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RESUMO 

 

Título: 

Políticas Públicas de Cotas: Um Estudo de Caso Sobre a Influência da Educação Superior na 

Mobilidade Social 

 

Objetivo do trabalho: 

O objetivo central desta pesquisa é investigar a relação entre o sistema de cotas e a 

mobilidade social. Como objetivos específicos, este trabalho busca: 

• Comparar o percentual de concluintes cotistas e não cotistas; 

• Comparar as taxas de mobilidade social entre cotistas e não cotistas;   

• Verificar as perspectivas de mobilidade social dos egressos em comparação com a 

formação educacional e as atividades profissionais exercidas pela família; 

• Comparar as políticas públicas de ação afirmativa do Brasil com as dos Estados 

Unidos da América. 

 

Procedimentos/Método para a solução do problema: 

A presente pesquisa é de natureza aplicada, com abordagem quanti-qualitativa. Quanto aos 

objetivos propostos, a presente pesquisa caracteriza-se como exploratória e descritiva. Quanto 

ao procedimento técnico, este é um estudo de caso sobre a mobilidade social dos egressos da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) - RJ, onde são comparados dois tipos de egressos: 

cotistas e não cotistas. Para alcançar este objetivo são realizados levantamento bibliográfico, 

pesquisa documental e pesquisas junto a atores locais, como egressos da UFF. Foi realizado 

um levantamento bibliográfico preliminar em bases de dados internacionais e nacionais, como 

Web of Science, Scopus e Scielo acerca dos principais temas que sustentam a pesquisa. A 

pesquisa documental trata as legislações, como a Lei Federal nº12.711/2012, legislações 

estaduais, Projetos de Lei e Pareceres. Como fonte de coleta de dados primários foi enviado 

um questionário para os egressos da UFF e, posteriormente, realizado entrevistas. A análise 

dos dados coletados ocorreu por meio de análise estatística descritiva para os dados 

quantitativos e de análise de conteúdo para os dados qualitativos. 

 

Resultados: 

Com a aplicação dos métodos em busca do alcance dos objetivos específicos, percebeu-se que 

ambos os perfis de egressos demonstram ter perspectivas de ascensão social. Entretanto, a 

mobilidade social ocorre de maneiras distintas entre os cotistas e não cotistas. As duas 

diferenças principais observadas são o tempo em que a mobilidade social ocorre, sendo 

atingida mais rápido pelos cotistas, e a quantidade de níveis que podem os egressos podem 

ascender, maior para os cotistas. Os resultados corroboram com a literatura, demonstrando 

que a educação é a variável mais influente no processo de mobilidade social. 

 

Implicações práticas: 

A investigação sobre a influência da política de cotas na mobilidade social pode propiciar um 

melhor desenvolvimento social e econômico, podendo minimizar as desigualdades históricas 

presentes em segmentos da sociedade, como a população negra. O impacto pode ser 

significativo, uma vez que a lei que institui a política de cotas em âmbito nacional é 

relativamente recente (2012) e o assunto está em voga no Brasil. 
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Originalidade e contribuições: 

O diferencial do estudo é analisar se houve um processo de mobilidade social. Os resultados 

das buscas nas bases de dados Web of Science e Scielo demonstram que poucos estudos 

relacionaram ação afirmativa na educação à mobilidade social. O trabalho busca contribuir no 

campo da Administração Pública, visto que a lei de cotas é uma política pública, compatível 

com a linha de atuação científico-tecnológica 1 (Estado, Governo e Desenvolvimento). 

 

Produção Técnica/Tecnológica: 

O produto classifica-se como serviço técnico de estudo de regulamentação, avaliado sobre o 

critério de aplicabilidade, uma vez que sua aplicação objetiva potencializar a lei de cotas. 

 

Palavras-Chave: 

Cotas; Educação; Mobilidade Social; Políticas Públicas; Universidade.  
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ABSTRACT 

 

Title: 

Public Quota Policies: A Case Study on the Influence of Higher Education on Social Mobility 

 

Purpose: 

The main objective of this research is to investigate the relationship between the quota system 

and social mobility. As specific objectives, this work seeks to: 

• Compare the percentage of graduating quota holders and non-quota holders; 

• Compare rates of social mobility between quota holders and non-quota holders; 

• Check the prospects for social mobility of graduates in comparison with educational 

background and professional activities performed by the family; 

• Compare the affirmative action public policies of Brazil with those of the United States of 

America. 

 

Procedures / Method for solving the problem: 

The present research is of an applied nature, with a quanti-qualitative approach. As for the 

proposed objectives, the present research is characterized as exploratory and descriptive. As 

for the technical procedure, this is a case study on the social mobility of the graduates of 

Universidade Federal Fluminense (UFF) - RJ, where two types of graduates are compared: 

quota students and non-quota students. To achieve this objective, bibliographic surveys, 

documentary research and research with local actors, such as graduates from UFF, are carried 

out. A preliminary bibliographic survey was carried out in international and national 

databases, such as Web of Science, Scopus and Scielo about the main themes that support the 

research. Documentary research deals with legislation, such as Federal Law No. 12,711 / 

2012, state laws, Draft Laws and Opinions. As a source of primary data collection, a 

questionnaire was sent to UFF graduates and, subsequently, interviews were conducted. The 

analysis of the collected data occurred through descriptive statistical analysis for quantitative 

data and content analysis for qualitative data. 

