dos alunos no ensino superior e 

depois dele acho que é fruto não das Cotas de 

acesso ao ensino superior; e sim, das Cotas da 

vida mesmo” (Entrevista 2D). 

 “O curso de comunicação social abriu muito minha 

cabeça para o mundo, para entender as coisas, para 

criticar e não somente ouvir [..]. Então assim, no meu 

convívio com o pensamento crítico eu sou outra pessoa 

(se comparada antes de cursar o ensino superior)” 

(Entrevista 13). 

“É interessante procurar saber o que o ensino 

superior mudou na vida dos egressos que 

entraram por Cotas, uma vez que até pouco 

tempo atrás o ensino superior era frequentado, 

praticamente, somente por pessoas de poder 

aquisitivo um pouco maior” (Entrevista 3D). 

“Entrar e cursar o ensino superior é um sonho que foi 

realizado e que transforma a vida da gente. Embora 

tenha gente que tenha se formado em jornalismo e ter 

ido trabalhar em outra coisa, a vivência universitária te 

proporciona, principalmente se você souber aproveitar, 

ela te proporciona assim uma abertura muito grande. 

Uma abertura de visão de mundo. Também você 

aprende muito aqui dentro, não só o saber da sala de 

aula, né. Você aprende vivência mesmo” (Entrevista 

13). 

“Então, a importância das Cotas é extrema; 

porque ele entrando no ensino superior e tendo 

acesso à universidades, as vidas das pessoas 

mudam.” (Entrevista 4D). 

Continua ... 
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... continuação. 

Egressos Cotistas Entrevistados Dirigentes Entrevistados 

“Houve, sim, mudanças e para melhor, é claro. Eu 

acabei de me formar com as Cotas, né. Eu tomei 

(inaudível). A UFES me deu muita base para eu poder 

entrar no mestrado, para a pesquisa. O dia que eu fui 

procurar estudar para o mestrado, senti que a UFES me 

ajudou muito” (Entrevista 14). 

“Aí entra a questão da autoestima e da 

autoconfiança e começa a conversar e ter 

acesso não só ao conhecimento que é dado em 

sala de aula; mas, sim, ao um mundo de 

oportunidades, um leque de oportunidades que 

se abre dentro de uma sala de aula. Então a 

convivência com o professor, com a aluno que 

está em períodos mais à frente, com 

mestrandos; a possibilidade de cursar um 

mestrado, um doutorado; a vontade de se 

tornar um professor universitário; a 

experiência de fazer um estágio fora da 

universidade numa boa empresa e se tornar um 

excelente profissional. Então existem 

inúmeras mudanças na vida e ao conseguir o 

diploma, a autoestima da pessoa se torna muito 

elevada. Se com todas as dificuldades, ela 

conseguiu se formar, então, ela pode muitas 

coisas. Isso, inclusive falo nas nossas colações 

de grau. É a questão do que você pode, você 

consegue. Então, não é somente de 

conhecimento que estou falando, mas de uma 

afirmação do indivíduo frente a sociedade, 

frente a sua família, aos amigos do bairro” 

(Entrevista 4D). 

   ... “Antes de ingressar no ensino superior com Cotas, 

trabalhava numa empresa como auxiliar de 

manutenção e não tinha perspectiva de ganhar, assim, 

um salário mais digno e de subir na vida. Já o curso 

superior me deu, assim, novas perspectivas. Já estou 

fazendo o mestrado, e, quem sabe, o doutorado. Foi aí 

na UFES que consegui a base para fazer isso tudo. O 

curso e ambiente, convivendo com pessoas diferentes, 

abre a cabeça e a gente passa a ter mais perspectivas” 

(Entrevista 14). 

“Quando o aluno dá um passo na sua vida 

pessoal, isso se replica, quando ele assume que 

ele se tornou diferente dos daquele lugar e ao 

assumir isso, leva esse estímulo para outras 

pessoas” (Entrevista 6D). 

Continua ... 
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   ... continuação. 

Egressos Cotistas Entrevistados Dirigentes Entrevistados 

“A gente passa a se sentir parte integrante do sistema. 

Porque, quanto você tenta e não consegue, fica 

condenado a estar fora, com muita dificuldade para 

entrar. Isso porque você não consegue ser, não consegue 

estudar, não consegue [...] não consegue [...] e isso acaba 

afetando a autoestima” (Entrevista 14). 

“A gente já tem lá na base uma ação que 

impacta o estudante a vida toda. Isso gera 

instrução e estímulo para a instrução e 

participação. Dentro da universidade ele vai 

ter um progresso inicial muito maior do que 

o aluno que não participou desse projeto. Eu 

digo que, no mínimo 60% dos que estão 

participando dos projetos vão salvar a Cota. 

São duzentos que vão entrar agora, com um 

preparo melhor, pois eles são estimulados lá 

na base” (Entrevista 6D). 

“Houve uma mudança quase que total na minha forma 

de ver o mundo” (Entrevista 15). 

“As concepções e visões de mundo desses 

alunos que chegam, vão se transformando e 

se diferenciando muito ao longo do caminho” 

(Entrevista 8D). 

“Antes do ensino superior, vivia todo mundo a mesma 

realidade social, educacional e para mim o mundo era 

aquilo ali. Nada mais do que aquilo ali. Após o curso 

superior eu consigo conviver com pessoas que têm 

outras opiniões, vindas de outras realidades, que têm 

outro tipo de conversas, etc. e não me vejo diferente. Me 

vejo igual e com as mesmas condições. Antes não me 

sentia diferente porque todo mundo ao meu redor vivia 

a mesma realidade, o mesmo mundo. Antes eu sentia 

que muita coisa que são essenciais para uma vida de 

qualidade, era luxo. Hoje vejo que tantas coisas as quais 

eu considerava luxo, são essenciais para eu me sentir 

digna” (Entrevista 16). 

 

“Já no final do curso, eu não sentia mais essa diferenças. 

Sentia que o meu nível de aprendizado era o mesmo 

deles.” (Entrevista 16) 

Continua ... 

  



175 

 
 

 ... continuação. 

Egressos Cotistas Entrevistados Dirigentes Entrevistados 

“Quanto à forma de ver a vida, mudou totalmente com 

o curso superior. A forma de pensar e de enxergar o 

mundo, já senti diferenças desde os primeiros 

semestres” (Entrevista 17). 

 

“O fato de eu entrar num curso superior e ter estudado 

não somente para conseguir um diploma, tem me feito 

crescer muito, tanto na vida profissional e 

principalmente na vida pessoal” (Entrevista 19). 

“Aprendi que tenho defeitos e virtudes e que tem 

muitas pessoas que me apoiam dentro da universidade. 

Aprendi a ter mais paciência; eu era muito agitada.  

Aprendi coisas tal como a lidar com comportamento, 

por exemplo; a lidar com situações totalmente 

inusitadas dentro da universidade. Então o curso 

superior me fez abrir muito minha mente. Hoje sou 

uma pessoa menos preconceituosa; tenho uma mente 

mais aberta e consigo discutir mais com as pessoas; 

consigo entrar nas conversar e discutir temas 

polêmicos tal como o aborto ... Já sei discutir sobre 

determinados assuntos respeitando o que o outro pensa. 

A universidade abriu muito minha mente; abriram 

muitas possiblidades a partir dela” (Entrevista 2). 

“Se eu não tivesse entrado na universidade, talvez 

estaria lá na minha cidade do interior com meus 

pensamentos bitolados e não teria tantas oportunidade 

como as que tenho hoje” (Entrevista 12. 

“Esses conhecimentos têm refletido na minha vida, no 

mundo das ideias, a valorização da cultura, e coisas 

dessa natureza. Além disso, a projeção social por ter 

obtido um diploma da universidade federal, é também, 

algo a ser elencado dentro do meu status pessoal” 

(Entrevista 20). 

“Hoje a gente busca a informação e consegue ser mais 

crítico diante dela” (Entrevista 4). 

Continua ... 
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... continuação. 

Egressos Cotistas Entrevistados Dirigentes Entrevistados 

“Antes do ensino superior eu não tinha contato com 

tantas pessoas. Já na universidade, tive contato com uma 

variedade muito grande de pessoas de outras áreas e 

também, de pensamentos bem diferentes e de várias 

classes sociais. E isso foi muito importante para mim. 

Hoje tenho uma visão bem ais crítica das coisas, e me 

sinto uma pessoas mais livre e melhor” (Entrevista 5). 

 

“O fato de ter cursado ensino superior gerou 

contentamento pessoal e uma forma de abertura que me 

deu uma nova forma de ver o mundo; de lidar com as 

coisas. Nesse sentido, foi extremamente importante o 

ensino superior e eu não trocaria essa experiência por 

nada” (Entrevista 7). 

“Quando fui chegando mais para o final do curso, senti 

que meu nível de conhecimento estava muito próximo 

daquele obtido pelos não Cotistas” (Entrevista 7). 

“Acho que os impactos foram todos positivos e os 

estigmas desaparecem todos, né. Quando você começa 

a participar de uma educação de qualidade que é a 

universidade federal, quando você começa a se 

relacionar com a diversidade de ideias; quando você 

começa a se manifestar em espaços públicos, a 

conquistar outros espaços” (Entrevista 9). 

“E em todos esses lugares me senti muito pertencente 

àquelas diversidades culturais. Me senti muito 

privilegiada, com status social elevado e em nenhum 

momento alguém que estava lá pensou que fosse 

Cotista. A sua situação de Cotista desaparece e somente 

aparecem as coisas positivas, né. Ser ou não Cotistas é 

um dado que fica lá na PROGRAD” (Entrevista 9). 

Continua ... 
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... continuação. 

Egressos Cotistas Entrevistados Dirigentes Entrevistados 

“Aí você se sente quase que obrigada a acompanhar esses 

outros sujeitos que vieram de uma escola totalmente 

diferente; onde tiveram oportunidade de aprender muito 

mais do que se estivessem na escola pública. Se você não 

acompanhar você acaba ouvindo que: ‘por isso que os 

Cotistas não merecem estar na universidade”, “não 

merecem oportunidade...”. Enfim, acho que isso é um 

desafio pessoal de você sempre acompanhar uma 

produtividade, um resultado que é ... Uma meta minha era 

estar entre os melhores para não carregar esse estigma e 

ficar pensando que de fato eu ocuparia um lugar menor 

por ser Cotista” (Entrevista 9). 

 

“A minha relação com a família é totalmente diferente, 

porque hoje, inclusive, eles conseguem me olhar como 

uma autoridade na família; por ser eu uma pessoa que fez 

o curso superior; por ser uma pessoa que, de alguma 

maneira, ganhou autonomia; ter percepção de vida 

diferente” (Entrevista 9). 

“Com o curso superior os problemas não ficaram mais 

fáceis, mas você consegue ter uma forma de pensar 

diferente que ajuda a resolver” (Entrevista 9). 

“Então, a grande mudança provocada pelo ensino 

superior se dá em relação aos Cotistas. Alguns deles 

vieram de extrema pobreza e conseguem chegar a um 

lugar social. Isso os faz conhecedor do que é miséria, 

pobreza e pertencer a uma classe social mais valorizada. 

Então, esse deslocamento é muito positivo porque você 

acaba conhecendo os dois lados” (Entrevista 9). 

“O acesso a serviços e bens, você muda muito. Você 

passa a viver de outra maneira, a demandar novas coisas 

e tudo isso se torna possível graças sua condição 

financeira que melhora. Quando você consegue se 

encaixar bem no mercado de trabalho, você consegue 

uma melhor condição financeira e consegue se colocar 

melhor nesses espaços sociais. Então, a qualidade de vida 

melhora, sem dúvida nenhuma” (Entrevista 9). 

Fonte: Elaboração própria. 
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Todos esses sentimentos positivos expressos pelos entrevistados sobre as mudanças 

provocadas pelas Cotas na vida dos egressos Cotistas vêm corroborar com Felicette, 

Cabera & Morosini (2014), quando afirmam que "[…] dessa forma as pessoas têm a 

opção e a condição de desenvolver suas capacidades utilizando-as de forma produtiva e 

no exercício da cidadania" (p. 36). 

Quanto ao sentimento negativo sobre as Cotas e, consequentemente, ao ensino 

superior como sujeitos de mudanças na vida dos egressos Cotistas, apenas a fala de um 

dirigente recebeu destaque e nenhuma fala dos egressos. Isso mostra que, apesar dos 

aspectos falhos e que precisam ser repensados e melhorados no que diz respeito à adoção 

de Cotas para acesso ao ensino de qualidade como estratégia de redução das 

desigualdades sociais, o sistema atual está surtindo efeitos positivos.  

O quadro 19, a seguir, evidencia a fala dos entrevistados considerando que as Cotas 

e, consequentemente, o fato de cursar o ensino superior, não provocam mudanças 

positivas relativas à redução das desigualdades sociais:  

Quadro 19: Algumas das falas principais que manifestam sentimento negativo dos egressos Cotistas e dos 
Dirigentes a respeito das mudanças em geral ocorridas nos Cotistas formados rumo à redução 
da desigualdade social. 

Falas dos egressos Cotistas Falas dos Dirigentes Entrevistados 

Não houve manifestação de sentimento negativo. 

“A ideia de que a educação muda a vida das 

pessoas, é ilusória. Acho que a educação não 

muda a sociedade em que vivemos. Às vezes 

muda de um ou de outro. Isso é utilizado para 

culpar os que não conseguiram, tentando 

atribuir a eles uma culpa que é do sistema no 

qual vivemos” (Entrevista 7D). 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Diante dos sentimentos expostos, observa-se que, com aproximadamente 10 anos de 

adoção das Cotas pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), os resultados 

provocaram mudanças na vida dos seus egressos Cotistas e que foram percebidas pelos 

entrevistados como muito positivas. Em outras palavras, pelo sentimento expresso pelos 

entrevistados, as Cotas estão alcançando seus objetivos. 

Fica, então, alcançado o 6º objetivo específico desta pesquisa; o de verificar se a 

eventual diferença de desempenho acadêmico entre os resultados no CRA e ENEM, dos 
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egressos Cotistas em relação aos egressos não Cotistas, gera consequências no ‘mundo 

da vida’ dos egressos Cotistas que concluíram seus respectivos cursos e que são 

percebidas pelos entrevistados. De acordo com os depoimentos colhidos junto aos 

entrevistados, sobretudo junto aos egressos Cotistas que concluíram o curso, o fato deles 

terem ingressado, cursado o ensino superior e obtido desempenho acadêmico não 

diferente dos demais da classe, os fez sentirem-se mais próximos dos não Cotistas no que 

diz respeito ao ‘mundo da vida’. Há depoimentos de egressos Cotistas deixando claro que 

se sentiram diferentes, academicamente, em relação aos não Cotistas, no início do curso, 

mas que depois sentiram que essa diferença acabou e que, academicamente, eles não se 

sentiam menos preparados do que os não Cotistas. 

Retomando a pesquisa quantitativa, verificou-se que, na maioria das variáveis e 

subvariáveis em destaque lá analisadas, a diferença de desempenho acadêmico dos 

egressos Cotistas e não Cotistas no CRA (após ingressarem/cursarem o ensino superior) 

foi inferior àquela apurada entre esses dois grupos no ENEM (antes de ingressarem no 

ensino superior). Verificando o sentimento dos egressos Cotistas e dos dirigentes 

entrevistados, observou-se que as mudanças ocorridas na vida dos egressos Cotistas 

apontam para uma maior integração e, consequentemente, para uma menor desigualdade 

social. O que também sinaliza para uma menor diferença socioeconômica entre Cotistas 

e não Cotistas, comparando o antes e o depois de terem ingressado e cursado o ensino 

superior. 

Partindo do pressuposto de que a situação socioeconômica dos alunos influencia no 

desempenho acadêmico deles, pode-se afirmar que o acesso à educação de qualidade, no 

caso, o ensino superior público oferecido pela UFES, contribuiu, decisivamente, para a 

potencial redução das desigualdades sociais e que os resultados da pesquisa quantitativa 

que indicaram  redução na diferença de desempenho acadêmico entre egressos Cotistas e 

não Cotistas no CRA em relação ao ENEM, estão trazendo consequências no ‘mundo da 

vida’100 dos egressos Cotistas. Consequências no âmbito psíquico e socioeconômico, as 

quais são sentidas pelos próprios egressos Cotistas e pelos dirigentes como sendo 

positivas.  

Conclui-se, então, que a realidade objetivada pela Ação Afirmativa Cota está se 

efetivando. Os resultados, ainda que parciais, da sua implementação são evidenciados por 

                                                           
100 No mundo real. 
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vários estudos e mostram que, nas instituições onde as pesquisas foram realizadas, a 

preocupação dos críticos das Cotas de que o desempenho acadêmico dos Cotistas não 

seria suficiente para acompanhar o dos não Cotistas foi superado. Aliás, a pesquisa 

quantitativa do presente trabalho mostra isso, ao evidenciar, estatisticamente, que, ao 

tomar por base determinadas variáveis juntamente com as subvariáveis, não se pode 

afirmar que houve diferença de desempenho acadêmico dos Cotistas em relação ao dos 

não Cotistas depois que eles ingressaram no ensino superior. 

Mas, conforme enfatiza Fraga (2009), “é a consequência e não o resultado o que 

possibilita ainda perceber se a ação se legitima ou não no ‘mundo da vida’, se está ou não 

orientada, por exemplo, para a relevância do humano” (p. 125). No caso da presente 

pesquisa, restou demonstrado que a adoção da Ação Afirmativa Cota, muito mais que 

apresentar resultado positivo no que diz respeito ao desempenho acadêmico em relação 

aos não Cotistas, evidenciou que os entrevistados percebem as consequências de todo 

esse processo por meio das mudanças ocorridas na vida dos egressos Cotistas e seus 

reflexos na sociedade.  

Isso vem mostrar que a desigualdade material (efetiva) apregoada pela CF de 1988 é 

aquela cuja Ação Afirmativa Cota veio para mudar. E, apesar de tantos ajustes que ainda 

precisam ser implementados, as Cotas vêm alcançando, ainda que parcialmente, os 

objetivos pelas quais foram criadas.  

 

4.3.3.5 Ações de nivelamento 

É de ser esperar que, em turmas do ensino superior onde estudam, juntos, alunos que 

vieram do ensino básico público e do privado, haja desnivelamento no que diz respeito 

ao aprendizado que permita a todos os estudantes acompanhar, com desenvoltura e a 

contento, os conteúdos das disciplinas do curso que escolheram. Para tanto, não basta dar 

aos estudantes Cotistas a oportunidade de ingressarem no ensino superior em igualdade 

de direito. De acordo com Rocha (1996), é preciso colocar em prática, também, o 

princípio da equidade; dando suporte diferenciado para quem é diferente, permitindo, 

assim, que independente das suas condições socioeconômicas, todos os estudantes 

(Cotistas e não Cotistas) alcancem o objetivo de cursar, com qualidade, o ensino superior. 

Como apresentado anteriormente no item Cota no ensino superior, os egressos 

Cotistas entrevistados ressaltaram a fragilidade do ensino básico público do qual são 
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oriundos e ressentem-se de falta de base para acompanhar, com qualidade, os conteúdos 

do ensino superior. Para tanto, algumas medidas vêm sendo tomadas e outras ainda em 

fase de estudos, para depois serem implementadas. Elas são denominadas neste trabalho 

de ‘ações de nivelamento’, as quais são tidas como medidas de equidade para que também 

os Cotistas tenham condições de cursar o ensino superior com qualidade, da mesma forma 

com que se espera que seja o curso superior para os não Cotistas. 