 

Results: 

With the application of the methods in search of the achievement of the specific objectives, it 

was noticed that both profiles of graduates demonstrate to have perspectives of social 

ascension. However, social mobility occurs in different ways between quota holders and non-

quota holders. The two main differences observed are the time in which social mobility 

occurs, being reached faster by quota holders, and the number of levels that graduates can 

rise, higher for quota holders. The results corroborate with the literature, demonstrating that 

education is the most influential variable in the process of social mobility. 

 

Practical implications: 

Research on the influence of quota policies on social mobility can provide better social and 

economic development, and can minimize historical inequalities present in segments of 

society, such as the black population. The impact can be significant, since the law establishing 

the quota policy at a national level is relatively recent (2012) and the subject is in vogue in 

Brazil. 
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Originality and contributions: 

The differential of the study is to analyze if there was a social mobility process. The results of 

searches in the Web of Science and Scielo databases show that few studies have linked 

affirmative action in education to social mobility. The work seeks to contribute in the field of 

Public Administration, since the quota law is a public policy, compatible with the line of 

scientific-technological action 1 (State, Government and Development). 

 

Technical / Technological Production: 

The product is classified as a technical service for the study of regulations, evaluated on the 

applicability criterion, since its application aims to enhance the quota law. 

 

Keywords: 

Quotas; Education; Social Mobility; Public policy; University.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O sistema de cotas é um tipo de política pública de ação afirmativa, termo mais 

abrangente que engloba não apenas as cotas, como os programas de bolsa permanência e 

outras políticas públicas (ABREU; LIMA, 2018). O estudo das ações afirmativas, cujo 

registro mais antigo que se tem notícia é o da Índia1 (FERES JÚNIOR; DAFLON, 2015), 

remete de forma axiomática aos Estados Unidos, país onde se constata um importante 

arcabouço jurídico relacionado ao tema (CONTINS; SANT’ANA, 1996). 

O surgimento das políticas públicas de ação afirmativa nos Estados Unidos na década 

de 1960 se deu após décadas de enfrentamentos contra a segregação e discriminação racial 

(MOEHLECKE, 2002; OLIVEN, 2007). Os programas de ação afirmativa, que inicialmente 

envolviam apenas a indústria privada, espalharam-se por outras áreas, como universidades e 

agências governamentais (PERIA, 2004). A chegada das ações afirmativas às universidades 

ocorreu através dos programas de cotas. Neste sentido, a Universidade da Califórnia foi a 

pioneira nos Estados Unidos na utilização de programas de cotas, cuja forma de seleção 

sofreu alterações ao longo do tempo (MOEHLECKE, 2004). 

No Brasil, o primeiro registro de cotas em universidades públicas aconteceu em 2003 

no Rio de Janeiro, através da Lei Estadual nº 4.151, a qual estabeleceu cotas na Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e na Universidade Estadual do Norte Fluminense 

(UENF) para pretos, pardos e alunos oriundos de escola pública (FERES JÚNIOR; DAFLON, 

2015). Os anos subsequentes foram marcados pela disseminação de medidas similares em 

universidades estaduais em todo o país, através de leis estaduais e resoluções de conselhos 

universitários. A Universidade de Brasília (UnB) foi a primeira universidade federal a adotar 

cotas para negros e índios, em 2004 (BENTO et al., 2016; LIMA; NEVES; SILVA, 2014). 

Somente em 2012 o sistema de cotas é regulamentado a nível federal, através da Lei 

12.711 e, apesar de ter relação com as conquistas do movimento negro, não limita suas 

reservas de vagas apenas ao critério da raça. Para concorrer a uma reserva de vaga através da 

ação afirmativa, o cidadão deve cumprir alguns requisitos. A Lei 12.711/2012, conhecida 

como Lei de Cotas, estabelece, como primeiro critério, que o candidato tenha cursado sua 

vida acadêmica integralmente em escolas públicas, garantindo 50% das vagas a estes 

 
1 De acordo com Silva e Silva (2012), a Índia é o país pioneiro a adotar o sistema de cotas raciais, o qual buscava 

favorecer o acesso dos Dalits, casta mais baixa da Índia, ao ensino superior. 
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candidatos. Ainda há reserva de vagas para candidatos oriundos de família de baixa renda 

(renda per capita inferior a 1,5 salário mínimo), pessoas com deficiência e cotas raciais.  

 Sendo a educação o principal canal para a mobilidade social nas sociedades modernas 

(RIBEIRO, 2014) e levando em consideração o sistema de cotas em vigor no Brasil, busca-se 

neste estudo analisar a mobilidade social dos indivíduos que possuem um diploma de ensino 

superior e comparar como essa mobilidade social ocorre nos dois perfis de egresso: cotistas e 

não cotistas. Os egressos da Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda são os atores 

da presente pesquisa, considerando todos os cursos do Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais (ICHS) e da Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda 

(EEIMVR). 

O presente trabalho é composto por 6 capítulos: (I) Introdução, (II) Revisão da 

Literatura, (III) Procedimentos Metodológicos, (IV) Resultados, (V) Considerações Finais, 

(VI) Referências. O referencial teórico deste trabalho aborda as políticas públicas de ação 

afirmativa, com ênfase no sistema de cotas, a influência da educação na mobilidade social e o 

processo de avaliação de políticas públicas. 