Questionando os entrevistados sobre as ações de nivelamento que estão sendo 

praticadas nas diversas instâncias da UFES, apenas 40,00% das falas dos egressos 

Cotistas expressam sentimento positivo quanto à efetividade dessas ações para que os 

alunos acompanhem, com qualidade, o curso. As outras 60,00% expressam sentimento 

negativo, conforme gráfico 9: 

Gráfico 9: Sentimento dos egressos Cotistas entrevistados sobre as ações de nivelamento. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Quanto às falas dos dirigentes entrevistados, 55,60% delas expressam sentimento 

negativo a respeito das ações de nivelamento disponibilizadas pela UFES aos alunos 

Cotistas. Essas ações são abertas a todos os demais alunos que delas necessitarem, 

conforme gráfico 10, a seguir. Novamente é possível perceber que a maioria das falas dos 

dirigentes, a exemplo das dos egressos Cotistas, expressa sentimento negativo em relação 

às ações de nivelamento adotadas pela UFES. 

40%

60%

Manutenção - Nivelamento

Positivo

Negativo



182 

 
 

Gráfico 10: Sentimento dos administradores entrevistados sobre as ações de nivelamento. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Os egressos apontaram como positivas as monitorias e a iniciativa de alguns 

professores, não somente para atender aos Cotistas em dificuldades com os conteúdos das 

disciplinas, mas a todos os alunos, inclusive os não Cotistas que necessitassem de apoio. 

Os dirigentes entrevistados apontaram, também, as monitorias pagas com bolsas 

oferecidas pela UFES com essa finalidade e ações de alguns professores. Dado que as 

monitorias não estavam apresentando os resultados desejados, incentivou-se a criação de 

tutorias, também pagas com bolsas, para aqueles alunos que ‘adotassem’ outros alunos os 

quais estejam em dificuldades para acompanhar determinadas disciplinas, e fazem, junto 

aos mesmos, um trabalho de acompanhamento. Da mesma forma, está se incentivando a 

tutoria por parte de alguns professores para que adotem grupos de alunos em dificuldades 

em determinados conteúdos. 

Há outras iniciativas em nível de UFES e de Centros que ainda não foram 

devidamente institucionalizadas, tais como palestras e seminários que oferecem outros 

assuntos, que não os oferecidos em sala de aula na graduação, de forma a proporcionar 

aos Cotistas conhecimentos dos quais foram alijados nas séries anteriores e no mundo em 

que viviam. 

A seguir, algumas das principais falas que expressam sentimento positivo quanto às 

ações de nivelamento adotadas na UFES. 
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Quadro 20: Algumas das principais falas que expressam sentimento positivo quanto às ações de 
nivelamento adotadas pela UFES. 

Falas dos egressos Cotistas Falas dos Dirigentes Entrevistados 

“Toda disciplina tem monitoria” (Entrevista 1). 

“Uma ação que contribuiu para que alunos 

com dificuldades de acompanhamento nas 

disciplinas foram as monitorias, com bolsas 

para os monitores” (Entrevista 5D). 

“No que diz respeito ao apoio para os alunos com 

dificuldades em acompanhar o curso, tinha monitores 

para as várias áreas, os professores sempre 

disponíveis, inclusive emprestando materiais. Esse 

apoio era aberto para todos os alunos (Cotistas e não 

Cotistas) que dele necessitassem” (Entrevista 15). 

“Temos dois projetos que foram guiados pela 

PROGRAD. Adotamos duas ações que têm 

dado certo para ajudar alunos em dificuldade 

acadêmica, independente se o aluno é Cotista 

ou não. A gente lança um edital onde 

estudantes se disponibilizam como tutores. Na 

tutoria um estudante adota outro. Então, ele 

vai acompanhar o adotado nos períodos mais 

críticos de aprendizado. Esta tutoria é paga. A 

outra tutoria é professor/estudante, onde um 

professor adota um grupo de. O professor 

combina nos primeiros dias de aula e os 

estudantes o procuram, independentemente de 

serem Cotistas ou não.  O professor passa a 

ser tutor, orientando os alunos que se 

apresentam com dificuldades. Essas ações não 

são adotadas em todos os cursos do Centro; 

mas apenas em alguns cursos onde as 

coordenações conseguiram articular a 

iniciativa. Essa iniciativa é do Centro e não da 

UFES como um todo” (Entrevista 6D). 

“Tinha o sistema de monitoria” (Entrevista 5). 

“Esses projetos visam garantir não o 

conhecimento dos conteúdos trabalhados em 

sala de aula, mas outros conhecimentos dos 

quais essas pessoas foram, historicamente, 

alijadas (literatura, arte ...)” (Entrevista 7D). 

Continua ... 
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   ... continuação. 

Egressos Cotistas Entrevistados Dirigentes Entrevistados 

“A não ser ações pontuais de um ou outro professor, 

não havia ação institucional, a não ser monitoria em 

algumas disciplinas” (Entrevista 6). 

“A gente tem feito aqui acompanhamento 

com diagnóstico de todos os cursos. Quais as 

disciplinas que são gargalos devido ao grande 

número de reprovações e evasão e a gente, 

quando chegou aqui há dois anos atrás, 

fizemos um diagnóstico de todas as 

disciplinas que mais retêm e reprovam. 

Dentro dessas disciplinas, fizemos uma 

análise mais quantitativa para ver quem são os 

estudantes que estão nessa situação e que mais 

reprovam e/ou evadem. Quais são essa 

disciplinas? Não vou falar todas elas, mas 

quando você pega matemática, física e 

química básicas; aí pega todas as engenharias 

do CEUNES e do CT. No CCJE, também é 

matemática básica e estatística que reprovam 

bastante. No CEFD, o  problema é biologia, 

bioquímica e anatomia. O centro de artes não 

tem esses problemas. Os cursos são mais 

voltados para trabalho final de curso. A língua 

portuguesa e a interpretação de textos são 

problemas em todos os cursos. Nossos alunos 

leem, interpretam textos e produzem muito 

poucos textos. Tem-se um retrato da situação 

e a partir daí fomos estimulando projetos. 

Estamos trabalhando para que todos sejam 

alcançados” (Entrevista 8D). 

Quanto à questão das deficiências a serem supridas 

para acompanhar o ensino superior, não vi nenhuma 

iniciativa nesse sentido. Individualmente, os 

professores ajudam muito. Encontrei neles um alento 

às questões relacionadas às minhas defasagens no 

ensino. Obviamente que não são todos.  Mas não 

existe um programa assim, por exemplo, você precisa 

de um reforço escolar, e tenha um programa para o 

qual possa recorrer (Entrevista 2).  

“A gente vê aqui dentro quem vem de 
condições precárias e a gente tem que 
estabelecer formas de estudos, chamar para 
conversa; enfim, depende da sensibilidade de 
professor para professor. E, como sou 
professora do primeiro período, a gente dá 
uma geral antes de começar” (Entrevista 2D).  

 
   Fonte: Elaboração própria. 
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Além de apresentar sentimentos positivos a respeito de algumas iniciativas, 

institucionalizadas ou não, mas que são percebidas como proativas pelos entrevistados 

(egressos Cotistas e dirigentes) no que diz respeito à ajuda na reposição de conteúdos, 

para que o aluno acompanhe, com qualidade, o curso, há os sentimentos negativos 

expressos por esses mesmos entrevistados quando o assunto é nivelamento. 

 

4.3.3.6 Sentimento negativo quanto às ações de nivelamento 

Em geral, os egressos se reportam à ausência de ações institucionalizadas, para as 

quais pudessem recorrer, caso sentissem necessidade, no que diz respeito à questão de 

conteúdos para acompanhar o curso. Corroboram esse sentimento os dirigentes 

entrevistados quando dizem não haver ações próprias institucionalizadas. Infere-se, então, 

que, em nem todos os Centros e cursos e nem em todos os anos em que o sistema de Cotas 

está vigorando, existem ou existiram ações de nivelamento, nem que seja de forma isolada 

e não institucionalizada, com as quais os Cotistas pudessem contar; sistematicamente, 

caso necessitassem. 

O quadro 21, a seguir, contém algumas das principais falas dos entrevistados, 

expressando o sentimento negativo a respeito das ações de nivelamento: 

Quadro 21: Algumas das principais falas que expressam sentimento negativo quanto as ações de 
nivelamento adotadas pela UFES. 

Falas dos egressos Cotistas Falas dos Dirigentes Entrevistados 

“Não havia nenhuma ação institucional. Havia 

iniciativa particulares de alguns professores” 

(Entrevista 10). 

“O centro não tem nenhuma ação específica 

para dar suporte a estudantes com dificuldade 

de acompanhar o curso por falta de base. Mas 

a gente está em parceria com um programa 

que está em curso na PROGRAD, chamado 

de tutoria desses alunos, para fazer o 

acompanhamento. Aí, o que a gente tem feito 

no centro é estimular os docentes a entrarem 

nesse programa de apoio à permanência ... na 

verdade, é quase que como um reforço que 

você faria junto aos alunos e tal” (Entrevista 

3D). 

Continua ... 
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... continuação. 

Egressos Cotistas Entrevistados Dirigentes Entrevistados 

“Não havia nenhuma ação institucional. Somente 

algumas iniciativas que partiam de alguns 

professores” (Entrevista 12). 

“No Centro nós não temos nenhum estudo, 

nenhuma experiência à parte do que estes 

Cotistas estão fazendo” (Entrevista 6D). 

“Não havia apoio institucional para ajudar alunos com 

deficiências na aprendizagem. Todo mundo tinha o 

mesmo tratamento e não tinha apoio institucional nem 

destinado aos Cotistas e nem aos alunos de forma 

geral que acaso sentissem necessidade de ter. [...] Eu 

acho que os professores pensavam que quem estivesse 

aí fazendo o curso é porque estavam todos 

capacitados” (Entrevista 13). 

“O andamento acadêmico é que talvez seja algo 

com o qual devemos nos preocupar” (Entrevista 

6D). 

“Não que eu tenha visto. Quando tinha dificuldades 

eram os colegas mesmo que ajudavam” (Entrevista 

14). 

“Como consequência, tem-se um índice de 

retenção e evasão considerados muito alto, né?” 

(Entrevista 6D). 

“Quanto a questão das deficiências a serem supridas 

para acompanhar o ensino superior, não vi nenhuma 

iniciativa nesse sentido” (Entrevista 2). 
 

“Pelo menos nas salas de aula onde frequentei e 

tampouco nos corredores vi algo que fosse para 

socorrer os alunos com dificuldades” (Entrevista 20). 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Esse sentimento negativo dos entrevistados quanto à ausência e/ou insuficiência de 

ações institucionais de apoio ao estudante Cotista está em desacordo com Dias Sobrinho 

(2013), o qual afirma que, ao receber alunos vindos de situação socioeconômica não 

privilegiada e de escola pública com o ensino defasado, as Instituições de Ensino Superior 

deveriam estar conscientes e, suficientemente, preparadas para o fato de que esses alunos  

que “se encontram em desvantagem em relação aos jovens que puderam construir um 

percurso formativo mais ajustado às exigências e dinâmicas da sociedade [...]” (p. 120). 

Aliás, o elevado percentual de falas dos alunos expressando sentimento negativo 

quanto às ações institucionais de nivelamento e às assistências para que eles se 

mantivessem na UFES, confronta com a busca da igualdade, por meio do princípio da 

equidade, conforme é o entendimento de Rawls (1981, p. 66), Rabelo Júnior (2011), Cury 

(2005) e Sposat (2010). 
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Por serem oriundos de famílias cuja situação socioeconômica é desprivilegiada em 

relação aos não Cotistas, os Cotistas, para acompanhar com qualidade o ensino superior, 

precisam de assistência que lhes garanta o mínimo para sobreviver dignamente enquanto 

cursarem o ensino superior. Para isso o governo criou programas de assistência ao 

estudante que, na visão dos entrevistados, vêm funcionando na UFES conforme segue. 

 

4.3.3.7 Ações de assistência estudantil aos Cotistas 

Quanto ao sentimento a respeito da assistência estudantil, 50,00% das falas dos 

egressos Cotista o polariza como positivo. 

Gráfico 11: Sentimento dos Cotistas quanto as ações de assistência estudantil. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Já as falas dos dirigentes entrevistados a respeito das ações de Assistência Estudantil 

apontam que essas ações são positivas para 62,50%. A minoria, 37,50% das falas dos 

dirigentes expressaram sentimento negativo em relação às mesmas. 
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Gráfico 12: Sentimento dos administradores quanto as ações de assistência estudantil. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Os estudantes reconhecem o quanto as assistências disponibilizadas pelo governo 

federal, por meio da UFES, para os Cotistas, favoreceram a permanência deles no curso. 

No entanto, relatam que as mesmas são escassas, principalmente para aqueles alunos que 

não moram com a família na cidade onde fica localizado o campus em que estudaram. 

Enfatizaram, sobretudo, o alto custo de vida da capital (Campi de Goiabeiras e Maruipe).  

Já os dirigentes enfatizaram ações que vão além das triviais101 e que são adotadas 

dentro de alguns centros e que integram aprendizado e ajuda de custo, por meio da 

inserção desses estudantes necessitados em projetos de pesquisa, onde o estudante recebe 

bolsa. Mas esses projetos ainda não estão totalmente institucionalizados. 

A seguir, o que expressaram os entrevistados a respeito: 

Quadro 22: Algumas das principais falas que expressam sentimento positivo quanto às ações de assistência 
adotadas pela UFES. 

Falas dos egressos Cotistas Falas dos Dirigentes Entrevistados 

“O auxílio é suficiente. Verdade é que minha família 

ajudava. Mesmo que tivesse entrado por Cotas, minha 

mãe sempre trabalhou muito. Ela costurava para fora. 

Então ela sempre fazia um dinheirinho a mais e me 

enviava para complementar o que faltava” (Entrev. 17). 

“E esse modelo que vem sendo adotado, não só 

permitiu o ingresso, mas a sustentação do aluno 

aqui, que também é muito importante” 

(Entrevista 1D). 

Continua .... 

  

                                                           
101 Auxílio xerox, auxílio refeição, auxílio moradia etc. 

62,50%

37,50%

Manutenção  - Assistência estudantil

Positivo

Negativo
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“A assistência estudantil (vale transporte, refeição, bolsa 

etc.) oferecida pela universidade também ajudaram 

muito. Os recursos não são suficientes e nem nunca 

foram; porque o custo de vida em Vitória é muito caro” 

(Entrevista 2). 

“Estamos adotando uma política de 

sustentabilidade por meio de projetos. Temos 

vários projetos de pesquisa e extensão em fase 

de implementação. São muito importantes, 

porque todos esses projetos envolvem alunos 

da graduação. E nós tentamos incluir nesses 

projetos esses alunos que percebemos como 

sendo mais frágeis” (Entrevista 1D). 

“A UFES dava apoio financeiro para o estudante. Se não 

me engano, quando entrei, ela dava R$ 200,00 para 

comida, passagens e o material. Esse programa de ajuda 

realmente ajudou muito. Era muito burocrático. 

Burocrático demais; mas  ajudou muito” (Entrevista 4). 

“Como direção do centro, temos feito algumas 

ações que competem ao centro, como 

disponibilizar recursos para alunos participar 

de eventos fora da universidade” (Entrevista 

4D). 

 

“Acompanhando a proposta de se criar projetos 

que contemplassem alunos: o PIBIC júnior, o 

[nosso Centro] aprovou 29 projetos. Foi o 

centro com o maior de número de projetos 

aprovados. É um projeto de dois anos de 

duração. É chamado de projeto de iniciação 

científica júnior o qual estimula a integração e 

a colaboração entre universidade e as escolas 

públicas, e aí, funciona com o professor junto 

com um estudante da universidade em 

cooperação com uma escola, envolvendo um 

professor dessa escola e mais 10 estudantes 

mesma. Todos os envolvidos têm bolsa” 

(Entrevista 6D). 

“A gente não tem reclamação de insuficiência 

de recursos para a assistência do aluno para 

mantê-lo na universidade. Entendemos, então, 

que as ajudas de custo estão sendo a contento. 

Sobretudo porque estamos conseguindo que 

parte dos nossos alunos mais necessitados 

estejam sendo estagiários” (Entrevista 6D). 

“Já temos várias pelas vias da própria 

assistência estudantil que são as várias bolsas 

que estudantes recebem” (Entrevista 8D). 

 
  Fonte: Elaboração própria. 
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Tanto os egressos quanto os dirigentes entrevistados relataram algumas iniciativas, 

no entanto, eles entendem que, em geral, elas foram insuficientes, bem como foram 

insuficientes os recursos disponibilizados para a assistência estudantil aos alunos 

carentes. 

Quadro 23: Algumas das principais falas que expressam sentimento negativo quanto às ações de assistência 
estudantis adotadas pela UFES. 

Falas dos egressos Cotistas Falas dos Dirigentes Entrevistados 

“Recursos não suficientes para os que moram na 

grande Vitória e nem de quem vem de outras cidades, 

embora elas tivessem o auxílio moradia, não era 

suficiente” (Entrevista 1). 

“Hoje, não sei se é suficiente, mas a política 

adotada, como as isenções, ajudas de custo, 

auxílio para moradia, vale transporte; isso faz 

uma diferença muito grande” (Entrevista 

1D). 

“Teve gente que veio do interior e parou o curso 

porque não teve como se manter. O auxílio da 

universidade não é suficiente. Somente com o auxílio 

da universidade você não consegue pagar suas contas, 

igual tem gente que tinha que pagar aluguel... que tinha 

que se alimentar, comprar uma roupa, tirar uma cópia, 

comprar um livro; enfim, tinha que viver” (Entrevista 

13). 

“Quanto a suficiência dos recursos destinado 

à manutenção do estudante no ensino 

superior, eles não suprem totalmente as 

necessidades, principalmente a questão da 

moradia” (Entrevista 1D). 

“Tive a sorte de ingressar e permanecer na 

universidade devido a um bom estágio que consegui o 

qual era perto da minha casa e da faculdade. Os dois 

estágios foram muito bons. As bolsas eram boas. Foi 

muito importante para mim porque eu precisava do 

dinheiro” (Entrevista 13). 

“Eles falam que a ajuda financeira oferecida 

pelo governo não dá” (Entrevista 2D). 

   ... “A ajuda é muito pouca para que eles possam 

adquirir tudo o que o professor quer que eles tenham; 

você está me entendendo?” (Entrevista 3). 

“Existem reclamações nesse sentido. 

Normalmente, através dos coletivos” 

(Entrevista 4D). 

Continua ... 

  



191 

 
 

  ...continuação 

Falas dos egressos Cotistas Falas dos Dirigentes Entrevistados 

A ajuda financeira disponibilizada pelo governo não 

era suficiente. Para o pessoal que morava fora da 

casa dos pais, a ajuda não era suficiente não. O 

aluguel aqui não é barato” (Entrevista 5). 

“A questão da permanência do aluno no curso, 

precisa melhorar. A gente encontra muitos 

alunos com uma vulnerabilidade social muito 

grande e sem condição nenhuma de se manter 

na universidade. Com dificuldade econômica e 

social muito grande; sem dinheiro, às vezes, até 

para o comer no restaurante universitário, não 

têm apoio da família; mal têm família” 

(Entrevista 4D). 

“Principalmente os que vieram de fora da cidade e 

vieram para estudar, os recursos não eram 

suficientes” (Entrevista 6). 

“Foi criado o PINAES – Programa Nacional de 

Assistência Estudantil por meio de um decreto 

federal; portanto, muito frágil e pode ser 

revogado a qualquer momento. Esse decreto 

estabelece que alguns recursos serão enviados 

para as universidades a título de assistência 

social. Esses recursos têm sido insuficientes” 

(Entrevista 5D). 