A abordagem do programa de ação afirmativa se justifica pelo fato do termo ser mais 

abrangente, englobando não apenas as cotas, como os programas de bolsa permanência e o 

Programa Universidade para Todos (ProUni) (ABREU; LIMA, 2018). Compreender as 

políticas de ação afirmativa possibilita a compreensão de fatores históricos, como 

discriminação racial, que culminaram em reivindicações e posterior adoção de políticas 

públicas de ação afirmativa, como o sistema de cotas, bem como a forma com que essas 

políticas trabalham em conjunto. 

A educação é o principal canal para a mobilidade social nas sociedades modernas 

(RIBEIRO, 2014),  reforçando a importância da instauração de um sistema de cotas, uma vez 

que ainda existe uma grande lacuna educacional entre estudantes brancos e negros 

(DURHAM, 2005). A literatura apresenta que a sub-representação histórica da população 

negra na universidade é o símbolo de tal lacuna, e não a diferença de conhecimento entre 

alunos cotistas e não cotistas. 

Neste contexto, é necessário estudar a atual política de cotas, que objetiva 

democratizar o acesso ao ensino público de qualidade e, consequentemente, aumentar as 

chances de classes menos favorecidas romperem as barreiras das classes. A razão deste 

aumento nas chances pode ser notada nos números. Carvalho (2011) destaca que a educação 

não apenas reduz a taxa de desemprego, mas propicia o aumento da remuneração do 
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indivíduo. No mercado de trabalho nacional, trabalhadores que possuem diploma de ensino 

superior recebem em média 2,6 vezes mais do que trabalhadores que possuem apenas o ensino 

médio (CARVALHO, 2011). 

Na Europa a educação trouxe uma nova era, iniciada após o fim da II Guerra Mundial, 

com maiores investimentos na educação e acesso generalizado à escola a todas as classes 

sociais, promovendo oportunidades de mobilidade social (Martins et al., 2016). De acordo 

com Martins et al. (2016): 

Os processos de escolarização da população europeia implicaram o 

alargamento das escolaridades e, geracionalmente, a reprodução ou o 

incremento da mobilidade educativa, consoante os pontos de partida nos 

contextos nacionais, o nível de escolarização das diferentes gerações (de 

progenitores e filhos) e as condições de desempenho dos sistemas educativos 

(MARTINS et al., 2016, p. 269). 

  

A dimensão educativa exerce influência na inserção no mercado de trabalho, bem 

como na mobilidade social (MARTINS et al., 2016). Para os autores, quanto mais elevada for 

a escolaridade do indivíduo, maiores serão as oportunidades de acesso a profissões mais 

qualificadas e a rendimentos mais elevados (MARTINS et al., 2016). De maneira semelhante, 

Ribeiro (2014, p. 205) pontua que “pessoas com mais escolaridade não só tendem a ser mais 

produtivas como também têm acesso a diversas ocupações que exigem qualificação 

específica”.  Tais afirmações são confirmadas pelos dados do European Social Survey (ESS) 

de 2012, que indica que mais de 80% dos entrevistados portugueses com ensino superior 

completo melhora face às condições de origem da família (MARTINS et al., 2016).  

Tal como ocorrido na Europa, o Brasil teve um período de maiores investimentos na 

educação, mais especificamente a partir da década de 1990. As políticas adotadas durante o 

governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002) promoveram uma aceleração da 

expansão das Instituições de Ensino Superior (IES), principalmente privadas, que tiveram um 

aumento de 110,8% em oito anos, institucionalizando o mercado universitário (TRAINA-

CHACON; CALDERÓN, 2015). 

Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito Presidente da República em 2002, apresentando 

políticas que objetivavam romper com a política de Fernando Henrique Cardoso (TRAINA-

CHACON; CALDERÓN, 2015), através de mecanismos como o Programa Universidade para 

Todos (ProUni)2, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni), o aumento da oferta de cursos superiores à distância e as 

 
2 O ProUni e a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, apesar de importantes para o 

acesso à educação superior, não serão objetos de análise de trabalho. 
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políticas de cotas, que exercem papel importante na redistribuição de oportunidades 

(BARROS, 2015). 

Neste contexto, a educação parece ser a variável mais influente no processo de 

mobilidade social. Tal afirmação é ressaltada por Langoni (1973), que, embora não descarte o 

impacto de outras variáveis, considera a educação a variável mais significativa na 

determinação da renda individual. Ribeiro (2014) apresenta que possíveis superações de 

desvantagens advindas de determinadas classes se devem à educação formal adquirida. Desta 

forma, é pertinente investigar como a educação traz resultados positivos para a mobilidade 

social, tanto para cotistas quanto para não cotistas, sobretudo com o aumento no investimento 

e criação de políticas públicas ocorridos no Brasil nas últimas décadas. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O fato de o poder público aplicar uma política de ação afirmativa já indica um 

reconhecimento da existência de um problema de discriminação por parte do Estado 

(MOEHLECKE, 2002). Discriminação esta que, segundo a autora, contribuiu com a 

desigualdade social, resultando em um insignificante acesso da população pobre e negra ao 

ensino superior, o que exige uma ação reparatória para corrigir estas distorções. 

A educação formal é apontada por Ribeiro (2006) como uma das principais vias de 

mobilidade social da sociedade contemporânea. Em 2000, um indivíduo com ensino superior 

completo recebia, em média, 153,7% a mais do que um indivíduo que concluiu apenas o 

ensino médio (CARVALHO, 2011). 

Tendo em vista que a aplicação de políticas públicas de ação afirmativa favorece a 

mobilidade social de segmentos da população negra e de outros grupos discriminados 

(OLIVEN, 2007), tais políticas representam uma esperança para indivíduos que fazem parte 

destes grupos sociais. Mas, considerando a desaceleração econômica e recessão recentes no 

Brasil (DE PAULA; PIRES, 2017), em que dimensão ocorre a mobilidade social no atual 

contexto de crise? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo central desta pesquisa é investigar a relação entre o sistema de cotas e a 

mobilidade social. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Comparar o percentual de concluintes cotistas e não cotistas; 

• Comparar as taxas de mobilidade social entre cotistas e não cotistas; 

• Verificar as perspectivas de mobilidade social dos egressos em comparação 

com a formação educacional e as atividades profissionais exercidas pela família; 

• Comparar as políticas públicas de ação afirmativa do Brasil com as dos Estados 

Unidos da América. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O fato de a Lei das Cotas ser recente no Brasil [promulgada em 2012], justifica um 

estudo sobre a aplicação da lei, de forma que as organizações e o próprio Estado possam 

repensar a melhor maneira de aplicar a legislação. O Artigo 7º da referida lei estabelece um 

prazo de dez anos para promover a revisão do programa de cotas, o que tende a ocorrer em 

2022, tornando ainda mais importante um estudo sobre o tema. 

Ratificando a importância do tema em termos internacionais, o levantamento realizado 

na base de dados Web of Science mostra um crescente aumento de publicações e citações 

sobre o tema desde a criação da Lei de Cotas, atingindo seu ápice de publicações em 2020 e 

de citações em 20193, o que demonstra a relevância do tema atualmente. 

Ao refinar a pesquisa, torna-se perceptível uma lacuna na literatura: a ausência de 

trabalhos que relacionem políticas públicas de ação afirmativa na educação à mobilidade 

social. Ao acrescentar na busca realizada na Web of Science o termo “social mobility”, a 

referida base retornou apenas quatro artigos. 

Em termos nacionais, a busca realizada na base de dados Scielo trouxe a mesma 

percepção: a ausência de trabalhos relacionando as ações afirmativas na educação à 

 
3 O ano de 2021 não foi contabilizado na contagem pelo fato de ainda estar em curso. 
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mobilidade social. Ao acrescentar o termo “mobilidade social” à busca, apenas três artigos 

foram encontrados. 

A maioria dos trabalhos publicados sobre o tema apresenta como resultados a 

democratização do acesso ao ensino superior e percepções dentro do percurso acadêmico. 

Com isso, apresentar os resultados sociais do indivíduo beneficiado pela política de cotas após 

o término do curso é um desafio para a ciência. Como a presente pesquisa será desenvolvida 

utilizando como base uma IES pública, será possível analisar um grupo heterogêneo de 

indivíduos, considerando que a Lei das Cotas democratiza o acesso ao ensino (QUEIROZ et 

al., 2015). 

Além disto, a necessidade do acompanhamento pela sociedade do desempenho das 

políticas públicas apontada por Ceneviva e Farah (2012) justifica a realização do estudo, uma 

vez que os pontos fortes e fracos da política pública de cotas, apontados pelos egressos 

durante o estudo de campo, são apresentados neste trabalho.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo será dividido em três seções. A primeira seção abordará as políticas 

públicas de ação afirmativa, apresentando uma breve contextualização das mesmas, bem 

como a origem do termo, sua aplicação no Brasil, as práticas e desafios para sua implantação. 

A referida seção se divide em três subseções. 

A primeira subseção aborda a ação afirmativa nos Estados Unidos, por se tratar de um 

país onde se constata um importante arcabouço jurídico relacionado ao tema (CONTINS; 

SANT’ANA, 1996). A segunda subseção aborda a ação afirmativa no Brasil. A terceira 

subseção aborda um tipo específico de ação afirmativa: o sistema de cotas na educação. Será 

apresentado o histórico do sistema de cotas, objetivos traçados e resultados alcançados por 

este, seja em contexto internacional ou nacional. Em relação à realidade brasileira, há enfoque 

nas implicações legais que culminaram na implantação de um sistema de cotas, bem como 

desafios para atingir maior efetividade. 

A segunda seção trata da influência da educação na mobilidade social. As 

argumentações de autores como Silva et al. (2015) e Carnevale e Strohl (2013) permitem 

identificar a educação como importante ferramenta [embora não a única] capaz de 

proporcionar a mobilidade social. Desta forma, são apresentados dados do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD), que reforçam a influência da educação na mobilidade social. 

A terceira seção aborda o conceito de políticas públicas. Serão abordados temas como 

a origem das políticas públicas como uma subárea da Ciência Política até sua consolidação 

como disciplina multidisciplinar, bem como a avaliação de políticas públicas. 