“Os colegas que dependiam desses recurso 

reclamavam que era pouco. A UFES poderia 

construir dormitórios para eles; principalmente para 

as pessoas que vêm do interior do estado” (Entrevista 

7). 

“A instituição não conseguiu atender, não 

somente por questão de dinheiro; mas por 

questão de gestão. Não conseguiu garantir a 

contento, a moradia estudantil, a alimentação 

(se está garantindo esta última, o faz com 

muitas dificuldades)” (Entrevista 5D). 

“Com relação a receber auxílio do governo, desde 

quando eu não trabalhava me ajudou, apesar de que 

eu tinha uma família para me apoiar. Tinha colegas 

que não tinham e que às vezes, passavam 

“perrengue”. Porque o auxílio não cobria todos os 

gastos. Ainda mais para aqueles que vieram de 

cidades menores do interior. O maior custo de vida 

da cidade grande, em termos do nosso estado, tal 

como comida etc. Tinha colegas que, no final de 

semana, ficavam sem comer, porque eles só comiam 

no Restaurante Universitário (RU). Então, é 

complicado. Quando não tinha RU, não tinha como 

e nem onde comer” (Entrevista 8). 

“Acho que a instituição precisa de olhar com 

mais cuidado para os alunos assistidos que, em 

geral, são os Cotistas” (Entrevista 5D). 

Continua ... 
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...continuação 

Falas dos egressos Cotistas Falas dos Dirigentes Entrevistados 

 

“Hoje, com o ingresso pelas Cotas, pelo 

menos na UFES em que o processo iniciou 

em 2008/2009, aliados a ela deveriam ter uma 

série de outras políticas que invistam na 

permanência do estudante no interior da 

universidade. Isso tem sido tratado na 

perspectiva da assistência. Mas acho que 

deveria ser tratado sobre outra perspectiva. 

Deveria ter projetos que possam dar não 

somente condições, mas condições mais 

iguais para que esses estudantes permaneçam 

na universidade.” (Entrevista 7D). 

 Fonte: Elaboração própria. 
 

Em suma, tanto a questão do nivelamento como forma de dar condições ao aluno de 

recuperar conteúdos e acompanhar com aproveitamento e qualidade o curso, quanto a 

questão da assistência estudantil, a qual visa dar condições do aluno manter-se no curso, 

ainda há muito o que se fazer. Por um lado, os egressos apontam as dificuldades pelas 

quais passaram, tanto pela escassez de assistência estudantil quanto pela falta de ações de 

nivelamento. Por outro lado, os dirigentes reconhecem a escassez dos dois benefícios e, 

ainda que de forma isolada, alguns buscam adotar ações que visam supri-las, ainda que 

algumas sejam de forma isolada. 

As ajudas aos estudantes encontram-se respaldadas no Decreto nº 7.234, de 19 de 

julho de 2010, o qual dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil – 

PNAES. De acordo com a entrevista 5D, o referido programa é respaldado por um decreto 

e, “portanto, muito frágil e pode ser revogado a qualquer momento”. Essa facilidade de 

revogação acaba por caracterizar o instituto das assistências estudantis no ensino superior 

como uma política de governo e não de Estado e, portanto, sujeitas aos programas 

temporários de governos. E isso vem fragilizar a garantia das assistências aos Cotistas 

que delas necessitam. E assim vai em desencontro com a CF de 1988, a qual respalda as 

Ações Afirmativas que visam a busca de igualdade social, como é o caso das Cotas, como 

uma política de Estado.  
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Observa-se, pelo sentimento expresso pelos entrevistados, que as ações 

complementares para que o aluno curse com qualidade o ensino superior estão aquém do 

necessário. Quanto ao nivelamento, 60,00% dos estudantes (gráfico 9) e 55,60% dos 

dirigentes (gráfico 10) manifestaram sentimento negativo a respeito da sua existência e 

suficiência nos cursos da UFES.  Bastante semelhante é o sentimento expresso a respeito 

da assistência estudantil, onde apenas 50,00% dos estudantes e 62,50% dos dirigentes 

manifestaram sentimento positivo a respeito da existência e da suficiência dessas ações 

(gráficos 11 e 12). 

O fato das ações destinadas às ajudas estudantis (nivelamento e assistência) serem 

percebidas como negativas ou muito pouco positivas, é um indicador que inspira cuidados 

maiores por parte do governo federal/universidade. Afinal, a Cota para ser “mais justa, 

numa sociedade visceralmente desigual como a nossa, deveria ser baseada nos princípios 

de justiça com equidade, que levam em conta não o indivíduo em abstrato, mas como 

pertencente a diferentes grupos sociais [...]” (OLIVEN, 2007, P. 49). 

Com isso, acredita-se que assistência estudantil, tal como o aluguel, por exemplo, 

deveria levar em consideração a realidade do custo de vida de cada região/cidade onde se 

localiza o campus no qual os alunos estudam. Assim como o governo, por meio da Lei nº 

12.711/12, teve o cuidado de destinar Cotas às etnias, em conformidade com os 

percentuais de cada uma delas na região onde a Universidade Federal está localizada, 

poderia ter o mesmo cuidado com as ações de assistência, disponibilizando recursos, 

proporcionalmente, ao custo de vida de cada região. 

O mesmo direcionamento deveriam receber os recursos destinados a outras 

assistências e/ou nivelamento, cujas especificações e montantes sugere-se que sejam em 

conformidade com a realidade de cada local onde o Cotista estuda, não deixando de 

considerar a realidade de cada aluno. 

É possível observar que o objetivo da pesquisa quanti, deste trabalho, de verificar se 

a diferença de desempenho acadêmico entre Cotistas e não Cotistas, depois que 

ingressaram no ensino superior, é diferente daquela calculada antes do ingresso na 

universidade, foi alcançado. O cálculo se deu utilizando-se a ANOVA, por meio da qual 

foram analisadas, primeiramente, as variáveis UFES em geral, Campus, Centros, Cursos 

e Demanda. Em seguida foram utilizadas essas mesmas variáveis, acrescidas das 

subvariáveis constantes do questionário socioeconômico, o qual se encontra no anexo 1.  
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Acrescenta-se, a isso, que o objetivo da pesquisa quali também foi alcançado. A fala 

dos egressos Cotistas, em maior intensidade, e a dos dirigentes manifestaram sentimento 

de que houve mudanças positivas no que diz respeito ao preparo dos egressos Cotistas 

para o desempenho profissional e para a vida. 

Espera-se que a redução da diferença de desempenho acadêmico entre Cotistas e não 

Cotistas, após cursarem o ensino superior, tenha sido causada somente pela alavancagem 

no desempenho acadêmico dos Cotistas. Mas não é possível fazer tal afirmação, mesmo 

porque não foi verificado se essa redução de diferença de desempenho foi provocada pela 

redução do desempenho dos não Cotistas ou se foi pela redução da qualidade dos exames 

que foram realizados durante o curso, levando em consideração o nível dos Cotistas e não 

o nível que se vinha praticando antes do implemento das Cotas. A literatura é enfática em 

atribuir, em partes, à situação socioeconômica do aluno, o seu desempenho acadêmico. 

Independente dos motivos que levaram à redução da diferença do desempenho 

acadêmicos entre Cotistas e não Cotistas depois deles ingressarem no ensino superior, a 

pesquisa qualitativa mostrou que tanto os egressos Cotistas quanto os dirigentes 

entrevistados expressaram, em suas falas, sentimento de que o ensino superior provocou 

mudanças consideradas positivas na vida dos egressos que os fizeram sentir-se mais 

próximos dos não Cotistas.  Isso leva a inferir que, pelo menos em parte, o ensino superior 

contribuiu para a redução da desigualdade social, por meio de abertura de oportunidades, 

tanto mercadológicas quanto pela cidadania como um todo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Criadas dentro de um contexto de desigualdade social, as Cotas focam a educação 

como caminho para a superação dessas desigualdades. Elas foram adotadas pela UFES 

no ano de 2008, aproximadamente quatro anos antes da promulgação da Lei Federal nº 

12.711/12, alterada pela Lei nº 13.409/16, que obrigou todas as Instituições de Ensino 

Superior federais a adotá-las.  

As Cotas, como uma medida de acesso ao ensino superior, sendo este último uma 

estratégia para o combate das desigualdades sociais, são legitimadas pela CF de 1988. 

Esta última foi a primeira a tratar do combate à discriminação, considerando a existência 

real da desigualdade social, ou seja, baseada no direito material e não no direito formal 

como o fizeram várias outras constituições anteriores, que buscavam a não discriminação 

social por meio de textos proibitivos e/ou imperativos, não considerando a realidade da 

sociedade onde a discriminação estivesse presente.  

Tanto a CF de 1988 quanto a Lei nº 12.711/12 tratam as Ações Afirmativas - 

inclusive as Cotas -  as quais têm por objetivo combater as desigualdades sociais, como 

um processo. Haja vista que a própria Lei nº 12.711/12 estabelece prazo de 10 anos para 

que o programa seja revisado. Espera-se, com o decorrer do tempo e a adoção de outras 

medidas menos exclusivas, não precisar mais de Cotas ou de outras formas excludentes 

para garantir às pessoas o direito ao processo de inclusão, como forma de combate às 

desigualdades sociais. 

O fato de considerar a inclusão e o combate das desigualdades sociais como um 

processo suscitou o interesse de efetuar a presente pesquisa. Haja vista que o alcance dela 

não se limitou ao desempenho acadêmico dos alunos no curso superior e tampouco ao 

número e às condições socioeconômicas de indivíduos que nele ingressaram e cursaram 

valendo-se das Cotas. Ao contrário, este estudo aceitou como válidas as afirmações de 

pesquisadores que evidenciaram, em seus estudos, que o desempenho acadêmico do 

aluno, objeto das suas pesquisas, é influenciado pela sua respectiva situação 

socioeconômica de origem. Por isso, avançou em relação às outras pesquisas e buscou 

conhecer, por meio de entrevistas semiestruturadas, as consequências que o fato de 

ingressar e cursar o ensino superior com sucesso ensejou na vida dos egressos Cotistas. 



196 

 
 

Utilizando-se da pesquisa quantitativa, foi utilizada a ferramenta estatística ANOVA 

e com ela, foi realizado o teste de médias. Tomando como objeto de análise as variáveis 

a seguir, foram apurados os seguintes resultados: 

- variável ‘UFES em geral’ -  observou-se que a diferença de desempenho dos Cotistas 

em relação aos não Cotistas, antes e após eles terem ingressado no ensino superior 

permaneceu significante; 

- variável ‘Campus’ – somente no Campus de Alegre a diferença de desempenho 

acadêmico dos Cotistas em relação ao dos não Cotistas depois que ambos ingressaram no 

ensino superior foi considerada, estatisticamente, reduzida em relação à diferença apurada 

antes do ingresso deles na universidade; 

- variável ‘Centro’ – a diferença entre Cotistas e não Cotistas, existente antes do ingresso 

deles no ensino superior, deixou de ser significante depois que ingressaram em seus 

respectivos cursos, nos seguintes Centros: Centro de Artes (Campus de Goiabeiras), 

Centro de Ciências Agrárias e Engenharias (Campus de Alegre), Centro de Ciências 

Jurídicas e Econômicas (Campus de Goiabeiras), Centro de Educação e Centro de 

Educação Física e Desportos (Campus de Goiabeiras) e Centro Universitário Norte do 

Estado do Espírito Santo (Campus de São Mateus); 

- variável ‘Curso’ – a diferença de desempenho acadêmico existente entre Cotistas e não 

Cotistas antes deles ingressarem no ensino superior deixou de ser significante nos cursos 

de Bacharelado dos Campi de Alegre e São Mateus, depois que os alunos ingressaram na 

universidade;  

- a variável ‘demanda’ – a diferença de desempenho acadêmico entre Cotistas e não 

Cotistas depois deles ingressarem nos cursos de mediana e menor demanda é 

estatisticamente significante em relação à diferença desses mesmos grupos antes de 

ingressarem na universidade. Já a diferença de desempenho acadêmico dos alunos de 

cursos de maior demanda apresentou-se significativa tanto antes de ingressarem na 

universidade, como após terem ingressado em seus respectivos cursos. 

Verificou-se, portanto, que a análise das variáveis, sem considerar as questões do 

questionário socioeconômico (subvariáveis), apresentou resultados bastante genéricos, 

dificultando, assim, uma melhor compreensão do fenômeno que a pesquisa quanti 

possibilitou verificar.  A análise, somente na parte hachurada, dos anexos 5 (UFES em 

geral) e 8 (cursos: bacharelado e licenciatura), leva ao entendimento de que o fato de ter 
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ingressado na universidade e cursado o ensino superior, não possibilitou reduzir a 

diferença de desempenho entre Cotistas e não Cotistas, considerando os dois momentos: 

antes e após ingressarem no ensino superior. Já a análise dos anexos 6 (Campus), 7 

(Centros) e 9 (demanda) evidencia outra realidade. O Campus de Alegre (anexo 6) 

apresenta redução de desempenho entre Cotistas e não Cotistas, considerando o antes e o 

após ingresso no ensino superior. O mesmo ocorreu em seis Centros (anexo 7) e nos 

cursos de média e menor concorrência (anexo 9). 

Verificou-se, então, que com o acréscimos de variáveis, os resultados vão 

possibilitando uma visão mais analítica quando àa diferença de desempenho acadêmico 

entre esses dois grupos. 

Antes de acrescentar às variáveis ‘UFES em geral’ e ‘Cursos’ o questionário 

socioeconômico, o desempenho acadêmico dos Cotistas era inferior ao dos não Cotistas, 

tanto antes como após ingressarem na universidade. Após acrescentar às variáveis o perfil 

socioeconômico dos alunos102, verificou-se que a variável ‘UFES em geral’ indicou que, 

em 60,82% das subvariáveis estudadas, houve a redução da diferença de desempenho 

acadêmico entre Cotistas e não Cotistas, após ingressarem no ensino superior. O mesmo 

fato ocorreu com a variável ‘Cursos’ que, após ingressarem na universidade, em 72,66% 

das subvariáveis pesquisadas, houve redução do desempenho acadêmico (Quadro 10). As 

demais variáveis Campus, Centros e Demanda também evidenciaram que, em 58,19%, 

65,15% e 67,69%, respectivamente, das subvariáveis analisadas, o desempenho 

acadêmico dos Cotistas em relação ao dos não Cotistas diminuiu, tomando como base o 

antes e o pós ingressarem no ensino superior. 

Esses resultados foram considerados suficientes para afirmar que a diferença da 

média de desempenho acadêmico entre esses dois grupos reduziu depois que eles 

ingressaram no ensino superior. 

  Observa-se, então, que, em muitos casos, houve relevante redução da diferença de 

desempenho acadêmico entre Cotistas e não Cotistas depois que eles ingressaram no 

ensino superior, em relação à diferença de desempenho deles antes de ingressarem na 

universidade. Os resultados da ANOVA evidenciam isso. Complementando a pesquisa 

quanti, a pesquisa quali, por meio da fala da entrevista 2D, evidencia que “não basta 

somente dar oportunidade para essas pessoas entrarem no ensino superior. É preciso 

                                                           
102 Questionário socioeconômico. 
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fornecer o mesmo conhecimento [...].  Mas quando é oferecido um sistema mais igual, 

um sistema com menor diferença, os Cotistas mostram que não têm deficiência 

intelectual; e sim, deficiência proveniente das desigualdades”. 

Em todas as análises efetuadas constatou-se que o desempenho acadêmico dos 

Cotistas antes de ingressarem no ensino superior foi menor do que aquele apresentado pelos 

não Cotistas. Dessa forma, ficou confirmada a hipótese de nº 1, a qual previa que “o 

desempenho acadêmico dos egressos Cotistas antes da entrada deles na universidade é 

menor do que o desempenho dos não Cotistas nesse mesmo exame”. 

Quanto ao desempenho dos Cotistas em relação aos não Cotistas após ingressarem 

no ensino superior, ficou constatado que, em média, para 64,91% das subvariáveis 

pesquisadas (quadro 10), não há como afirmar que o desempenho dos Cotistas foi 

diferente daquele dos não Cotistas. Restando, portanto, aceita, parcialmente, a hipótese 

de número 2: “desempenho acadêmico dos egressos Cotistas após o ingresso deles na 

universidade não é inferior ao dos não Cotistas”. 

O fato da diferença do desempenho acadêmico entre Cotistas e não Cotistas ser 

menor após eles ingressarem no ensino superior, se comparado com o desempenho deles 

antes do ingresso na universidade, evidencia que a diferença de desempenho acadêmico 

entre esses dois grupos foi reduzida depois que eles ingressaram no ensino superior. 

Sendo assim, ficou aceita a hipótese de número 3: “a diferença de desempenho acadêmico 

entre Cotistas e não Cotistas depois que ambos ingressaram na universidade é inferior 

àquela apurada antes deles cursarem o ensino superior”.  

Mesmo assim, ainda pairou a questão a respeito das consequências sociais da adoção 

das Cotas, depois que estudantes, de nível socioeconômico inferior aos que habitualmente 

frequentavam a universidade antes das Cotas, ingressaram e concluíram, com sucesso, 

juntamente com os não Cotistas, o ensino superior. 

Para facilitar a análise por parte dos entrevistados, a pesquisa solicitou aos mesmos 

que falassem sobre as consequências da adoção das Cotas e de terem ingressado/cursado 

o ensino superior com sucesso, no que diz respeito a sua respectiva preparação para o 

mercado de trabalho e no que diz respeito às mudanças em geral que o fizeram se sentir 

mais cidadão.  

Quanto às consequências percebidas como positivas no que diz respeito sua 

qualificação para o mercado de trabalho, tanto as falas dos egressos Cotistas formados 
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(81,80% - gráfico 5) quanto as dos dirigentes entrevistados (75,00% - gráfico 6) 

afirmaram que as Cotas e o ensino superior os aproximaram dos não Cotistas no que diz 

respeito à qualificação para o mercado de trabalho. E, dessa forma, corroboram com 

Posternak (2014, p. 2), para quem o capital humano “representa o investimento que as 

pessoas fazem para aumentar sua produtividade econômica [...], dá ênfase ao modo pelo 

qual a educação incrementa a produtividade e a eficiência dos trabalhadores [...]”. 

Em outras palavras, o ensino superior deixa o estudante Cotista mais preparado para 

o mercado de trabalho, sendo assim mais produtivo e podendo desempenhar cargos que 

lhe proporcionem maior remuneração. Fato que não seria possível, caso não tivesse 

concluído o ensino superior. Para Carvalho (2013) e Gutterres (2015), a remuneração dos 

que possuem curso de graduação é maior, em média, 2,6 vezes em relação aos não 

graduados. 

 No tocante às consequências percebidas como positivas, no que diz respeito ao 

sentimento de cidadania como um todo, tanto as falas dos egressos Cotistas formados 

(100,00% - gráfico 7) quanto as dos dirigentes entrevistados (80,00% - gráfico 8) 

perceberam que as Cotas e o ensino superior os aproximaram dos não Cotistas. 

Espera-se que essas mudanças percebidas na vida dos egressos Cotistas não sejam 

apenas uma preparação do estudante para que ele possa fazer parte de outras classes 

sociais existentes, que não a sua de origem e, tampouco ‘carimbar’ cidadãos, segregando-

os entre favorecidos e não favorecidos. Mas que o ensino superior proporcione ao Cotista 

desenvolver-se para ser o que quiser e não somente possibilitar-lhe “uma educação pela 

qual pudesse ele participar da elite” (TEIXEIRA, 1989, P. 13).  

Entende-se, como tarefa do governo, juntamente com a sociedade, estar em 

constantes questionamentos sobre a educação que está sendo oferecida, bem como buscar 

as melhores formas da pessoa se desenvolver e tornar-se cidadã culta e livre. Sabendo, no 

entanto, que essa busca e tomada de decisões devem ocorrer num processo contínuo. 

Tomando por base o sentimento expresso pelos entrevistados, é possível afirmar que 

a adoção das Cotas na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) está atingindo seus 

objetivos de maior inserção social e provável combate às desigualdades sociais. Mas, 

apesar disso, os entrevistados apontaram uma série de questões que necessitam ser melhor 

analisadas, uma vez que, pelo que expressa o sentimento dos entrevistados, não estão 

contribuindo, como deveriam, para o alcance dos objetivos das Cotas. Como são ações 
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que visam a manutenção e a conclusão do ensino superior com sucesso pelos Cotistas, 

foram chamadas de ações de nivelamento e de assistência. As de nivelamento são as 

direcionadas a proporcionar aos alunos Cotistas a possibilidade de acompanhar o curso a 

contento, por meio de reposição de conteúdos que deveriam ter aprendido em séries 

anteriores. Já as ações de assistência são as direcionadas a proporcionar aos Cotistas 

recursos que dependem de suporte financeiro, tal como moradia, alimentação, xerox, 

livros etc. 

Quanto às ações de nivelamento, destaca-se o sentimento negativo manifestado em 

60,00% (gráfico 9) das falas dos egressos Cotistas e em 55,60% (gráfico 10) dos 

dirigentes entrevistados. São reconhecidas como positivas as poucas ações que se tem, 

embora a maior parte delas são isoladas e partem da iniciativa de alguns professores e/ou 

alguns cursos. Infere-se, desse sentimento, que a não institucionalidade de ações efetivas 

de apoio dificulta aos beneficiados das Cotas cursarem, com qualidade, o curso no qual 

ingressaram.  

No que diz respeito à assistência estudantil, 50,00% (gráfico 11) das falas dos 

Cotistas egressos e 37,50% (gráfico 12) das dos dirigentes expressaram sentimento 

negativo a respeito. Reconheceram as ações existentes como válidas, porém insuficientes. 

Alguns dirigentes apontaram os esforços que vêm envidando para melhorar o suporte 

assistencial ao estudante com dificuldades financeiras, mas, por outro lado, apontam 

dificuldades de adotar providências, inclusive, devido a centralização do orçamento. 

As carências de assistências mais compatíveis com as necessidades dos alunos, 

principalmente as dos Cotistas, vão além daquelas de nivelamento e de outras que 

dependem, quase que somente, de recursos financeiros e de vontade política. Há carências 

que vão muito além disso e, sem as quais, o estudante poderá não conseguir vencer os 

desafios de estudar numa universidade pública, junto a outros alunos oriundos de famílias 

cuja situação socioeconômica é bastante diferente das deles. Em alguns casos, os Cotistas, 

para frequentar a universidade, não moram com suas respectivas famílias e tampouco em 

suas cidades. Tanto a entrevista 5 D quanto a 10 D mencionaram essas carências103. 

Algumas medidas adotadas demonstram que foram insipientes, ou adotadas bem depois 

da adoção do regime de Cotas, diante das necessidades dos alunos e do tempo que a 

universidade estudada adotou o regime de Cotas. Algumas dessas medidas é a 

                                                           
103 Não sentimento de pertença tanto na universidade quanto no local onde residem, solidão, depressão 
etc. 
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disponibilização, por parte da universidade estudada, de serviço de psicologia para 

acompanhar os alunos que dele necessitarem, bem como promoção de palestras com 

temas voltados à valorização da vida, tais como a prevenção do suicídio e outros.  

Com a adoção do ingresso na universidade pelo Sistema Único (SISU), é possível 

que um número maior de alunos, inclusive Cotistas, de outras cidades e estados opte pelos 

cursos da UFES; fato que pode levar os problemas de manutenção desses alunos Cotistas 

nos cursos a se multiplicarem. 

Mas é preciso levar em consideração que as falas, as quais representam sentimentos 

positivos e negativos, foram colhidas em entrevistas junto aos egressos Cotistas e eles, 

apesar de apontarem certas dificuldades, conseguiram concluir, com sucesso, o curso 

superior. Portanto, para se ter um panorama mais amplo e mais completo sobre as 

consequências das Cotas, será preciso fazer novas pesquisas, inclusive em outras 

instituições de ensino superior. No caso das dificuldades encontradas pelos Cotistas, 

sugere-se que pesquisas posteriores entrevistem, também, outros públicos, tais como 

aqueles Cotistas que ingressaram e foram evadidos antes de concluir o curso. 

Por meio das falas dos Cotistas e dos dirigentes foi possível perceber que o 

sentimento sobre adoção das Cotas no ensino superior é, em partes, divergente. Os 

dirigentes deixam transparecer o sentimento de que a adoção das Cotas já é, por si própria, 

uma medida de inclusão e de combate às desigualdades. Mas os egressos, os que 

vivenciaram o ensino superior na qualidade de Cotistas, mesmo valorizando a existência 

das Cotas, apresentam uma série de dificuldades vividas por eles durante o curso, as quais 

poderiam ser evitadas ou, ao menos, amenizadas, se a universidade estivesse efetivamente 

preparada para atender tais demandas. Muitas delas já eram ou deveriam ser previsíveis 

ainda antes mesmo da adoção das Cotas. É o caso, por exemplo, dos alunos Cotistas 

oriundos do ensino básico oferecido pelas escolas públicas, principalmente as estaduais, 

chegando, assim, em defasagem em relação a outros que estudaram em escolas de melhor 

qualidade. 

Se entre esses dois grupos de entrevistados já existe divergência parcial de 

sentimento quanto à adoção das cotas como medida de redução das desigualdades sociais, 

é provável que se fossem entrevistados outros grupos, não diretamente relacionados à 

educação superior, como foi o caso dos alunos Cotistas e dos dirigentes entrevistados, 

seriam percebidos novos olhares e, possivelmente, bem divergentes dos que ora essa 

pesquisa apresenta. Dependendo do grupo a ser entrevistado, principalmente os que não 
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vivenciaram a problemática das Cotas no ensino superior, o sentimento deles a respeito 

dessa Ação Afirmativa pode, inclusive, ser muito mais influenciado pela mídia. Esta 

última pode, inclusive, levar a um “consenso fabricado” (TOCQUEVILLE,1998; 

HABERMAS, 2014 e OLIVEIRA & BERMEJO, 2017, P. 492) e, nas entrevistas, o 

sentimento transmitido não seja efetivamente fruto das suas reflexões e pesquisas. Os dois 

grupos entrevistados não estão livres dessas potenciais influências. No entanto, é mais 

provável que transmitam um sentimento mais fruto da sua própria reflexão poder estar, 

inclusive e de certa forma, envolvido diretamente com o assunto. 

As entrevistas deixaram mais evidente a relação do capital humano com a educação 

e com o crescimento da renda. Embora 23,80% dos Cotistas entrevistados afirmassem 

estar desempregados no momento da entrevista, 68,75% dos que trabalhavam exerciam a 

profissão na área do curso. Os entrevistados, principalmente aqueles que trabalhavam na 

área do curso, manifestaram sentimento de satisfação com o que faziam, bem como 

alegaram estar obtendo renda superior àquela que recebiam antes de cursar o ensino 

superior, e em relação aos colegas oriundos de semelhante condição socioeconômica e 

que não cursaram o ensino superior, embora tivessem cursado juntos todo ou fração do 

ensino básico. 

Para contextualizar melhor essa situação de alguns estarem desempregados, é 

importante destacar que a situação de desemprego no país vem se agravando, com um 

número de desempregados cada vez maior, principalmente nos últimos quatro anos. De 

acordo com Silveira & Gazzoni (2018), em fevereiro de 2018 a taxa de desemprego 

chegou a 12,20% da população economicamente ativa, ou seja, em torno de 12.7 milhões 

de pessoas desempregadas. E dos egressos entrevistados, apenas 3 concluíram o ensino 

superior em 2013 e todos estão empregados. Todos os demais concluíram a partir de 2014, 

em anos de maior retração da oferta de empregos dos últimos tempos. 

Portanto, em relação ao capital humano, as entrevistas manifestaram sentimento de 

que as Cotas estão contribuindo para melhor qualificar a mão de obra e, 

consequentemente, a inserção dos Cotistas no mercado de trabalho, o rendimento do 

trabalho decorrente da qualificação e o consequente acesso a bens disponíveis, acessíveis 

somente àqueles que dispõem de determinado poder aquisitivo para usufrui-los, como é 

o caso de plano de saúde, escola particular para os filhos, prestação da casa própria, dentre 

outros. E todos esses avanços contribuem para um crescente sentimento de cidadania por 

parte dos Cotistas. 
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Entendendo que a redução das desigualdades sociais em busca da igualdade é um 

processo, sugere-se que pesquisas posteriores tomem determinados grupos de egressos 

Cotistas e os acompanhem, verificando se, efetivamente, o sentimento de igualdade social 

vai aumentando ou se o sentimento de redução das desigualdades sociais foram sentidas 

somente na euforia do impacto do primeiro momento, uma vez que a adoção das Cotas 

na UFES é bastante recente.  

Como contribuição teórica, a pesquisa reuniu num só trabalho os resultados da 

pesquisa quantitativa e qualitativa. A quanti centrou-se na busca do diferencial de 

desempenho acadêmico entre Cotistas e não Cotistas antes e após ingressarem no ensino 

superior. Já a pesquisa qualitativa enfocou as consequências das Cotas na vida dos 

egressos, por meio de entrevistas, visando, assim, testar a literatura que diz que o 

desempenho acadêmico do estudante é influenciado pela sua respectiva condição 

socioeconômica e que a educação é uma relevante via para se superar as desigualdades 

sociais.  

Os resultados deste estudo acenam para a necessidade de novas pesquisas de caráter 

multidisciplinar. Inclusive para estudos que procurem diferenciar mudanças ocorridas na 

vida dos Cotistas que são decorrentes do crescimento natural que é obtido por meio da 

idade e daquelas decorrentes do fato deles terem ingressado e cursado o ensino superior. 

Além do que, esta vem reforçar a necessidade de novos estudos nessa que, se assim se 

pode denominar, a segunda geração das pesquisas sobre Ação Afirmativa Cota. As 

pesquisas até então têm focado no desempenho acadêmico dos Cotistas e sua respectiva 

comparação com o dos não Cotistas. Espera-se, nessa  segunda geração, que o foco seja 

realmente nas consequências da adoção das Cotas no ‘mundo da vida’ dos egressos 

Cotistas. 

Além do que, é esperado que as novas pesquisas venham melhor identificar as causas 

pelas quais um número expressivo de Cotistas ingressaram no ensino superior e se 

evadiram sem concluí-lo. Essa nova geração de pesquisa deverá trazer conhecimentos 

que poderão ser utilizados, sobretudo, pela universidade em suas decisões gerenciais, e 

pelo Estado, no seu amplo expectro de Políticas Públicas. 

Outro aspecto considerado relevante desse trabalho é o fato de que, para apurar a 

diferença de desempenho acadêmico dos Cotistas em relação aos  não Cotistas antes e 

após ingressarem e cursarem o ensino superior, foram pesquisados os mesmos alunos, 

utilizando-se dos seus respectivos CPFs para identificá-los nos bancos de dados da 
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PROGRAD104 e da CCV105.  E, para verificar se a redução da diferença de desempenho 

acadêmico entre Cotistas e não Cotistas, após ingressarem e cursarem o ensino superior 

(CRA) em relação à diferença de desempenho enctre esses dois grupos antes do ingresso 

no ensino superior (ENEM), trouxe consequências para o ‘mundo da vida’, foi 

entrevistado um grupo de alunos Cotistas, escolhidos aleatoriamente, dentre aqueles cujos 

dados foram utilizados na pesquisa quantitativa.    

Outras questões que poderão ser objeto de estudos de outras pesquisas. Uma delas 

diz respeito à identificação e o aprofundamento das subvariáveis constantes no 

questionário socioeconômico que foram mais determinantes no desempenho acadêmico 

dos alunos. A outra questão refere-se à relação causa e efeito. Este estudo adotou a 

premissa de que a redução da diferença de desempenho acadêmico entre Cotistas e não 

Cotistas, depois deles ingressarem no ensino superior, é inferior à diferença apurada antes 

deles ingressarem na universidade. Encontrou como resultado que grande maioria das 

subvariáveis analisadas aponta que houve redução na diferença de desempenho 

acadêmico e, a partir daí, procurou verificar, por meio da pesquisa quali, as consequências 

da adoção das na vida dos egressos Cotistas. Mas os resultados poderiam ter apontado 

que não houve redução de diferença do desempenho acadêmico. Se assim fosse, mesmo 

assim, o fato do cidadão ter ingressado numa universidade com a ajuda das Cotas lhe 

traria consequências positivas no ‘mundo da vida’? 

O sentimento do entrevistador durante as entrevistas é que grande parte dos alunos 

Cotistas valorizam o ensino na sala de aula e suas consequências, mas não deixam de dar 

grande importância para a vida deles a convivência com o ambiente universitário. 

Uma outra variável importante, também não analisada por este trabalho, é verificar 

se a redução da diferença de desempenho acadêmico entre Cotistas e não Cotistas antes e 

após ingressarem no ensino superior se deu por um efetivo aumento na média de 

desempenho acadêmico dos Cotistas no ensino superior ou se foi decorrente da queda da 

média de desempenho acadêmico dos não Cotistas. 

Para o autor desta pesquisa, as falas dos entrevistados não deixam dúvidas de que as 

Cotas proporcionaram aos Cotistas mudanças positivas em suas vidas, no que diz respeito 

à sua participação no mercado de trabalho e à cidadania como um todo. No entanto, isso 

                                                           
104 Desempenho no CRA dos egressos formados. 
105 Desempenho no ENEM dos alunos ingressantes na universidade. 
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não significa que as Cotas colocaram os Cotistas no mesmo patamar de igualdade junto 

aos não Cotistas, mesmo porque existem outras variáveis, tais como o ambiente 

socioeconômico e cultural de origem dos Cotistas e suas consequências sociais. Isso pode 

apenas parecer terem sido superadas por eles no momento da entrevista, dado o 

sentimento de alta autoestima em que se encontravam ao falar da experiência deles  hoje, 

como pertencentes do seleto grupo que ingressou e concluiu o ensino superior numa 

universidade pública federal. Fato esse ainda muito novo no Brasil e que vem despertando 

diferentes sentimentos. A universidade pública era tida como local frequentado, 

exclusivamente, por os assim chamados - ‘ricos’, sobretudo nos cursos de alta demanda. 

Da mesma forma, o autor não entende que a cultura de uma pessoa e/ou de um grupo 

possa ser mudada pelo simples fato do cidadão ingressar e cursar o ensino superior. Pode, 

sim, ocorrer o despertar do Cotista para novos valores, novas formas de ver a vida, novas 

perspectivas de se sentir cidadão, inclusive com melhor preparo para o exercício de uma 

profissão. Mas a busca pela igualdade requer muitas outras medidas, além das Cotas 

voltadas à educação. Uma delas seria melhorar planejamento das cidades, de modo que 

todos tenham o direito de morar, estudar e viver de forma mais decente e onde o Estado 

possa se fazer presente com escolas de qualidade. Como ente responsável pela educação 

dos seus cidadãos,  o Estado poderá atuar tanto como agente  mantenedor, prestador e 

controlador da qualidade do processo educacional, conforme apregoa Anísio Teixeira, ou 

seja como agente destinatário e controlador da qualidade da educação privada, desde que 

o acesso a ela seja garantido para todo cidadão, a começar com as séries iniciais. E desde 

que a prioridade seja dada à qualidade da educação que é disponibilizada. 

Enquanto as escolas públicas de ensino básico apresentarem qualidade de ensino 

inferior às públicas; enquanto houver escolas particulares cuja qualidade pode ser 

ranqueada em “A”, ‘B’, [...], ‘Z’ e houver ranqueamento na qualidade entre as escolas 

públicas, as desigualdades sociais irão existir. Enfim, medidas devem ser tomadas para 

que mudanças efetivas venham a ocorrer na vida dos Cotistas.  

Independente de ser uma política pública operacionalizada pelo Estado ou pela rede 

privada, a educação - principalmente a básica - deveria ser uma política de Estado da 

União e não dos estados federativos e municípios. Os recursos destinados à educação 

deveriam ser equitativamente distribuídos, de forma que a falta ou excassez deles não 

viesse ocasionar situações em que determinados estados, municípios ou regiões tenham 

que oferecer aos seus cidadãos uma educação de qualidade inferior. 
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Para que o distanciamento do ‘mundo’ dos não Cotistas seja reduzido/eliminado e os 

dois grupos  - Cotistas e não Cotistas - venham usufruir das oportunidades em igualdade 

de condições, outras políticas públicas precisam ser adotadas, não somente no âmbito da 

ação afirmativa voltada à educação. Algumas delas já vêm acontecendo, como é o caso 

da política assistencial Bolsa Família, cujo recebimento do benefício está condicionado à 

frequência da criança à escola. Assim como o Bolsa Família, outras políticas públicas 

precisam ser melhoradas. Para uma nação que busca, efetivamente, reduzir as 

desigualdades sociais entre seus cidadãos, na busca da igualdade, não basta atrelar o 

recebimento dos benefícios à frequência à escola dos filhos. É preciso atentar e tomar 

medidas para que as escolas que eles frequentam não sejam legitimadoras e promotoras 

das desigualdades sociais. 

Em outras palavras, em sendo a educação o caminho escolhido, visando reduzir as 

desigualdades sociais e na busca pela igualdade, é preciso repensá-la em sua qualidade, 

disponibilidade e equidade no acesso e frequência à mesma. O acesso à educação de 

qualidade desde as séries iniciais, aliadas a outras políticas públicas, também relacionadas 

a dar tratamento a todos os cidadãos para que tenham igual oportunidade de desenvolver-

se, se apresenta como um caminho eficaz.  

No entanto, se essas ações não estiverem devidamente atreladas no sentido delas 

serem complementares na busca do mesmo objetivo, as próprias Cotas, como estão sendo 

operacionalizadas hoje, somente no ensino superior e sem uma política de equidade mais 

contundente, se tornam elas mesmas promotoras de um ciclo vicioso que fatalmente 

redundará na necessidade de adoção de novas Ações Afirmativas na busca do inatingível 

objtivo de reduzir as desigualdades sociais, na busca pela igualdade. 

Sabe-se que a universidade estudada faz parte de um universo maior, que é o país 

como um todo, e que muitas medidas dependem de decisões e recursos da União. 

Gozando da sua autonomia, algumas dessas ações estão sendo adotadas, conforme 

entrevistas, principalmente junto aos dirigentes. No entanto, várias ações precisam ser 

adotadas, principalmente no que diz à preparação do aluno que veio de escolas de ensino 

básico defesadas, para que possam acompanhar o curso com qualidade. Talvez fosse o 

caso de aumentar o tempo de integralização dos cursos, por exemplo. Nesse(s) período(s) 

adicional(is), ministrar conteúdos que, sabidamente, serão necessários para acompanhar 

o curso com qualidade.   
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O autor desta pesquisa não tem dúvidas de que as Cotas proporcionaram aos Cotistas 

mudanças muito positivas em suas vidas. No entanto, não ousa afirmar que as Cotas 

colocaram os Cotistas no mesmo patamar dos não Cotistas, mesmo porque existem outras 

variáveis, como por exemplo, o ambiente cultural de origem de cada grupo, o qual pode 

levar ao entendimento de que as mudanças na vida dos egressos sentidas pelos 

entrevistados são apenas um começo. Várias outras políticas afirmativas precisam ser 

adotadas, não somente no âmbito da educação, para que o distanciamento do ‘mundo’ 

dos não Cotistas seja eliminado e os dois grupos venham usufruir das oportunidades em 

igualdade de condições. 