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE AÇÃO AFIRMATIVA: PRÁTICAS E DESAFIOS 

PARA SUA IMPLANTAÇÃO 

 

O registro mais antigo de políticas de ação afirmativa é o da Índia (FERES JÚNIOR; 

DAFLON, 2015), país que adotou um sistema de cotas raciais na década de 1930, a fim de 

favorecer o acesso dos Dalits, casta mais baixa e discriminada do país, ao ensino superior 

(SILVA; SILVA, 2012). Nos Estados Unidos, país cujo caminho percorrido pela política 

pública de ação afirmativa se assemelha ao Brasil (FERES JÚNIOR, 2007), as ações 

afirmativas advêm de reivindicações democráticas [como o Movimento Negro] pelos direitos 

civis nos anos 60 (MOEHLECKE, 2002). A busca pela igualdade de oportunidades 
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possibilitou, segundo Moehlecke (2002), a eliminação das leis segregacionistas no país, tendo 

o Movimento Negro como uma das principais forças atuantes. 

A própria história americana apresenta fatos que motivaram a discriminação à 

população negra no país. A esse respeito, Abreu e Lima (2018, p. 180) afirmam que “há valor 

nos acontecimentos históricos como forma científica específica para tratar fenômenos 

humanos”. Desta forma, esta seção está dividida em duas subseções. A primeira subseção 

abordará a ação afirmativa nos Estados Unidos, enquanto a segunda abordará a ação 

afirmativa no Brasil. 

 

2.1.1 A ação afirmativa nos Estados Unidos 

 

A constituição dos Estados Unidos, promulgada em 1787, apresentava condições que 

facilitavam a continuação da escravidão, a qual representava o centro da oposição entre os 

estados do norte e os do sul (FERES JÚNIOR, 2007). O caso Dred Scott v. Sandford4, 

ocorrido entre as décadas de 1840 e 1850, agitou a corrente abolicionista, culminando na 

Guerra da Secessão (1861 – 1865), vencida pelos estados do norte, os abolicionistas (FERES 

JÚNIOR, 2007; GIANEZINI; ALLEN, 2018). 

Como consequência da crise advinda da guerra civil, três emendas constitucionais são 

aprovadas: a décima terceira, a qual aboliu a escravidão em todo o território americano, a 

décima quarta, que garantiu direitos de cidadania aos ex-escravos e a décima quinta que lhes 

deu o direito de voto (PARSONS; TURNER, 2014; FERES JÚNIOR, 2007). Em 1875, o 

Congresso americano aprovou, em reforço às emendas constitucionais, o Civil Rights Act, que 

proibia a discriminação racial em todas as atividades abertas ao público, ato este que foi 

anulado pela Suprema Corte em 1883 (FERES JÚNIOR, 2007).  

Embora a décima terceira Emenda à Constituição dos Estados Unidos proíba 

formalmente a escravidão em todo país, Opie e Roberts (2017) contrapõem que os negros não 

eram necessariamente livres. Como apresenta Peria (2004), a segregação localizada 

continuava nos estados do sul, no mercado de trabalho e nas forças armadas, mesmo anos 

depois da guerra. Tal segregação da sociedade americana entre brancos e negros é chamada 

 
4 Dred Scott, então escravo em Missouri, é levado por seu dono para o estado de Illinois e depois para 

Wisconsin, territórios onde a escravidão havia sido abolida. Com o falecimento de seu dono, o escravo passou a 

pertencer à viúva, que havia retornado a Missouri. De volta a Missouri, Scott ingressou com uma ação pleiteando 

sua liberdade, uma vez que já havia residido em solo livre (GIANEZINI; ALLEN, 2018). O julgamento ocorreu 

em 1850, garantindo a liberdade ao escravo. Ao assumir a gestão dos negócios da família, o irmão da viúva, John 

Sandford, recorreu à Corte Estadual, a qual lhe deu ganho de causa, referendada pela Suprema Corte por 7 (sete) 

votos a 2 (dois) após recurso de Scott (GIANEZINI; ALLEN, 2018). 
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por Oliven (2007) de um mundo à parte. Segundo a autora, a filosofia do igual, mas separado 

formou uma barreira, negando aos negros o livre acesso à moradia, restaurantes e serviços 

públicos (OLIVEN, 2007).  

Durante a primeira metade do século XX, a segregação e a discriminação racial 

culminaram em inúmeros enfrentamentos nos principais centros urbanos, o que levou a uma 

polarização da sociedade americana: de um lado, o grupo a favor da integração racial e, do 

outro, os segregacionistas (OLIVEN, 2007). Os conflitos citados por Oliven (2007) são 

especificados por Feres Júnior (2007) como: 

[...]produto de uma extensa mobilização dos setores progressistas da 

sociedade americana que envolveu desde manifestações pacíficas até o 

terrorismo, passando por desobediência civil, assassinatos e conflagrações 

violentas que tomaram bairros ou cidades inteiras (FERES JÚNIOR, 2007, 

p. 57). 