Finalmente, acresce-se a tudo isso o fato da Ação Afirmativa Cota ser uma questão 

que deve ser tratada pela gestão pública e, para esta última, a questão do respeito à 

Constituição é vital a qualquer busca pelo "em comum" autêntico que oriente as políticas 

públicas para o bem comum. E que, neste caso, de acordo com Merleau-Ponty (1991, p. 

182) e Fraga (2009) "não basta utilizarmos as mesmas palavras para nos entendermos uns 

aos outros [...] é preciso enfim, ter a experiência em comum" (p. 31), ou seja, quando 

discurso e ação estão sintonizados na gestão pública e na educação. Assim, assumindo as 

Cotas como uma política de Estado para o bem-estar e igualdade social daqueles que aqui 

residem, o Brasil poderia aprender com seus acertos e erros, mas também, com a 

experiência de outros países onde, de acordo com Sowell (2016), nem todas as 

experiências mundo afora foram exitosas como se esperaria que fossem.  
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ANEXO 1: Questionário Socioeconômico 

 
1.Estado civil: 
1 - Solteiro (a). 
2 - Casado (a). 
3 - Viúvo (a). 
4 - Separado (a) legalmente (desquite ou divórcio). 
5 - Outra situação. 
 
2. Município em que reside atualmente: 
Consulte a tabela de Municípios a seguir e preencha o código 10.  
(de acordo com o código de cada município) 
 
3. Onde cursou o Ensino Fundamental:  
1) Todo ou a maior parte em Escola Pública Federal.  
2) Todo ou a maior parte em Escola Pública Estadual.  
3) Todo ou a maior parte em Escola Pública Municipal.  
4) Todo ou a maior parte em Escola Particular.  
5) Todo ou a maior parte em Cursos/Exames Supletivos.  
 
4. Onde cursou o Ensino Médio:  
1) Todo ou a maior parte em Escola Pública Federal.  
2) Todo ou a maior parte em Escola Pública Estadual.  
3) Todo ou a maior parte em Escola Pública Municipal.  
4) Todo ou a maior parte em Escola Particular.  
5) Todo ou a maior parte em Cursos/Exames Supletivos. 
 
5. Ano de conclusão do Ensino Médio (2º Grau):  
Preencha o ano em que concluiu/concluirá o Ensino Médio, usando as duas colunas 
consecutivas reservadas para eles.  
 
6. Onde cursou o ensino médio: 
 
7. Você frequentou ou frequenta curso preparatório para processos seletivos?  
1) Sim, por menos de um semestre.  
2) Sim, por um semestre.  
3) Sim, por um ano.  
4) Sim, por mais de um ano.  
5) Não.  
 
.8. Onde cursou o pré-vestibular? 
 
9. De quantos processos seletivos você já participou?  
1) Uma.  
2) Duas.  
3) Três.  
4) Quatro ou mais.  
5) Nenhuma.  

Continua... 
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...continuação. 
10. Quantas vezes você já tentou ingressar na UFES?  
1) Uma.  
2) Duas.  
3) Três.  
4) Mais de três.  
5) Nenhuma.  
 
11. Indique o que você espera, em primeiro lugar, de um curso de nível superior:  
1) Aquisição de conhecimentos que permitam compreender melhor o mundo em que 

vivemos.  
2) Aquisição de conhecimentos que permitam melhorar o nível de instrução.  
3) Qualificação para o exercício de uma profissão.  
4) Formação teórica voltada para a pesquisa.  
5) Formação acadêmica para melhorar a atividade profissional que já desempenha.  
6) Obtenção de um diploma universitário.  
7) Outra expectativa.  
 
12. Motivo predominante na escolha do curso para o qual você está se inscrevendo:  
1) Possibilidades de emprego.  
2) Prestígio social da profissão.  
3) Curso adequado à sua aptidão pessoal e vocacional.  
4) Possibilidade de poder contribuir para a sociedade. 
5) Baixa concorrência pelas vagas.  
6) Amplas expectativas salariais.  
7) Curso oferecido em horário noturno.  
8) Único curso que lhe é acessível.  
9) Outros motivos.  
 
13. Qual das seguintes alternativas melhor expressa sua situação em relação a um 
curso de nível superior?  
1) Nunca iniciou um curso de nível superior.  
2) Abandonou o que estava cursando.  
3) Já o concluiu.  
4) Pretende desistir do curso atual se passar este ano.  
5) Pretende frequentar dois cursos ao mesmo tempo.  
6) Outra situação 
 
14. Se você estuda na UFES e abandonou ou pretende abandonar o curso de nível 
superior já iniciado, qual o principal motivo que o levou a esta decisão? (Se este 
não for o seu caso, passe ao item seguinte).  
1) Porque não conseguiu ingressar no curso desejado.  
2) Porque se decepcionou com o curso.  
3) Porque mudou a opção profissional.  
4) Por motivos financeiros.  
5) Outros motivos.  
 

Continua... 
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... continuação. 
15. Nível de instrução de seu pai:  
1) Nunca esteve na escola.  
2) Ensino Fundamental incompleto.  
3) Ensino Fundamental completo.  
4) Ensino Médio incompleto.  
5) Ensino Médio completo.  
6) Curso de nível superior incompleto.  
7) Curso de nível superior completo.  
 

16. Nível de instrução de sua mãe:  
1) Nunca esteve na escola.  
2) Ensino Fundamental incompleto.  
3) Ensino Fundamental completo.  
4) Ensino Médio incompleto.  
5) Ensino Médio completo.  
6) Curso de nível superior incompleto.  
7) Curso de nível superior completo.  
 

17. Ocupação do pai ou responsável:  
1) Agricultor / Empregado rural.  
2) Empregado de empresa privada.  
3) Empresário.  
4) Profissional liberal.  
5) Servidor público.  
6) Outras.  
 

18. Ocupação da mãe:  
1) Agricultor / Empregado rural.  
2) Empregado de empresa privada.  
3) Empresário.  
4) Profissional liberal.  
5) Servidor público.  
6) Outras.  
 

19. Alternativa que melhor expressa a atual situação de seu pai:  
1) Está desempregado.  
2) Trabalha.  
3) É aposentado e não está trabalhando.  
4) É aposentado, mas continua trabalhando.  
5) Vive de rendas.  
6) É falecido e deixou pensão para os dependentes.  
7) É falecido e não deixou pensão.  
 

20. Alternativa que melhor expressa a atual situação de sua mãe:  
1) Está desempregado.  
2) Trabalha.  
3) É aposentado e não está trabalhando.  
4) É aposentado, mas continua trabalhando.  
5) Vive de rendas.  
6) É falecido e deixou pensão para os dependentes.  
7) É falecido e não deixou pensão.  
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... continuação. 
21. Tipo de atividade remunerada que você exerce:  
1) Não exerce atividade remunerada.  
2) Exerce um trabalho eventual.  
3) Trabalha em tempo parcial (até 30 horas semanais).  
4) Trabalha em tempo integral (mais de 30 horas semanais).  
 

22. Indique sua participação na vida econômica da família:  
1) Não trabalha e seus gastos são financiados pela família ou por outras pessoas.  
2) Trabalha, mas recebe ajuda financeira da família ou de outras pessoas.  
3) Trab. e é responsável pelo seu sustento, não recebe ajuda financ de outras pessoas.  
4) Trabalha e é responsável pelo seu sustento, além de contribuir para o sustento da 

família ou de outras pessoas.  
5) Trabalha e é o principal responsável pelo sustento da família.  
 

23. Renda mensal de sua família  
1) Até três salários mínimos.  
2) Acima de três até cinco salários mínimos.  
3) Acima de cinco até dez salários mínimos.  
4) Acima de dez até quinze salários mínimos.  
5) Acima de quinze até vinte salários mínimos.  
6) Acima de vinte e até trinta salários mínimos.  
7) Acima de trinta salários mínimos.  
 

24. Número de pessoas que vivem da renda mensal de seu grupo familiar, 
incluindo você próprio, mas excluindo empregado (a)s doméstico (a)s:  

1) Uma.  
2) Duas.  
3) Três.  
4) Quatro.  
5) Cinco.  
6) Seis.  
7) Sete ou mais.  
 

25. Seus pais moram em:  
1) Pensão.  
2) Residência alugada.  
3) Residência própria.  
4) Hotel.  
5) Casa de parentes.  
6) Outro tipo de moradia.  
 

26. Se você não mora com seus pais, indique como mora:  
1) Pensão.  
2) República.  
3) Quarto alugado.  
4) Residência alugada.  
5) Residência própria.  
6) Hotel.  
7) Casa de parentes.  
8) Outro tipo de moradia.  

Continua... 
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... continuação 
27. Quantos carros de passeio sua família possui (não considere carros usados para 
fins de trabalho, como táxi, caminhão, microônibus, etc.)?  
1) Um.  
2) Dois.  
3) Três ou mais.  
4) Nenhum.  
 
28. Segundo os critérios do IBGE, qual a sua cor/etnia?  
1) Amarela.  
2) Branca.  
3) Parda.  
4) Preta.  
5) Indígena.  
 
29. Qual o principal meio de comunicação que você utiliza para se manter 
informado sobre os acontecimentos atuais?  
1) Jornal.  
2) Televisão.  
3) Rádio.  
4) Revista.  
5) Internet.  
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ANEXO 2: Cursos Pesquisados 

 

 
COD NOME LIC/BACHAR CENTRO CAMPI 

1 52 Administração - Diurno Bacharelado CCJE Goiabeiras 

2 5201 Administração - Noturno Bacharelado CCJE  Goiabeiras 

3 42 Agronomia  Bacharelado CCAE Alegre 

4 37 Agronomia  Bacharelado CEUNES São Mateus 

5 02 Arquitetura e Urbanismo Bacharelado CAr Goiabeiras 

6 55 Arquivologia Bacharelado CCJE Goiabeiras 

7 92 Artes Plásticas Bacharelado CAr Goiabeiras 

8 91 Artes Visuais - Diurno Licenciatura CAr Goiabeiras 

9 911 Artes Visuais - Noturno Licenciatura CAr Goiabeiras 

10 54 Biblioteconomia Bacharelado CCJE Goiabeiras 

11 11 Ciência da Computação Bacharelado CT Goiabeiras 

12 5206 Ciência da Computação  Bacharelado CCAE  Alegre 

13 3704 Ciência da Computação  Bacharelado CEUNES São Mateus 

14 22 Ciências Biológicas Ambos CCHN Goiabeiras 

15 22 B Ciências Biológicas  Bacharelado CCHN Goiabeiras 

16 48 Ciências Biológicas  Bacharelado CCAE Alegre 

17 39 Ciências Biológicas  Bacharelado CEUNES São Mateus 

18 22 L Ciências Biológicas  Licenciatura CCHN Goiabeiras 

19 5210 Ciências Biológicas  Licenciatura CCAE Alegre 

20 3703 Ciências Biológicas  Licenciatura CEUNES São Mateus 

21 56 Ciências Contábeis Bacharelado CCJE Goiabeiras 

22 561 Ciências Contábeis – Vesp Bacharelado CCJE  Goiabeiras 

23 58 Ciências Econômicas  Bacharelado CCJE  Goiabeiras 

24 762 B Ciências Sociais -  Not. Bacharelado CCHN Goiabeiras 

25 761 B Ciências Sociais – Vesp. Bacharelado CCHN Goiabeiras 

Continua ... 
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...continuação 

 
COD NOME_UNIDADE LIC/BACHAR CENTRO CAMPI 

26 762 L Ciências Sociais - Noturno  Licenciatura CCHN Goiabeiras 

27 762 Ciências Sociais - Noturno Ambos CCHN Goiabeiras 

28 761 Ciências Sociais - Vesp Licenciatura CCHN Goiabeiras 

29 761 L Ciências Sociais - Vesp Licenciatura CCHN Goiabeiras 

30 60 A Cinema e Audiovisual Bacharelado CAr Goiabeiras 

31 60 J Comun Soc. - Jornalismo Bacharelado CAr Goiabeiras 

32 60 P Comun Soc. – Publ e Prop Bacharelado CAr Goiabeiras 

33 95 Desenho Industrial Bacharelado CAr Goiabeiras 

34 62 Direito Bacharelado CCJE Goiabeiras 

35 253 Educação Física  Bacharelado CEFD Goiabeiras 

36 25 Educação Física  Licenciatura CEFD Goiabeiras 

37 38 Enfermagem  Bacharelado CEUNES São Mateus 

38 26 Enferm. e Obstetrícia Bacharelado CCS Maruípe 

39 07 Engenharia Ambiental Bacharelado CT Goiabeiras 

40 04 Engenharia Civil Bacharelado CT Goiabeiras 

41 05 Eng. da Computação Bacharelado CT Goiabeiras 

42 33 Eng. da Computação  Bacharelado CEUNES São Mateus 

43 50 Engenharia de Alimentos  Bacharelado CCAE Alegre 

44 34 Engenharia de Petróleo  Bacharelado CEUNES São Mateus 

45 09 Engenharia de Produção Bacharelado CT Goiabeiras 

46 35 Engenharia de Produção  Bacharelado CEUNES São Mateus 

47 06 Engenharia Elétrica Bacharelado CT Goiabeiras 

48 43 Engenharia Florestal  Bacharelado CCAE Alegre 

49 47 Eng. Indl. Madeireira  Bacharelado CCAE  Alegre 

50 08 Engenharia Mecânica Bacharelado CT Goiabeiras 

51 5208 Engenharia Química -  Bacharelado CCAE Alegre 

Continua ... 
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...continuação 

 
COD NOME_UNIDADE LIC/BACHAR CENTRO CAMPI 

52 36 Engenharia Química  Bacharelado CEUNES São Mateus 

53 16 Estatística Bacharelado CCE Goiabeiras 

54 29 Farmácia Bacharelado CCS Maruípe 

55 5209 Farmácia   Bacharelado CCAE Alegre 

56 40 Farmácia  Bacharelado CEUNES São Mateus 

57 74 B Filosofia - Noturno Bacharelado CCHN Goiabeiras 

58 74 L Filosofia - Noturno Licenciatura CCHN Goiabeiras 

59 10 B Física  Bacharelado CCE Goiabeiras 

60 10 L Física  Licenciatura CCE Goiabeiras 

61 5204 Física  Licenciatura CCAE Alegre 

62 3701 Física  Licenciatura CEUNES São Mateus 

63 20 Fisioterapia Bacharelado CCS Maruipe 

64 281 Fonoaudiologia Bacharelado CCS Maruipe 

65 63 Gemologia Bacharelado CCJE Goiabeiras 

66 6412 Geografia - Matutino Bacharelado CCHN Goiabeiras 

67 6411 Geografia - Matutino Licenciatura CCHN Goiabeiras 

68 6421 Geografia - Noturno Licenciatura CCHN Goiabeiras 

69 641 Geografia - Matutino Ambos CCHN Goiabeiras 

70 642 Geografia - Noturno Ambos CCHN Goiabeiras 

71 46 Geologia  Bacharelado CCAE Alegre 

72 664 L História - Noturno Licenciatura CCHN Goiabeiras 

73 663 L História - Vespertino Licenciatura CCHN Goiabeiras 

74 664 História - Noturno Ambos CCHN Goiabeiras 

75 663 História - Vespertino Ambos CCHN Goiabeiras 

76 88 
Letras-Libras Trad/ 
Interpretação 

Bacharelado CCHN Goiabeiras 

Continua ... 
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... continuação 

 
COD NOME_UNIDADE LIC/BACHAR CENTRO CAMPI 

77 841 
Língua Port. e Literat. de 
Língua Port. - Matutino 

Licenciatura CCHN Goiabeiras 

78 842 
Língua Portuguesa. e Literatura 
da  Língua Portuguesa. - 
Noturno 

Licenciatura CCHN Goiabeiras 

79 843 Licenciatura. Dupla 
Port/Espanhol 

Licenciatura CCHN Goiabeiras 

80 844 Licenciatura. Dupla 
Port/Francês 

Licenciatura CCHN Goiabeiras 

81 845 
Licenciatura Dupla 
Português/Italiano 

Licenciatura CCHN Goiabeiras 

82 83 Língua e Liter. Inglesa  Licenciatura CCHN Goiabeiras 

83 41 Matemática  Bacharelado CEUNES São Mateus 

84 5203 Matemática  Licenciatura CCAE Alegre 

85 3700 Matemática  Licenciatura CEUNES São Mateus 

86 4103 
Matemática. - Otimização/Pesq. 
Operacional  

Bacharelado CEUNES São Mateus 

87 3705 Matemática Industrial Bacharelado CEUNES São Mateus 

88 28 Medicina Bacharelado CCS Maruipe 

89 45 Medicina Veterinária  Bacharelado CCAE Alegre 

90 931 Música - Bacharelado Bacharelado CAr Goiabeiras 

91 93 Música - Licenciatura Licenciatura CAr Goiabeiras 

92 282 Nutrição Bacharelado CCS Maruipe 

93 49 Nutrição  Bacharelado CCAE Alegre 

94 78 Oceanografia Bacharelado CCHN Goiabeiras 

95 30 Odontologia Bacharelado CCS Maruipe 

96 681 Pedagogia - Matutino Licenciatura CE Goiabeiras 

97 682 Pedagogia - Noturno Licenciatura CE Goiabeiras 

98 18 Pedagogia  Licenciatura CEUNES São Mateus 

99 70 Psicologia Bacharelado CCHN Goiabeiras 

Continua... 
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... continuação. 

 
COD NOME_UNIDADE LIC/BACHAR CENTRO CAMPI 

100 32 B Química  Bacharelado CCE Goiabeiras 

101 32 L Química  Licenciatura CCE Goiabeiras 

102 5205 Química  Licenciatura CCAE Alegre 

103 3702 Química  Licenciatura CEUNES São Mateus 

104 72 Serviço Social Bacharelado CCJE Goiabeiras 

105 5207 Sistemas de Informação  Bacharelado CCAE  Alegre 

106 1401 Tecnol. e Manut. Indl. Bacharelado CT Goiabeiras 

107 27 Terapia Ocupacional Bacharelado CCS Maruipe 

108 44 Zootecnia - Alegre Bacharelado CCAE Alegre 

Fonte: Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 
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ANEXO 3: Correspondência solicitando colaboração para com a pesquisa por 

meio da concessão de entrevista 

 
Prezado(a) Fulano(a), tudo bem? 
 
Sou Fernando José Arrigoni, professor da Universidade Federal do Espírito Santo - 
UFES, campus de Goiabeiras, lotado do Departamento de Ciências Contábeis do CCJE e 
estou em fase de pesquisa para terminar minha tese de doutorado que faço na FGV/RJ. 

O assunto da minha pesquisa é cota no ensino superior. E eu gostaria de contar com sua 
colaboração. - Trata-se de uma conversa que teremos sobre cotas, se você aceitar. Num 
papo bem aberto, sem aquelas perguntas fechadas que requerem respostas pontuais. 

Assumo desde já o compromisso de que, nada sairá publicado na tese que identificará a 
pessoa que colaborar com a pesquisa. Os resultados serão tabulados e analisados 
considerando o grupo de pessoas que estão colaborando. Portanto, nada sairá 
identificando quem quer que seja que o tenha dito. 