 

A atenção do governo aos problemas de incorporação da população negra à sociedade 

americana é retomada na década de 1940, quando o então presidente Franklin Delano 

Roosevelt proíbe a discriminação baseada em critérios como raça, cor, crença ou origem por 

parte do governo federal e indústrias fornecedoras de armamento para o mesmo (FERES 

JÚNIOR, 2007). Esta proibição é estendida às organizações, sindicatos e indústrias que 

celebram contratos com o governo federal em 1943, através da ordem executiva 9346 

(FERES JÚNIOR, 2007). No caso Brown v. Board of Education, ocorrido em 1954, a 

segregação nas escolas públicas foi declarada inconstitucional (PARSONS; TURNER, 2014). 

De acordo com Feres Júnior (2007), a corte americana julgou a doutrina do iguais mas 

separados nula por ferir a décima quarta emenda constitucional. 

Os conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX sucederam um novo 

Civil Rights Act, aprovado pelo Congresso americano em 1964, que, segundo Oliven (2007), 

concedeu ao governo federal poderes para implementar o fim da segregação, além de banir 

todo tipo de discriminação. Com a reversão da interpretação da Suprema Corte de 1883, a 

qual anulava o Civil Rights Act de 1875 por meio do novo Civil Rights Act, em 1964, o 

governo federal estaria habilitado a processar as empresas privadas que praticassem a 

discriminação (FERES JÚNIOR, 2007). A Lei alargou e fortaleceu, segundo Peria (2004), a 

aplicação do princípio da ação afirmativa, definida em 1961 por Kennedy através de Ordem 

Executiva. Gianezini e Allen (2018) apresentam nova conquista, ocorrida em 1965: 
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Em 1965, foi promulgado o Higher Education Act, com previsão de bolsas 

de estudo e empréstimos que tornaram possível o acesso de novos estudantes 

às universidades. O objetivo era reforçar os recursos de ensino de colleges e 

universities, além de prestar assistência financeira para alunos do ensino pós-

secundário e superior (GIANEZINI; ALLEN, 2018, p. 7). 

 

De acordo com Abreu e Lima (2018 p. 182), “a temática da desigualdade se estende a 

setores diferentes da sociedade e a grupos específicos. Um destes setores é a educação, em 

destaque para o ensino superior”. Esforços nesse sentido foram realizados e, durante os anos 

70, os programas de ação afirmativa, que inicialmente envolviam apenas a indústria privada e 

os contratantes com o governo, espalharam-se por outras áreas, como universidades e 

agências governamentais (PERIA, 2004). 

Nas universidades públicas, as políticas de ação afirmativa são representadas pelas 

cotas, sendo a Universidade da Califórnia a pioneira na utilização do programa nos Estados 

Unidos (MOEHLECKE, 2004). Oliven (2007) aponta o sexo como outro critério utilizado 

para as ações afirmativas ao final da década de 1960. 

 

2.1.2 A ação afirmativa no Brasil 

 

No Brasil, a ação afirmativa surge com propósitos semelhantes aos propósitos 

americanos, embora o contexto nos dois países possua diferenças. 

A nação norte americana, desde sua origem, se define constitucionalmente 

como uma república democrática, avessa às desigualdades de berço tão caras 

às sociedades aristocráticas da Europa. Ao contrário da nação norte-

americana que já nasceu república, o Brasil foi Império a partir da 

Independência até quase o início do século XX (OLIVEN, 2007, p. 31). 

 

De acordo com Oliven (2007), tal contexto condicionou o brasileiro a ser mais 

seduzido com valores elitistas, diferentemente dos Estados Unidos, em que a valorização das 

qualidades individuais representam fatores de mobilidade ascendente, independentemente da 

origem social. 

As sucessivas crises enfrentadas pelo regime imperial, bem como as diversas lutas 

entre os escravos e o fim do tráfico transatlântico tornaram eminente a abolição (ABREU; 

LIMA, 2018), com a assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. O Brasil foi um dos 

últimos países do mundo a abolir a escravidão (BENTO et al., 2016) e, apesar da abolição da 

escravatura, Leubolt (2015) argumenta que a maioria dos ex-escravos nunca teve a chance de 

se integrar à nova sociedade capitalista emergente e permaneceu excluída, enquanto a 

migração europeia foi promovida para lidar com a escassez de mão de obra. Isso trouxe uma 
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segregação diferente daquela que existiu nos Estados Unidos. Para Oliven (2007), no Brasil 

ocorre uma espécie de racismo cordial que encobre uma forte discriminação racial. 

Hierarquias informais e formas de exclusão social foram promovidas e também politicamente 

institucionalizadas (LEUBOLT, 2015). 

Segundo Moehlecke (2002), o primeiro registro encontrado de um projeto de lei que 

obrigasse as empresas privadas a reservarem uma percentagem mínima para empregados de 

cor data de 1968, por meio da manifestação favorável dos técnicos do Ministério do Trabalho 

e do Tribunal Superior do Trabalho à criação da lei (MOEHLECKE, 2002). A autora destaca, 

entretanto, que o projeto de lei não chegou a ser elaborado. 

Na década de 1970, com o Movimento Negro no Brasil, ocorreram passeatas, debates, 

palestras e diversos trabalhos foram realizados no sentido de conscientizar a sociedade sobre o 

problema existente e em busca de um maior espaço do negro na sociedade brasileira 

(CONTINS; SANT’ANA, 1996). As ações ocorreram em vários estados do país, como Rio de 

Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul (DOMINGUES, 2007). 

Na capital gaúcha nasceu o Grupo Palmares, em 1971, o primeiro do país a defender a 

substituição das comemorações do dia 13 de maio para o dia 20 de novembro, dia da morte de 

Zumbi dos Palmares (DOMINGUES, 2007). De acordo com o autor, um grupo de estudantes 

e artistas formou, em 1972, em São Paulo, o Centro de Cultura e Arte Negra, fazendo com 

que a imprensa negra, timidamente, desse sinais de vida, através de jornais nas cidades de São 

Paulo, São Caetano e São Carlos. No Rio de Janeiro, além da explosão do movimento Soul5, 

depois batizado de Black Rio, foi fundado o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras 

(DOMINGUES, 2007). O autor destaca, entretanto, que tais iniciativas eram fragmentadas e 

não tinham um sentido político de enfrentamento com o regime. Em 1978, pelas lideranças do 

então recém-criado Movimento Negro Unificado, o movimento negro volta à cena política do 

país (PEREIRA, 2011). 

[...] o protesto negro contemporâneo se inspirou, de um lado, na luta a favor 

dos direitos civis dos negros estadunidenses, onde se projetaram lideranças 

como Martin Luther King, Malcon X e organizações negras marxistas, como 

os Panteras Negras, e, de outro, nos movimentos de libertação dos países 

africanos, sobretudo de língua portuguesa, como Guiné Bissau, Moçambique 

e Angola. Tais influências externas contribuíram para o Movimento Negro 

Unificado ter assumido um discurso radicalizado contra a discriminação 

racial (DOMINGUES, 2007, p.112). 

 
5 O soul se tornou um fenômeno nos anos 70 no Rio de Janeiro. Os bailes soul eram realizados em clubes e 

quadras de escolas de samba. O discurso Black Power encontrou ali um solo fértil para se manifestar, 

estabelecendo uma nova agenda para o movimento negro carioca. Ao mesmo tempo, nesses bailes eram 

desenvolvidas estratégias alternativas para a construção de um estilo particular, tornando o movimento uma 

resposta ao “assalto cultural” cometido pelo Estado e elites brancas que o representava (OLIVEIRA, 2015). 
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Domingues (2007) destaca a Convergência Socialista, organização marxista e de 

orientação trotskista, como embrião do Movimento Negro Unificado. Na organização havia 

um grupo de militantes negros que entendia que a luta contra o racismo tinha que ser 

combinada com a luta revolucionária anticapitalista, pois, na concepção deste grupo, o 

capitalismo alimentava o racismo e se beneficiava do mesmo (DOMINGUES, 2007).  

As mobilizações surtem efeito e, em 1983, surge a primeira proposta legislativa sobre 

ação afirmativa: o projeto de lei nº 1332/1983. O referido projeto de lei, de autoria do 

deputado Abdias Nascimento6, dispunha sobre ação compensatória, buscando o princípio da 

isonomia social do negro em relação aos demais segmentos étnicos da população brasileira 

(ROSA, 2014; MACHADO SILVA, 2017). Machado Silva (2017) destaca, entretanto, que 

apesar da proposta ter tramitado na Câmara dos Deputados por seis anos, tendo pareceres 

favoráveis nas três comissões que passou, o projeto de lei não foi votado pelo Plenário da 

Câmara e foi arquivado em 1989. 

A construção das ações afirmativas no Brasil se deu após a redemocratização do país, 

a partir de 1985, devido à mobilização de movimentos sociais e de uma postura mais ativa do 

poder público a questões como raça, etnia e gênero, bem como a adoção de medidas capazes 

de solucionar estes problemas, como as ações afirmativas (GOMES, 2012; MOEHLECKE, 

2002). Nas palavras de Moehlecke (2002):  

Seu público-alvo variou de acordo com as situações existentes e abrangeu 

grupos como minorias étnicas, raciais e mulheres. 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. 199). 

 

Um ano antes do arquivamento do projeto de lei do deputado Abdias Nascimento, a 

Constituição Federal é promulgada em 1988 e, segundo Lima (2010), representa um 

importante marco nas mudanças sociais ocorridas no país, uma vez que introduz a 

criminalização do racismo e reconhece o direito de posse de terra às comunidades 

quilombolas. Aliadas à criação da Fundação Cultural Palmares, essas ações podem ser 

interpretadas como uma resposta às reivindicações do movimento negro e representam uma 

 
6 Natural da cidade de Franca, no estado de São Paulo, Abdias Nascimento passou um período de sua juventude 

servindo ao Exército quando se juntou ao movimento integralista. Deixou o movimento em 1937, insatisfeito 

com uma corrente do grupo que era racista. Teve também uma pequena participação nas atividades da Frente 

Negra. O ativismo e o trabalho intelectual de Abdias Nascimento se deram ao longo do século XX. Ele esteve 

ativamente empenhado em combater o racismo no Brasil, numa era de suposta “democracia racial”. Exerceu 

diversos cargos políticos, tendo sido eleito deputado e se tornado, depois, senador do estado do Rio de Janeiro. 