Outrossim, espero que a pesquisa venha fornecer informações úteis para que as 
instituições de ensino superior públicas e o governo aprimorem o sistema de cotas 
vigente. 

Caso possa colaborar, poderemos ter essa conversa pessoalmente ou mesmo por skype. 
Fica a seu critério a escolha. Caso seja pessoalmente, é só indicar qual o melhor local, dia 
e horário. Se for via skype, também informar o melhor dia e hora. 

A conversa gira em torno de 30 minutos. 

Meus contatos: 
e-mail: fernandoj.arrigoni@gmail.com 
Tel. 27 99833 XXXX (vivo) 
Skype: fernando.arrigoni2 

Aguardo sua resposta para que eu possa ir me programando. 

Desde já, muito obrigado. 

Prof. Fernando José Arrigoni 
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ANEXO 4: Entrevista semiestruturada a ser feita junto aos egressos Cotistas. 

Conversa inicial: 

 Apresentação do entrevistador e dos objetivos da entrevista. 

 Pedir para que a entrevista possa ser gravada. 

1. Perguntar o ano que se formou na UFES. 

2. Identificar o curso no qual se formou, especificando se é Bacharelado ou 

Licenciatura. 

3. O Campi e o Centro no qual estudou 

 

Dados pessoais:  

 Sexo 

 Profissão 

 Ocupação atual 

 

Eixos temáticos: 

 Vantagens e desvantagens da adoção das Cotas como estratégia de acesso ao 

ensino superior; 

 O ensino superior como a etapa de escolaridade mais adequada para estimular o 

cidadão a reduzir e/ou superar suas desigualdades sociais, como é feito hoje por 

meio das Cotas; 

 Impactos (mudanças) na vida do egresso cotista atribuídos ao fato de ele ter 

cursado o ensino superior em relação a: 

 mercado de trabalho; acesso a serviços e bens de melhor qualidade; formas 

de perceber e posicionar-se frente à vida e o mundo etc.;  

 forma de ver os problemas pessoais, familiares, profissionais etc. e de 

tomar decisões frente aos mesmos; forma de sentir-se como cidadão 

(status social) em relação aos demais membros da sociedade, 

autoconfiança em relação a si mesmo etc.  

 

 

Continua ... 
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... continuação 

 

Entrevista: 

 Solicitar ao(à) entrevistado(a) que fale sobre as vantagens e desvantagens da 

adoção das Cotas como estratégia de acesso ao ensino superior; 

 Solicitar ao(à) entrevistado(a) que fale sobre a escolha do ensino superior como 

etapa de escolaridade mais adequada para estimular o cidadão a reduzir e/ou 

superar suas desigualdades sociais, como é feito hoje por meio das Cotas; 

 

 Solicitar ao(à) entrevistado(a) que fale sobre possíveis impactos (mudanças) na 

vida de ele(a) que ele(a) atribui ao fato ter cursado o ensino superior: 

 mercado de trabalho; remuneração; acesso a serviços e bens de melhor 

qualidade etc;  

 forma de perceber a vida e o mundo (os problemas pessoais, familiares, 

profissionais etc e de tomar decisões frente aos mesmos; forma de sentir-

se como cidadão (status social) em relação aos demais membros da 

sociedade, autoconfiança em relação a si mesmo; o sentimento de pertença 

e não de exclusão etc).  
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ANEXO 5: Quadro 24 – UFES em geral 

Quadro 24: Diferença de desempenho dos Cotistas em relação aos não Cotistas, tomando como base o 
desempenho acadêmico no ENEM e o CRA, tomando toda a população pesquisada. 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Geral: 

Todos alunos, 
cursos, campi e 

centros 

Geral  

 

Não Cotista > 
Cotista 

Não Cotista > 
Cotista 

Geral 

Sexo 

Mulher  
Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista. 

Homem  
Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Geral: 

Concorrência 

Cursos de concorrência Maior  
Não Cotista > 
Cotista 

Não Cotista > 
Cotista 

Cursos de concorrência Menor  
Não Cotista > 
Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Cursos de concorrência Mediana  
Não Cotista > 
Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Geral: 

Etnia 

 

Escolaridade dos 
pais  

Amarelo 
Não Cotista > 
Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Branco  

 

Não Cotista > 
Cotista 

Não Cotista > 
Cotista 

Pardo 
Não Cotista > 
Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Preto 
Não Cotista > 
Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Mãe - Ensino Fund. incompleto 
Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Mãe – Ensino Fundamental completo 
Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Mãe - Ensino Médio Incompleto 
Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Mãe - Ensino Médio completo 
Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Continua... 
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... continuação. 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Escolaridade dos 
pais 

Mãe – Ensino Superior Incompleto 
Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Mãe – Superior Completo 
Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista > 
Cotista 

Pai – Nunca esteve na escola 
Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Pai - Ensino Fund. incompleto 
Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Pai - Ensino Fund. Completo 
Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Pai - Ensino Médio incompleto 
Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Pai - Ensino Médio Completo 
Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Pai Ensino Superior Incompleto 
Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Pai Ensino Superior Completo 
Não 
Cotista>Cotista 

 

Não 
Cotista>Cotista 

Geral: 

Renda 

<=1,5 S.M. 
Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

>1,5 <=3,0S.M. 
Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Geral: 

Estado civil 

Solteiro(a) 
Não Cotista > 
Cotista 

Não Cotista > 
Cotista 

Casado(a) 
Não Cotista > 
Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Geral: 

Situação do Pai 

Desempregado 
Não Cotista > 
Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Trabalha 
Não Cotista > 
Cotista 

Não Cotista > 
Cotista 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

 

Aposentado e não trabalha 
Não Cotista > 
Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Aposentado e trabalha 
Não Cotista > 
Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Falecido e deixou pensão para 
herdeiros 

Não Cotista > 
Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Falecido e não deixou pensão para 
herdeiros 

Não Cotista > 
Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Geral: 

Situação da Mãe 

Desempregada 
Não Cotista > 
Cotista 

Não Cotista > 
Cotista 

Trabalha 
Não Cotista > 
Cotista 

Não Cotista > 
Cotista 

Aposentada e não trabalha 
Não Cotista > 
Cotista 

Não Cotista > 
Cotista 

Vive de rendas 
Não Cotista > 
Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Falecida e não deixou pensão 
Não Cotista > 
Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Geral: 

Motivo escolha 
curso 

Possibilidades de emprego 

 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Prestígio social da profissão 
Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Curso adequado à sua aptidão pessoal 
e vocacional 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Possibilidade de poder contribuir para 
a sociedade. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Amplas expectativas salariais. 
Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Outros motivos 
Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Continua... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Geral: 

Tempo para 
integralizar curso 

superior 

4 anos 
Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

5 anos 

 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

6 anos 
Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista. 

Pública Estadual 
Não Cotista > 
Cotista 

Não Cotista > Cotista 

Pública Municipal 
Não Cotista > 
Cotista 

Não Cotista > Cotista 

Particular 
Não Cotista > 
Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Geral: 

Escola Ensino 
Médio 

Pública Federal 
Não Cotista > 
Cotista 

Não Cotista > Cotista 

Pública Estadual 
Não Cotista > 
Cotista 

Não Cotista > Cotista 

Pública Municipal 
Não Cotista > 
Cotista 

Não Cotista > Cotista 

Cursos e Exames Supletivos 
Não Cotista > 
Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

Geral: 

Tipo de atividade 
remunerada que 

exerce 

Não exerce atividade remunerada 
Não Cotista > 
Cotista 

Não Cotista > Cotista 

Exerce trabalho eventual 
Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Tempo parcial – até 30 hs semanais 
Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Mais de 30 hs semanais 
Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Geral: 

Intervalo tempo 
entre final ensino 
médio e vestibular 

<=1 ano 
Não Cotista > 
Cotista 

Não Cotista > 
Cotista 

>1<=2 anos 
Não Cotista > 
Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

>2<=3 anos 
Não Cotista > 
Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

>3<=4 anos 
Não Cotista > 
Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

>4<=5 anos 
Não Cotista > 
Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

>5<=6 anos 
Não Cotista > 
Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

>6 anos  
Não Cotista > 
Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Geral: 

Curso Pré-
Vestibular 

 

>=1<= 2 semestres 
Não Cotista > 
Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

3 Semestres 
Não Cotista > 
Cotista 

Não Cotista > 
Cotista 

4 Semestres 
Não Cotista > 
Cotista 

Não Cotista > 
Cotista 

Nunca frequentou 
Não Cotista > 
Cotista 

Não Cotista > 
Cotista 

Geral: 

Participação em 
Processos 
Seletivos 

 

Participou de 1  
Não Cotista > 
Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Participou de 2  
Não Cotista > 
Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Participou de 3  
Não Cotista > 
Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Participou de 4 ou mais 
Não Cotista > 
Cotista 

Não Cotista > 
Cotista 

Participou de nenhum  
Não Cotista > 
Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

  Fonte: Elaboração própria. 
  Nota: Obs.: O quadro 5 (UFES em geral) é a parte inicial, hachurada de verde, deste anexo. 
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ANEXO 6: Quadro 25 – Campi 

Quadro 25: Diferença de desempenho dos Cotistas em relação aos não Cotistas, tomando como base o 
ENEM e o CRA tomando a população pesquisada por Campi e suas subvariáveis. 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Campi: 

Todos centros, cursos 
e alunos 

 

Alegre 
Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Goiabeiras 
Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Maruipe 
Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

São Mateus 
Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Campi: 

Sexo 

Alegre 

Feminino 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Goiabeiras 

Feminino 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Maruipe 

Feminino 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

São Mateus 

Feminino 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Alegre 

Masculino 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Goiabeiras 

Masculino 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Maruipe 

Masculino 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

 
Goiabeiras 

Cursos com concorrência maior 

Não 
Cotistas>Cotistas 

Não 
Cotistas>Cotistas
. 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

 

 

 

 

 

Campi: 

Concorrência 
candidatos/vaga 

Maruípe 

Cursos com concorrência maior 

Não 
Cotistas>Cotistas 

Não 
Cotistas>Cotistas 

Goiabeiras 

Cursos com concorrência menor 

Não 
Cotistas>Cotistas 

Não 
Cotistas>Cotistas 

Alegre 

Cursos com concorrência mediana 

Não 
Cotistas>Cotistas 

Estatisticamente 
não significante 

Goiabeiras 

Cursos com concorrência mediana 

Não 
Cotistas>Cotistas 

Estatisticamente 
não significante 

Maruipe 

Cursos com concorrência mediana 

Não 
Cotistas>Cotistas 

Não 
Cotistas>Cotistas 

São Mateus 

Cursos com concorrência mediana 

Não 
Cotistas>Cotistas 

Estatisticamente 
não significante 

Campi: 

Etnia 

 

 

Alegre 

Branco 

Não 
Cotistas>Cotistas 

Estatisticamente 
não significante. 

Goiabeiras 

Branco 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Maruipe 

Branco 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

São Mateus 

Branco 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Alegre 

Pardo 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Goiabeiras 

Pardo 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

 Maruipe 

Pardo 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

São Mateus 

Pardo 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Goiabeiras 

Preto 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Campi:  
Escolaridade dos 

Pais 

Alegre 

Mãe 

Ensino Fundamental Incompleto 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Alegre 

Mãe 

Ensino Médio Completo 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Goiabeiras 

Mãe 

Fundamental Incompleto 

Não 
cotista>Cotistas 

Estatisticamente 
não significante 

Goiabeiras 

Mãe 

Fundamental completo 

Não 
cotista>Cotistas 

Estatisticamente 
não significante 

Goiabeiras 

Mãe 

Ensino Médio incompleto. 

Não 
cotista>Cotistas 

Estatisticamente 
não significante. 

Goiabeiras 

Mãe 

Ensino Médio Completo. 

Não 
cotista>Cotistas 

Estatisticamente 
não significante. 

Goiabeiras 

Mãe 

Ensino Superior incompleto. 

Não 
cotista>Cotistas 

Estatisticamente 
não significante. 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campi:  
Escolaridade dos 

Pais 

Goiabeiras 

Mãe 

Ensino Superior Completo. 

Não 
cotista>Cotistas 

Estatisticamente 
não significante. 

Maruipe 

Mãe 

Ensino Fundamental Incompleto 

Não 
cotista>Cotistas 

Não 
cotista>Cotistas 

Maruipe 

Mãe 

Ensino Médio Incompleto 

Não 
cotista>Cotistas 

Estatisticamente 
não significante. 

Maruipe 

Mãe 

Ensino Médio Completo 

Não 
cotista>Cotistas 

Não 
cotista>Cotistas 

Maruipe 

Mãe 

Ensino Superior Completo 

Não 
cotista>Cotistas 

Não 
cotista>Cotistas 

São Mateus 

Mãe 

Ensino Fundamental incompleto. 

Não 
cotista>Cotistas 

Estatisticamente 
não significante. 

Alegre 

Pai 

Fundamental Incompleto 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Alegre 

Pai 

Fundamental Completo 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Alegre 

Pai 

Médio Completo 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Goiabeiras 

Pai 

Nunca esteve na escola. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campi:  
Escolaridade dos 

Pais 

Goiabeiras 

Pai 

Fundamental Incompleto 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Goiabeiras 

Pai 

Fundamental Completo 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Goiabeiras 

Pai 

Ensino Médio Incompleto 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Goiabeiras 

Pai 

Ensino Médio Completo 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Goiabeiras 

Pai 

Ensino Superior Incompleto 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Goiabeiras 

Pai 

Ensino Superior Completo 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Maruipe 

Pai 

Fundamental Incompleto 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Maruipe 

Pai 

Médio Completo 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

São Mateus 

Pai 

Fundamental Incompleto 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

 São Mateus 

Pai 

Médio Completo 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Campi: 

Espera do curso 
superior 

Goiabeiras 

Compreender melhor o mundo em 
que vivemos. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Goiabeiras 

Melhorar o nível de instrução 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Goiabeiras 

Qualificação para o exercício de uma 
profissão. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Goiabeiras 

Formação teórica voltada para a 
pesquisa. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Goiabeiras 

Melhorar a atividade profissional que 
já desempenha. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Goiabeiras Obtenção de um diploma 
universitário. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Goiabeiras Outra expectativa 
Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Maruipe 

Melhorar o nível de instrução 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

São Mateus 

Cursos de concorrência Mediana 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Maruipe 

Qualificação para o exercício de uma 
profissão 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

 
Alegre 

<=1,5 S.M. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Campi: 

 Renda per capita 

Goiabeiras 

<=1,5 S.M. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Goiabeiras 

>1,5 e <= 3,0 S.M. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Maruipe 

<=1,5 S.M. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

São Mateus 

<=1,5 S.M. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Campi:  

Estado Civil 

Alegre 

Solteiro(a) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Goiabeiras 

Solteiro (a) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista. 

Goiabeiras 

Casado (a) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Maruipe 

Solteiro (a) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista. 

São Mateus 

Solteiro (a) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista. 

Campi:  

Situação dos Pais 

 

 

 

Alegre 

Pai 

Trabalha 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Goiabeiras 

Pai 

Desempregado 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Goiabeiras 

Pai 

Trabalha 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campi:  

Situação dos Pais 

 

Goiabeiras. 

Pai. 

Aposentado e não está trabalhando. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Goiabeiras. 

Pai. 

Aposentado e continua Trab. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Goiabeiras. 

Pai. 

Aposentado e continua trabalhando 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Goiabeiras. 

Pai. 

Falecido e deixou pensão 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Goiabeiras. 

Pai. 

Falecido e não deixou pensão 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Maruipe 

Pai 

Desempregado 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Maruipe 

Pai 

Trabalha 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Maruipe 

Pai 

Aposentado e não está Trabalhando 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

São Mateus 

Pai 

Trabalha 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Alegre 

Mãe 

Desempregada 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campi:  

Situação dos Pais 

 

Alegre 

Mãe 

Trabalha 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Goiabeiras 

Desempregada 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Goiabeiras 

Trabalha 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista. 

Goiabeiras 

Aposentada e não trabalha 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Goiabeiras 

Vive de rendas 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Maruipe 

Desempregada 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Maruipe 

Trabalha 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

São Mateus 

Desempregada 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

São Mateus 

Trabalha 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

 
Alegre 

Possibilidade de emprego. (1) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista. 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Campi:  

Motivo da escolha 
do curso 

Alegre 

Curso adequado à sua aptidão pessoal 
e vocacional. (3) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Goiabeiras 

Possibilidades de emprego (1) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Goiabeiras 

Prestígio social da profissão (2) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Goiabeiras. 

Adequado à sua aptidão pessoal e 
vocacional. (3) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista. 

Goiabeiras. 

Possiblidade de contribuir com a 
sociedade. (4) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Goiabeiras. 

Outros motivos (9) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Maruipe 

Adequado à sua aptidão pessoal e 
vocacional. (3) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Maruipe 

Possiblidade de contribuir com a 
sociedade. (4) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

São Mateus 

Adequado à sua aptidão pessoal e 
vocacional. (3) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Campi:  

Tempo 
p/integralizar o 

curso. 

Alegre 

5 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Alegre 

6 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Goiabeiras. 

4 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

 

 

 

Campi: 

Tempo 
p/integralizar o 

curso. 

Goiabeiras 

5 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Maruipe 

4 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Maruipe 

5anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Maruipe 

6anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

São Mateus 

5 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

São Mateus 

6 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Campi: 

Atividade 
remunerada 

Alegre 

Não exerce atividade remunerada 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Goiabeiras 

Não exerce atividade remunerada 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Goiabeiras 

Exerce atividade eventual 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Goiabeiras 

Tempo parcial (até 30 horas 
semanais). 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Goiabeiras 

Tempo integral (+ de 30 hs sem.). 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Maruipe 

Não exerce atividade remunerada 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista. 

Maruipe 

Tempo integral (mais de 30 horas 
semanais). 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

 São Mateus 

Não exerce atividade remunerada 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista. 

Campi: 

Ensino 
Fundamental 

Alegre 

Escola pública estadual 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante  

Alegre 

Escola pública Municipal 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Goiabeiras 

Escola pública municipal 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Goiabeiras 

Particular 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Maruipe 

Escola pública municipal 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

São Mateus 

Escola Pública Municipal 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Campi: 

Ensino Médio 

Alegre 

Escola Pública Federal 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Alegre 

Escola Pública Estadual 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Goiabeiras 

Escola Pública Federal 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Goiabeiras 

Escola Pública Estadual 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

 

Alegre 

<= 1 ano 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Alegre 

>1 <=2 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Goiabeiras 

<= 1 ano 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

 

 

 

 

 

 

Campi: 

Intervalo tempo 
entre final ensino 
médio e vestibular 

Goiabeiras 

>1 <=2 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Goiabeiras 

>2 <=3 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Goiabeiras 

>3 <=4 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Goiabeiras 

>4 <=5 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Goiabeiras 

>5 <=6 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Maruipe 

<= 1 ano 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Maruipe 

>1 <=2 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Maruipe 

>2<=3 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

São Mateus 

<=1 ano 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Campi: 

Curso preparatório 
para o vestibular. 

Alegre 

>= 1 <=2 semestre 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significantes 

Alegre 

>2<=3 semestre 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significantes 

Alegre 

>4<=5 semestre 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Goiabeiras 

<=1 semestre 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significantes 

Goiabeiras 

>2<=3 semestre 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

 

 

 

 

 

 

Campi: 

Curso preparatório 
para o vestibular 

Goiabeiras 

>3<=4 semestre 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significantes 

Goiabeiras 

>4<=5 semestre 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significantes 

Maruipe 

>=1<=2 semestre 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significantes 

Maruipe 

>2<=3 semestre 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Maruipe 

>3<=4 semestres 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Maruipe 

>4=5 semestres 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significantes 

São Mateus 

<=1 semestres 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significantes 

São Mateus 

>2<=3 semestres 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significantes 

São Mateus 

>4<=5 semestres 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Campi: 

Nº de processos 
seletivos 

Alegre 

1 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Alegre 

2 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Alegre 

3 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Alegre 

Nenhum 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Continua .... 
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DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Campi: 

Nº de processos 
seletivos 

Goiabeiras 

1 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Goiabeiras 

2 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Goiabeiras 

3 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Goiabeiras 

4 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Goiabeiras 

Nenhum 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Maruipe 

1 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Maruipe 

2 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Maruipe 

3 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Maruipe 

4 ou mais 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Maruipe 

Nenhuma 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

São Mateus 

1 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

São Mateus 

Nenhum 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

 

Goiabeiras 

Cursos de concorrência maior 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Maruípe 

Cursos de concorrência maior 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Continua ... 
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DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

 

 

Campi: 
Concorrência 

candidato/vaga  

 

Goiabeiras 

Cursos de concorrência menor 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Alegre 

Cursos de concorrência Mediana 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Goiabeiras 

Cursos de concorrência Mediana 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Maruipe 

Cursos de concorrência Mediana 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Fonte: Elaboração própria. 
Obs.: O quadro 6 (Campi: todos os centros, cursos e alunos) está representado na parte inicial, hachurada 

de verde, neste anexo. 
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ANEXO 7: Quadro 26 – Centros 

Quadro 26: Diferença de desempenho dos Cotistas em relação aos não Cotistas, tomando como base o 
ENEM e o CRA tomando a população pesquisada por Centro. 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Centro: 

Todos os cursos 
e alunos. 

 

CAr (0) 
Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCAE (1) 
Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCS (2) 
Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCE (3) 
Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCHN (4) 
Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCJE(5) 
Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CE (6) 
Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CEFD (7) 
Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CT (8) 
Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CEUNES (9) 
Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

Centro: 

Sexo 

Car (0) 

Feminino 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCAE (1) 

Feminino 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCS (2) 

Feminino 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCHN (4) 
Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

Continua ... 
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DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro: 

Sexo 

CCJE (5) 

Feminino 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CE (6) 

Feminino 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CEFD (7) 

Feminino 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CT (8) 

Feminino 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CEUNES (9) 

Feminino 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CAr (0) 

Masculino 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCAE (1) 

Masculino 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCS (2) 

Masculino 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCHN (4) 
Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCJE (5) 

Masculino 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CEFD (7) 

Masculino 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CT (8) 

Masculino 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

Continua ... 
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DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Centro: 

Licenciatura e 
Bacharelado  

 

Bacharelado 

Car (0) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Bacharelado 

CCAE (1) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Bacharelado 

CCS (2) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

Bacharelado 

CCHN (4) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Bacharelado 

CCJE (5) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Bacharelado 

CEFD (7) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Bacharelado 

CT (8) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

Bacharelado 

CEUNES (9) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

Licenciatura 

CCAE (1) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Licenciatura  

CCHN (4) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

Licenciatura 

CE (6) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Licenciatura 

CEFD (7) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Continua ... 
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DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Centro: 

Concorrência 

Curso de Concorrência Maior 

Car (0) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

Curso de Concorrência Maior 

CCS (2) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

Curso de Concorrência Maior 

CCJE (5) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

Curso de Concorrência Maior 

CT (8) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

Curso de Concorrência Menor 

CCJE (5) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Curso de Concorrência 
Mediana 

Car (0) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Curso de Concorrência 
Mediana 

CECAE (1) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Curso de Concorrência 
Mediana 

CCS (2) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

Curso de Concorrência 
Mediana 

CE (3) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Curso de Concorrência 
Mediana 

CCHN (4) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

Curso de Concorrência 
Mediana 

CCJE (5) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

Curso de Concorrência 
Mediana 

CE (6) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Continua ... 
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DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Centro: 

Concorrência 

Curso de Concorrência 
Mediana 

CEFD (7) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Curso de Concorrência 
Mediana 

CT (8) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

Curso de Concorrência 
Mediana 

CEUNES (9) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Centro: 

Etnia 

 

Branca 

Car (0) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Branca 

CCAE (1) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Branca 

CCS (2) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

Branca 

CCHN (4) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

Branca 

CCJE (5) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Branca 

CE (6) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Branca 

CEFD (7) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Branca 

CT (8) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CEUNES (9) 
Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

Parda 

Car (0) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Centro: 

Etnia 

 

Parda 

CCAE (1) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Parda 

CCS (2) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

Parda 

CCHN (4) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Parda 

CCJE (5) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Parda 

CE (6) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Parda 

CEFD (7) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Parda 

CT (8) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CEUNES (9) 

Parda 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Preta 

CCH (4) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Preta 

CCJE (5) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

 

CAr (0) 

Ensino Fund. Incompleto. 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Car (0) 

Ensino Médio completo. 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Continua ... 
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DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro: 

Escolaridade 
dos Pais 

Car (0) 

Ensino Superior Completo. 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCAE (1) 

Ensino Fund. Incompleto. 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCAE (1) 

Ensino Médio Completo. 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCS (2) 

Ensino Fund. Incompleto. 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCS (2) 

Ensino Médio Incompleto. 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCS (2) 

Ensino Médio completo. 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCS (2) 

Ensino Superior completo. 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCHN (4) 

Ensino Fund. Incompleto. 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCHN (4) 

Ensino Fund. Completo. 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCHN (4) 

Ensino Médio Incompleto. 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Continua ... 
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DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro: 

Escolaridade 
dos Pais 

CCHN (4) 

Ensino Superior Completo. 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCJE (5) 

Ensino Fund. Incompleto. 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCJE (5) 

Ensino Médio Incompleto. 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCJE (5) 

Ensino Médio Completo. 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCJE (5) 

Ensino Superior Completo. 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CE (6) 

Ensino Fund. Incompleto 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CT (8) 

Ensino Médio Completo. 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CEUNES (9) 

Ensino Fund. Incompleto 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CEUNES (9) 

 Médio Completo 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CAr (0) 

Ensino Médio completo. 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Continua ... 
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DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro: 

Escolaridade 
dos Pais 

CCAE (1) 

Ensino Fund. Incompleto 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCAE (1) 

Ensino Médio Completo 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCS (2) 

Ensino Fund. Incompleto. 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCS (2) 

Ensino Médio Completo. 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCE (3) 

Ensino Médio Incompleto 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCHN (4) 

Ensino Fund. Incompleto. 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCHN (4) 

Ensino Fund. Completo. 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCHN (4) 

Ensino Médio Incompleto. 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCHN (4) 

Ensino Médio Completo. 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCJE (5) 

Ensino Médio Incompleto 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Continua ... 
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DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

 

 

 

 

 

 

Centro: 

Escolaridade 
dos Pais 

CCJE (5) 

Ensino Médio Completo 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CEFD (7) 

Ensino Médio Completo. 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CT (8) 

Ensino Médio Completo. 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CEUNES (9) 

Ensino Fund. Incompleto. 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CEUNES (9) 

Ensino Médio Completo. 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

 

 

Centro: 

Renda per capta 

Car (0) 

<=1,5 S.M. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCAE (1) 

<=1,5 S.M. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCS (2) 

<=1,5 S.M. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCHN (4) 

<=1,5 S.M. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCJE (5) 

<=1,5 S.M. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCJE (5) 

>1,5<=3,0 S.M. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CE (6) 

<=1,5 S.M. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

Continua ... 
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DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

 

 

Centro: 

Renda per capta 

CEFD (7) 

<=1,5 S.M. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CT (8) 

<=1,5 S.M. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CEUNES (9) 

<=1,5 S.M. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

Centro: 

Estado Civil 

CAr (0) 

Solteiro(a) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CCAE (1) 

Solteiro(a) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CCS (2) 

Solteiro(a) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCE (3) 

Solteiro(a) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CCHN (4) 

Solteiro(a) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCHN (4) 

Casado (a) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CCJE (5) 

Solteiro(a) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CCJE (5) 

Casado(a) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CE (6) 

Solteiro(a) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CEFD (7) 

Solteiro(a) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CT (8) 

Solteiro(a) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

Continua ... 
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DESEMPENHO ACADÊMICO 
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 CEUNES (9) 

Solteiro (a) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

Centro: 

Situação dos 
Pais 

CAr (0) 

Trabalha 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCAE (1) 

Trabalha 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CCS (2) 

Desempregado 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CCS (2) 

Trabalha 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCS (2) 

Aposentado e não trabalha 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CCHN (4). 

Desempregado 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CCHN (4). 

Pai 

Trabalha 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCHN (4). 

Aposentado e não trabalha 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCHN (4). 

Falecido e não deixou pensão 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

Continua ... 

  



270 

 
 

... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
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Centro: 

Situação dos 
Pais 

CCJE (5) 

Desempregado 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CCJE (5) 

Trabalha 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CCJE (5) 

Aposentado e não trabalha 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CE (6) 

Trabalha 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CEFD (7) 

Trabalha 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CT (8) 

Trabalha 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CEUNES (9) 

Trabalha 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CAr (0) 

Desempregada 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CAr (0) 

Trabalha 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro: 

Situação dos 
Pais 

CCAE (1) 

Desempregada 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CCAE (1) 

Trabalha 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CCS (2) 

Desempregada 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCS (2) 

Trabalha 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCHN (4). 

Desempregada 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCHN (4). 

Trabalha 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCJE (5). 

Desempregada 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCJE (5). 

Trabalha 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CCJE (5). 

Aposentada e não trabalha 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro: 

Situação dos 
Pais 

CE (6) 

Desempregada 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CE (6) 

Trabalha 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CEFD (7) 

Desempregada 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CEFD (7) 

Trabalha 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CT (8) 

Desempregada 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CT (8) 

Trabalha 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CEUNES (9) 

Desempregada 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CEUNES (9) 

Trabalha 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

 

CAr (0) 

Curso adequado à sua aptidão 
pessoal e vocacional 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CCAE (1) 

Curso adequado à sua aptidão 
pessoal e vocacional 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Centro: 

Motivo da 
escolha do curso 

 

CCS (2) 

Curso adequado à sua aptidão 
pessoal e vocacional 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista . 

CCS (2) 

Possibilidade de poder 
contribuir para a sociedade. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCHN (4) 

Curso adequado à sua aptidão 
pessoal e vocacional 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCHN (4) 

Possibilidade de poder 
contribuir para a sociedade. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CCJE (5) 

Possibilidade de emprego 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CCJE (5) 

Curso adequado à sua aptidão 
pessoal e vocacional 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CCJE (5) 

Possibilidade de poder 
contribuir para a sociedade. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CE (6) 

Curso adequado à sua aptidão 
pessoal e vocacional 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CEFD (7) 

Curso adequado à sua aptidão 
pessoal e vocacional 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante. 

CT (8) 

Possibilidade de emprego 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CT (8) 

Curso adequado à sua aptidão 
pessoal e vocacional 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

 

CEUNES (9) 

Curso adequado à sua aptidão 
pessoal e vocacional. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Centro: 

Tempo de 
integralização 

do curso 

CAr (0) 

5 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CAr (0) 

6 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCAE (1). 

=5 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCAE (1). 

=6 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCS (2) 

=4 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCS (2) 

=5 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCS (2) 

=6 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCHN (4) 

= 4 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCHN (4) 

= 5 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCHN (4) 

= 6 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCJE (5) 

= 4 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCJE (5) 

= 5 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

 

 

 

 

 

 

Centro: 

Tempo de 
integralização 

do curso 

CCJE (5) 

= 6 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CE (6) 

= 4 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CE (6) 

= 5 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CEFD (7) 

= 5 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CT (8) 

= 5 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CT (8) 

= 6 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CEUNES (9) 

= 5 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Centro: 

Atividade 
remunerada 

CAr (0) 

Não exerce atividade 
remunerada 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CAr (0) 

Tempo parcial (até 30 hs 
semanais) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCAE (1) 

Não exerce atividade 
remunerada 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCS (2) 

Não exerce atividade 
remunerada 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCS (2) 

Exerce atividade remunerada 
mais de 30 horas semanais 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Centro: 

Atividade 
remunerada 

CCHN (4). 

Não exerce atividade 
remunerada 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCHN (4). 

Tempo parcial (até 30 hs 
sem). 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCHN (4). 

Tempo Integral (30 ou mais 
hs sem). 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCJE (5). 

Não exerce atividade 
remunerada. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCJE (5). 

Tempo parcial (até 30 hs 
sem). 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCJE (5). 

Tempo integral (mais que 30 
hs sem). 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CE (6) 

Não exerce atividade 
remunerada. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CEFD (7) 

Não exerce atividade 
remunerada. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CT (8) 

Não exerce ativ. remun. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CT (8) 

Tempo integral (+de 30hs 
semanais) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CEUNES (9) 

Não exerce ativ. remunerada 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Centro: 

Escola onde 
estudou o 

ensino 
Fundamental 

CAr (0) 

Escola Pública Estadual 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CAr (0) 

Escola Pública Municipal 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCAE (1) 

Escola Pública Estadual 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCAE (1) 

Escola Pública Municipal 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCHN (2) 

Escola Pública Municipal 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCHN (4) 

Escola Pública Estadual 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCHN (4) 

Escola Pública Municipal 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CE (5) 

Escola Pública Municipal 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CEFD (6) 

Escola Pública Estadual 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CEFD (6) 

Escola Pública Municipal 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CT (7) 

Escola Pública Municipal 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CEUNES (8) 

Escola Pública Municipal 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Centro (9) 

Escola Pública Municipal 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Centro: 

Escola onde 
estudou o 

ensino Médio 

 

 

Car (0) 

Escola Pública Federal 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCAE (1) 

Escola Pública Federal 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCAE (1) 

Escola Pública Estadual 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCHN (4) 

Escola Pública Estadual 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCJE (5) 

Escola Pública Federal 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCJE (5) 

Escola Pública Estadual 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CEFD (6) 

Escola Pública Estadual 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CT (8) 

Escola Pública Federal 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

Centro: 

Espaço de 
tempo entre 

ensino médio e 
a graduação 

CAr (0) 

<=1 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CAr (0) 

>1<=2 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCAE (1) 

<=1 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCAE (1) 

>1<=2 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCS (2) 

<=1 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCS (2) 

>1<=2 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Centro: 

Espaço de 
tempo entre 

ensino médio e 
a graduação 

CCS (2) 

>2<=3 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCS (2) 

>=6 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCHN (4) 

<=1 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCHN (4) 

>1<=2 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCHN (4) 

>2<=3 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCHN (4) 

>3<=4 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCHN (4) 

>=6 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCJE (5) 

>=1 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCJE (5) 

>1<=2 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCJE (5) 

>2<=3 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCJE (5) 

>=6 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CE (6) 

<=1 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CE (6) 

>=6 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CEFD (7) 

<=1 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Centro: 

Espaço de 
tempo entre 

ensino médio e 
a graduação 

CT(8) 

<=1 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CT (8) 

>1<=2 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CEUNES (9) 

<=1 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Centro: 

Frequentou 
cursinho 

preparatório 

CAr (0) 

>1<=2 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CAr (0) 

>2<=3 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CAr (0) 

>4<=5 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCAE (1) 

>1<=2 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCAE (1) 

>2<=3 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCAE (1) 

>3<=4 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCAE (1) 

>4<=5 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCS (2) 

>1<=2 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCS (2) 

>2<=3 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCS (2) 

>3<=4 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCS (2) 

>4<=5 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Continua ... 
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... continuação. 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro: 

Frequentou 
cursinho 

preparatório 

CCHN (4) 

>1<=2 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCHN (4) 

>2<=3 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCHN (4) 

>3<=4 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCHN (4) 

>4<=5 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCJE (5) 

>1<=2 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCJE (5) 

>2<=3 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCJE (5) 

>4<=5 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CE (6) 

>1<=2 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CE (6) 

>4<=5 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CEFD (7) 

>1<=2 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CEFD (7) 

>4<=5 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CT) 

>1<=2 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CT (8) 

>2<=3 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CT (8) 

>4<=5 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CEUNES (9) 

>1<=2 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CEUJNES (9) 

>2<=3 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM 
CRA 

Centro: 

Nº de processos 
seletivos 

CAr (0) 

1 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CAr (0) 

2 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CAr (0) 

3 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CAr (0) 

4 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CAr (0) 

Nenhuma 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCAE (1) 

1 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCAE (1) 

2 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCAE (1) 

3 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCAE (1) 

Nenhuma 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCS (2) 

1 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Continua ... 
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... continuação. 

 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro: 

Nº de processos 
seletivos 

CCS (2) 

2 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCS (2) 

3 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCS (2) 

4 ou mais 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCS (2) 

Nenhum 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CCHN (4) 

1 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCHN (4) 

2 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCHN (4) 

3 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCHN (4) 

4 ou mais 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCHN (4) 

5 - Nenhum 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCJE (5) 

1 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCJE (5) 

2 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCJE (5) 

3 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCJE (5) 

4 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCJE (5) 

Nenhuma 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Continua ... 
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... continuação. 

 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro: 

Nº de processos 
seletivos 

CE(6) 

1 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CE (6) 

Nenhuma 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CT (8) 

1 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CT (8) 

2 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CT(8) 

3 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CT(8) 

4 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CT (8) 

Nenhuma 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CEUNES (9) 

1 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CEUNES (9) 

Nenhuma 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Centro: 

Motivos escolha 
curso 

 

CAr (0) 

Qualificação para o exercício 
de uma profissão 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCAE (1) 

Qualificação para o exercício 
de uma profissão 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCS (2) 

Qualificação para o exercício 
de uma profissão 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCS (2) Aquisição conhectos. 
que melhoram a instrução 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Continua ... 
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... continuação. 

 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro: 

Motivos escolha 
curso 

 

CCHN (4) 

Aquisição de conhecimentos 
que permitam compreender 
melhor o mundo em que 
vivemos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCHN (4) 

Aquisição de conhecimentos 
que permitam melhorar o 
nível de instrução 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CCHN (4) 

Qualificação para o exercício 
de uma profissão. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CE (6) 

Qualificação para o exercício 
de uma profissão 

Não 
Cotista>Cotista 

Não Cotista>Cotista 

CT (8) 

Aquisição de conhecimentos 
que permitam melhorar o 
nível de instrução. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CT (8) 

Qualificação para o exercício 
de uma profissão 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

CEUNES (9) 

Qualificação para o exercício 
de uma profissão 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente não 
significante 

Fonte: Elaboração própria. 

Obs.: O quadro 7 está nas primeiras linhas deste anexo, hachurado de verde. 
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ANEXO 8: Quadro 27 – CURSOS (Bacharelado/licenciatura) 

Quadro 27: Diferença de desempenho dos Cotistas em relação aos não Cotistas, tomando como base o 
ENEM e o CRA e a variável de destaque o tipo de curso: se bacharelado ou licenciatura. 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Bacharelado/Licencia 
tura:  

todos os cursos, alunos, 
centros e campi 

Bacharelado 

 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotist
a  

Licenciatura. 

 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotist
a  

 

Bacharelado/Licencia 
tura: 

Sexo. 

 

Bacharelado 

Feminino  

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotist
a  

Licenciatura 

Feminino 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotist
a  

Bacharelado 

Masculino 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotist
a 

Licenciatura  

Masculino 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamen
te não 
significante. 

Bacharelado/Licencia 
tura: 

 

Campi. 

 

 

Bacharelado 

Alegre 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamen
te não 
significante 

Bacharelado 

Goiabeiras  

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamen
te não 
significante 

Bacharelado 

Maruipe 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotist
a 

Bacharelado 

São Mateus  

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotist
a 

Licenciatura 

Goiabeiras 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotist
a 

Continua ... 
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... continuação. 

 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Bacharelado/Licencia- 
tura 

Concorrência 

 

Curso de Concorrência maior. 

 Bacharelado 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotist
a 

Curso de Concorrência Menor 

 Bacharelado 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamen
te não 
significante 

Curso de Concorrência Mediana 

 Bacharelado 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamen
te não 
significante 

Curso de Concorrência Mediana 

 Licenciatura 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotist
a 

Bacharelado/Licencia 
tura: 

Etnia 

Bacharelado. 

Branca 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotist
a 

Licenciatura. 

Branca 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotist
a 

Bacharelado. 

Pardo 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamen
te não 
significante 

Licenciatura. 

Pardo 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamen
te não 
significante 

Bacharelado 

Preto 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamen
te não 
significante 

Licenciatura. 

Preto 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamen
te não 
significante 

Bacharelado 

Ensino Fund. Incompleto 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamen
te não 
significante 

Continua... 
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... Continuação. 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM ENEM 

Bacharelado/Licencia 
tura: 

Grau de instrução dos 
pais 

Bacharelado 

Ensino Fund. Completo 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamen
te não 
significante 

Bacharelado 

Ensino Médio Incompleto 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamen
te não 
significante 

Bacharelado. 

Ensino Médio Completo. 

Mãe. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamen
te não 
significante 

Bacharelado. 

Ensino Superior Incompleto. 

Mãe. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamen
te não 
significante 

Bacharelado. 

Ensino Superior Completo. 

Mãe. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotist
a 

Licenciatura. 

Ensino Fund. Incompleto. 

Mãe. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamen
te não 
significante. 

Licenciatura. 

Ensino Fund. Completo. 

Mãe. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotist
a 

Licenciatura. 

Ensino Médio Incompleto 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamen
te não 
significante. 

Continua ... 
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... continuação. 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Bacharelado/Licencia 
tura: 

Grau de instrução dos 
pais 

Licenciatura. 

Ensino Médio Completo 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Licenciatura. 

Ensino Superior Completo 

Mãe 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Bacharelado 

Ensino Fund. Incompleto. 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Bacharelado 

Ensino Fund.  Completo. 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Bacharelado 

Ensino Médio Incompleto 

 Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Bacharelado 

Ensino Superior Incompleto 

 Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Bacharelado 

Ensino Superior Completo 

 Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Bacharelado 

Ensino Médio Completo 

 Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Bacharelado/Licencia 
tura: 

Grau de instrução dos 
pais 

Licenciatura 

Ensino Fund. Incompleto. 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamen
te não 
significante 

Licenciatura 

Ensino Fund. Completo. 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamen
te não 
significante 

Licenciatura 

Ensino Médio Incompleto. 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamen
te não 
significante 

Licenciatura 

Ensino Médio Completo. 

Pai 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamen
te não 
significante 

Bacharelado/Licencia 
tura: 

Renda per capita 

Bacharelado. 

<=1,5 S.M. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamen
te não 
significante 

Bacharelado. 

>1,5 <=3,0 S.M. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamen
te não 
significante 

Licenciatura 

<=1,5 S.M. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotist
a 

Bacharelado/Licencia 
tura: 

Estado Civil 

 

Bacharelado 

Solteiro(a) 

Não 
Cotista>Cotista 

 Não 
Cotista>Cotist
a 

Bacharelado  

Casado(a) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamen
te não 
significante 

Licenciatura 

Solteiro(a) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotist
a  

Continua ... 
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... continuação. 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

 Licenciatura  

Casado(a) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Bacharelado/Licencia 
tura: 

Situação dos pais. 

 

Bacharelado. 

Pai. 

Desempregado 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Bacharelado. 

Pai. 

Trabalha. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Bacharelado. 

Pai. 

Aposentado e não Trabalha. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Bacharelado. 

Pai. 

Aposentado e trabalha. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Bacharelado. 

Pai. 

Falecido e deixou pensão 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Bacharelado. 

Pai. 

Falecido e não deixou pensão 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Licenciatura. 

Pai. 

Desempregado 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Licenciatura. 

Pai. 

Trabalha. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Bacharelado. 

Mãe. 

Desempregada 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Bacharelado/Licencia 
tura: 

Situação dos pais. 

 

Bacharelado. 

Mãe. 

Trabalha 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Bacharelado. 

Mãe. 

Aposentada e não trabalha 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Bacharelado 

Mãe. 

Vive de Rendas 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Licenciatura. 

Mãe. 

Desempregada 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Licenciatura. 

Mãe. 

Trabalha 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Licenciatura. 

Mãe. 

Aposentada e não trabalha 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Bacharelado/Licencia 
tura: 

Escolha do curso 

Bacharelado. 

Possibilidades de emprego (1) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Bacharelado 

Prestígio social da profissão (2) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Bacharelado. 

Curso adequado à sua aptidão 
pessoal e vocacional. (3) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Bacharelado. 

Possibilidade de poder contribuir 
para a sociedade (4) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Bacharelado 

Amplas expectativas salariais (6) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Bacharelado/Licencia 
tura: 

Escolha do curso 

Bacharelado. 

Outros motivos. (9) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Licenciatura 

Possibilidade de emprego (1) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Licenciatura. 

Curso adequado à sua aptidão 
pessoal e vocacional. (3) 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Licenciatura. 

Possibilidade de poder contribuir 
para a sociedade. (4) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Licenciatura 

Outros motivos. (9) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Bacharelado/Licencia 
tura: 

Tempo para integralizar 
curso 

Bacharelado. 

4 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Bacharelado. 

5 anos  

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Bacharelado. 

6 anos  

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Licenciatura. 

4 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Licenciatura. 

5 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Licenciatura. 

6 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

 

Bacharelado 

Não exerce atividade remunerada. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Bacharelado. 

Atividade eventual 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Bacharelado/Licencia 
tura: 

Quantidade de horas 
semanais trabalhadas 

Bacharelado. 

Até 30 horas semanais 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Bacharelado. 

Mais de 30 horas semanais 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Licenciatura. 

Não exerce atividade remunerada. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Licenciatura 

Exerce um trabalho eventual. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Licenciatura 

Até 30 horas semanais 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Licenciatura 

Integral mais de 30 horas semanais 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Bacharelado. 

Escola Pública Municipal  

Não 
Cotista>Cotista 

 
Estatisticamente 
não significante 

Bacharelado  

Escola particular 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Licenciatura 

Escola Pública Estadual 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Licenciatura. 

Escola Pública Municipal.  

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Bacharelado/Licencia 
tura: 

Escola Ensino Médio 

Bacharelado  

Escola Pública Federal 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Licenciatura 

Escola Pública Estadual 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Bacharelado/Licencia 
tura: 

Espaço de tempo entre 
final ensino médio e 

início do ensino superior 

Bacharelado 

<=1 ano 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Bacharelado 

>1<=2 ano 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Bacharelado/Licencia 
tura: 

Espaço de tempo entre 
final ensino médio e 

início do ensino superior 

Bacharelado 

>2<=3 ano 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Bacharelado 

>3<=4 ano 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Bacharelado 

>4<=5 ano 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Bacharelado 

>5<=6 ano 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Licenciatura 

<=1 ano 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Licenciatura 

>1<=2 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Licenciatura 

>2<=3 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Licenciatura 

>3<=4 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Licenciatura 

>5<=6 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

 

Bacharelado/Licencia 
tura: 

Cursinho preparatório 

 

Bacharelado 

>1<=2 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Bacharelado 

>2<=3 ano 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Bacharelado 

>3<=4 ano 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Bacharelado 

>4<=5 ano 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Licenciatura 

>1<=2 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Continua ... 
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... continuação 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Bacharelado/Licencia 
tura: 

Cursinho preparatório 

 

Licenciatura 

>2<=3 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Licenciatura 

>3<=4  

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Licenciatura 

>4<=5  

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Bacharelado/Licencia 
tura: 

Número de processos 
seletivos que participou 

 

Bacharelado 

1 vez 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Bacharelado 

2 vezes 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Bacharelado 

3 vezes 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Bacharelado 

4 vezes ou mais 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Bacharelado 

Nenhuma 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Licenciatura 

1 vez 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Licenciatura 

2 vezes 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Licenciatura 

3 vez 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Licenciatura 

4 vezes ou mais 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Licenciatura 

Nenhuma vez 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Fonte: Elaboração própria. 

Obs.: O quadro 8 está representado pela primeira linha deste anexo, hachurada na cor verde. 
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ANEXO 9: Quadro 28 – Concorrência (Demanda) Candidato/Vaga 

Quadro 28: Diferença de desempenho dos Cotistas em relação aos não Cotistas, tomando como base o 
ENEM e o CRA e a variável de destaque o tipo de curso: se bacharelado ou licenciatura. 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Concorrência 
candidato/vaga: 

Todos os alunos, 
cursos, centros e 

campi 

Cursos de Maior concorrência. 

 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Cursos de Menor concorrência. 

 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Cursos de concorrência Mediana 

 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Concorrência 
candidato/vaga: 

Sexo. 

Cursos de Maior concorrência. 

Feminino 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Cursos de concorrência Menor 

Feminino 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista. 

Cursos de concorrência Mediana 

Feminino 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Cursos de concorrência Menor 

Masculino 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Cursos de concorrência Mediana 

Masculino 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Concorrência 
candidato/vaga. 

Campi 

Goiabeiras 

Cursos de concorrência maior 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Maruipe 

Cursos de concorrência maior 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Goiabeiras 

Cursos de concorrência menor 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 
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Concorrência 
candidato/vaga. 

Campi 

Alegre 

Cursos de concorrência Mediana 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Goiabeiras 

Cursos de concorrência Mediana 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Maruipe 

Cursos de concorrência Mediana 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

São Mateus 

Cursos de concorrência Mediana 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Concorrência 
candidato/vaga. 

Etnia. 

 

Branca 

Cursos de concorrência menor.  

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Branca 

Cursos de concorrência maior. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Branca 

Cursos de concorrência mediana.  

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista  

Parda 

Cursos de concorrência Menor.  

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Parda 

Cursos de concorrência Maior. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Parda 

Cursos de concorrência Mediana 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Preta 

Cursos de concorrência Mediana. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

 

 

Concorrência 
candidato/vaga: 

Escolaridade da Mãe 

 

 

 

Ensino Fund. Incompleto. 

Cursos de concorrência Maior 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Ensino Superior Completo  

Cursos de concorrência Menor   

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Ensino Fund. Incompleto 

Cursos de concorrência Mediana.  

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 
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Escolaridade da Mãe 

 

 

... continuação 

ESPECIFICAÇÃO 
DESEMPENHO ACADÊMICO 

ENEM CRA 

Ensino médio Incompleto. 

Cursos de concorrência Mediana 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Ensino médio Completo. 

Cursos de concorrência Mediana 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Ensino Superior Incompleto  

Cursos de concorrência Mediana   

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Ensino Superior Completo  

Cursos de concorrência Mediana   

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Concorrência 
candidato/vaga: 

Escolaridade do Pai 

. 

Ensino Fund. Incompleto 

Cursos de concorrência Maior. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Ensino Fund. Incompleto 

Cursos de concorrência Menor. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Ensino Fund. Incompleto 

Cursos de concorrência Mediana.  

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Ensino Fund. Completo 

Cursos de concorrência Mediana 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Ensino médio Incompleto. 

Cursos de concorrência Mediana 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Ensino médio Completo. 

Cursos de concorrência Mediana 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Ensino Superior Incompleto. 

Cursos de concorrência Mediana 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Ensino Superior Completo. 

Cursos de concorrência Mediana 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Concorrência 
candidato/vaga: 

Renda per capita. 

 

<=1,5 S.M.. 

Cursos de concorrência Menor. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

<=1,5 S.M.. 

Cursos de concorrência Maior.  

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 
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<=1,5 S.M.. 

Cursos de concorrência Mediana. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Concorrência 
candidato/vaga: 

Renda per capita. 

 

>1,5<=3,0 S.M.. 

Cursos de concorrência Mediana. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Concorrência 
candidato/vaga: 

Estado Civil. 

 

Solteiro(a) 

Cursos de concorrência Menor.  

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Solteiro(a) 

Cursos de concorrência Maior 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Solteiro(a) 

Cursos de concorrência Mediana 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Concorrência 
candidato/vaga: 

Situação do Pai 

 

Trabalha  

Cursos de concorrência Menor.  

Não 
Cotista>Cotista  

Estatisticamente 
não significante. 

Trabalha  

Cursos de concorrência Maior. 

Não 
Cotista>Cotista  

Não 
Cotista>Cotista 

Aposentado e não trabalha 

Cursos de concorrência Maior. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Desempregado 

Cursos de concorrência Mediana. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Trabalha  

Cursos de concorrência Mediana. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Aposentado e não trabalha 

Cursos de concorrência Mediana. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Aposentado e trabalha 

Cursos de concorrência Mediana. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Falecido e deixou pensão 

Cursos de concorrência Mediana. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Falecido e não deixou pensão 

Cursos de concorrência Mediana. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 
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Concorrência 
candidato/vaga: 

Situação da Mãe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concorrência 
candidato/vaga: 

Motivo da escolha do 
curso 

Desempregado  

Cursos de concorrência Menor 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significa 

Trabalha  

Cursos de concorrência Menor 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significa 

Desempregada  

Cursos de concorrência Maior 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significa 

Trabalha  

Cursos de concorrência Maior 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significa 

Desempregada  

Cursos de concorrência Mediana. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significa 

Trabalha  

Cursos de concorrência Mediana 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significa 

Aposentada e não trabalha  

Cursos de concorrência Mediana 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significa 

Vive de Rendas 

Cursos de concorrência Mediana. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significa 

Falecida e não deixou pensão 

Cursos de concorrência Mediana. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significa 

Possibilidades de emprego. (1) 

Cursos de concorrência Maior. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Cursos de concorrência Maior  

Curso adequado à sua aptidão 
pessoal e vocacional. (3) 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significa 

Possibilidade de poder contribuir 
para a sociedade (4) 

Cursos de concorrência Maior.  

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Possibilidades de emprego (1) 

Cursos de concorrência Mediana  

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significa 
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Concorrência 
candidato/vaga: 

Motivo da escolha do 
curso 

 

Prestígio social da profissão (2) 

Cursos de concorrência Mediana  

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significa 

Curso adequado à sua aptidão 
pessoal e vocacional. (3) 

Cursos de concorrência Mediana. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significa 

Possibilidade de poder contribuir 
para a sociedade. (4) 

Cursos de concorrência Mediana. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significa 

Outros motivos. (9) 

Cursos de concorrência Mediana. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significa 

Concorrência 
candidato/vaga: 

Tempo de Conclusão 
do Curso. 

 

Cursos de concorrência Menor. 

5 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significa 

Cursos de concorrência Maior. 

5 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Cursos de concorrência Maior. 

6 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Cursos de concorrência Mediana. 

4 anos 

Não 
Cotista>Cotista  

Estatisticamente 
não significa 

Cursos de concorrência Mediana. 

5 anos 

Não 
Cotista>Cotista  

Estatisticamente 
não significa 

Cursos de concorrência Mediana. 

6 anos 

Não 
Cotista>Cotista  

Estatisticamente 
não significa 

Concorrência 
candidato/vaga: 

Atividade 
remunerada. 

 

Não exerce atividade remunerada 
Cursos de concorrência Menor. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significa 

Não exerce atividade remunerada 

Cursos de concorrência Maior. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significa 

Trabalha mais de 30 horas semanais 

Cursos de concorrência Maior 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 
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Concorrência 
candidato/vaga: 

Atividade 
remunerada. 

 

Não exerce atividade remunerada 
Cursos de concorrência Mediana. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Exerce um trabalho eventual. 

Cursos de concorrência Mediana. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Trabalha 30 horas semanais 

Cursos de concorrência Mediana 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Trabalha mais de 30 horas semanais 

Cursos de concorrência Mediana 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Concorrência 
candidato/vaga: 

Escola onde Cursou o 
ensino Fundamental. 

 

 

Cursos de concorrência Menor. 

Escola Pública Estadual  

Não 
Cotista>Cotista. 

Estatisticamente 
não significante. 

Cursos de concorrência Menor. 

Escola Pública Municipal  

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Cursos de concorrência Maior. 

Escola Pública Estadual 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Cursos de concorrência Maior 

Escola Pública Municipal  

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Cursos de concorrência Mediana. 

Escola Pública Estadual 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Cursos de concorrência Mediana 

Escola Pública Municipal. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Concorrência 
candidato/vaga 

Escola onde Cursou o 
ensino Médio 

 

Cursos de concorrência Menor 

Escola Pública Estadual 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Cursos de concorrência Maior 

Escola Pública Federal 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Cursos de concorrência Mediana 

Escola Pública Federal 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante 

Cursos de concorrência Mediana 

Escola Pública Estadual 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 
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Concorrência 
candidato/vaga: 

Período de tempo 
entre o final do 

ensino médio e início 
da graduação. 

 

Cursos de concorrência Menor 

Período: <=1 ano  

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Cursos de concorrência Menor 

Período: >5<=6 anos  

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Cursos de concorrência Maior 

Período: <=1 ano  

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Cursos de concorrência Maior 

Período: >1<=2 anos  

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Cursos de concorrência Maior 

Período: >2<=3 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Cursos de concorrência Maior 

Período: >3<=4 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Cursos de concorrência Maior 

Período: >5<=6 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Cursos de concorrência Mediana 

Período: <=1 ano 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Cursos de concorrência Mediana 

Período: >1<=2 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Cursos de concorrência Mediana 

Período: >2<=3 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Cursos de concorrência Mediana 

Período: >3<=4 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Cursos de concorrência Mediana 

Período: >4<=5 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Cursos de concorrência Mediana 

Período: >5<=6 anos 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 
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Concorrência 
candidato/vaga: 

Cursinho 
preparatório. 

 

Cursos de concorrência Menor 

>1<=2anos  

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Cursos de concorrência Menor 

>2<=3anos  

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Cursos de concorrência Menor 

>4<=5anos  

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Cursos de concorrência Maior 

>1<=2 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Cursos de concorrência Maior 

>2<=3 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Cursos de concorrência Maior 

>3<=4 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Cursos de concorrência Maior 

>4<=5 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Cursos de concorrência Mediana 

<=1<=2  

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Cursos de concorrência Mediana 

<=2<=3  

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Cursos de concorrência Mediana 

<=3<=4 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Cursos de concorrência Mediana 

<=4<=5 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Concorrência 
candidato/vaga: 

Número de vezes que 
fez vestibular. 

 

Cursos de concorrência Menor. 

 1 vez. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Cursos de concorrência Menor. 

 Nenhuma vez. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Cursos de concorrência Maior. 

 Uma vez. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 
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Concorrência 
candidato/vaga: 

Número de vezes que 
fez vestibular. 

 

Cursos de concorrência Maior. 

 2 vezes. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Cursos de concorrência Maior. 

 3 vezes. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Cursos de concorrência Maior. 

4 vezes. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Cursos de concorrência Maior. 

Nenhuma vez. 

Não 
Cotista>Cotista 

Não 
Cotista>Cotista 

Cursos de concorrência Mediana. 

 1 vez. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Cursos de concorrência Mediana. 

 2 vezes. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Cursos de concorrência Mediana. 

 3 vezes. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Cursos de concorrência Mediana. 

 4 vezes. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Cursos de concorrência Mediana. 

 Nenhuma vez. 

Não 
Cotista>Cotista 

Estatisticamente 
não significante. 

Fonte: Elaboração própria. 

Obs.: O quadro 9 está representado no início deste anexo, hachurado na cor verde. 

 

 

 

 

 