Sua atuação foi fundamental para a elaboração e aprovação de leis antirracistas, fortalecendo o combate ao 

racismo por meio da legislação, algo com que já se envolvia desde 1950. Quando da escrita da Constituição de 

1988, Nascimento participou como um dos arquitetos das leis da nova Carta Magna (MILES, 2017). 
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forma de reconhecimento do valor histórico e cultural dos grupos discriminados (LIMA, 

2010). 

Na década seguinte, em 1995, foi instituída a primeira política de cotas no âmbito 

eleitoral, através da Lei Federal nº 9.100/1995, a qual estabeleceu o mínimo de 20% das vagas 

de cada partido para mulheres (RODRIGUES, 2017). A referida lei resultou de alterações 

propostas pelo Projeto de Lei Federal nº 783, de autoria da então deputada Marta Suplicy, que 

destinava 30% das candidaturas dos partidos a mulheres (RODRIGUES, 2017). 

O ano de 1995 é marcado, ainda, pela Marcha Zumbi7, na qual as organizações do 

movimento negro brasileiro e organizações de esquerda se reuniram em Brasília, em 

novembro daquele ano, para a Marcha Zumbi contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida, 

reunindo aproximadamente vinte mil pessoas (SILVA SOARES, 2016). Para Moehlecke 

(2002), este movimento representou uma maior aproximação e pressão ao poder público. Esta 

pressão se materializa no Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial, que 

apresentava um diagnóstico da prática do racismo e da desigualdade social, reivindicando, 

entre outras coisas, recomendações de políticas nas áreas de informação, trabalho, educação, 

saúde, violência, religião, cultura e comunicação (LIMA, 2010). 

O então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, recebe o documento no 

dia 20 de novembro 1995, mesmo dia em que institui o Grupo de Trabalho Interministerial 

(GTI) para a Valorização da População Negra (MOEHLECKE, 2002; PERIA, 2004). A 

criação deste GTI se mostrou fundamental para a ampliação da discussão sobre a inclusão do 

negro na educação, conforme explicita Peria (2004) ao apresentar a proposição ao Ministério 

da Educação por parte do GTI de medidas que garantissem não apenas o acesso, mas a 

permanência de alunos negros no ensino superior. 

No início dos anos 2000, as políticas de ação afirmativa ganham destaque na educação 

com o sistema de cotas, devido à aprovação da Lei Estadual nº 4.151/2003, que estabeleceu 

cotas para pretos, pardos e alunos de escolas públicas na Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ) e na Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) (FERES JÚNIOR; 

DAFLON, 2015). A utilização das cotas em universidades públicas coloca na mídia, de 

acordo com Magalhães e Menezes (2014), a discussão sobre ações afirmativas. 

Abreu e Lima (2018) destacam a importância de não confundir cotas com ação 

afirmativa. Ação afirmativa é um termo mais abrangente, que engloba não só as cotas, como 

os programas de bolsa permanência, e o ProUni (ABREU; LIMA, 2018). A aprovação da Lei 

 
7 O ano de 1995 representa o tricentenário da morte do Zumbi dos Palmares (SILVA SOARES, 2016). 
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Federal 12.711, em agosto de 2012, representa mais de duas décadas de lutas dos movimentos 

sociais engajados com a democratização da educação superior pública (MAGALHÃES; 

MENEZES, 2014). 

Apresentado esta contextualização histórica sobre a temática da ação afirmativa, 

Contins e Sant’ana (1996) apresentam um desafio para sua implantação em território 

brasileiro: 

Uma primeira grande dificuldade para a efetivação do princípio da ação 

afirmativa no Brasil reside no fato de, contrariamente à experiência dos 

EUA, não haver existido na história recente do país uma prática legal de 

discriminação racial. Pode-se dizer que, praticamente desde 1888, a lei não 

distingue brancos de negros. Essa situação é bastante diferente do caso 

americano, onde a abolição da escravatura não significou o fim de um 

sistema jurídico de segregação racial (CONTINS; SANT’ANA, 1996, p. 

214). 

 

Em consonância com o exposto por Contins e Sant’ana (1996), Oliven (2007) retrata o 

fato de muitos afirmarem que a implementação das políticas de ação afirmativa no Brasil, 

sobretudo as cotas nas universidades, seria uma forma de imitar os americanos, que possuem 

uma sociedade distinta à brasileira. Tal afirmação demonstra clara resistência à 

implementação das políticas públicas e reforça o racismo cordial descrito por Oliven (2007). 

Um exemplo de resistência às práticas de políticas de ação afirmativa pode ser o 

ocorrido em 2006, no Sergipe. Cursinhos pré-vestibular organizaram passeatas nas ruas do 

centro de Aracajú contra o recém adotado sistema de cotas da Universidade Federal do 

Sergipe (LIMA; NEVES; SILVA, 2014). Tal manifestação pode estar associada à questão do 

mérito, apresentada por Moura e Tamboril (2018) e Silva e Silva (2012). Entretanto, as cotas 

não acabam com a meritocracia, pois os grupos continuam a concorrer por vagas, embora sob 

um novo contexto (MOURA; TAMBORIL, 2018). 

O Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS) da Universidade Estadual 

de Campinas (UNICAMP) demonstrou que é possível aplicar a discriminação positiva sem 

ferir a meritocracia. Criado em 2005, o programa atribuiu 30 pontos à nota final do vestibular, 

padronizada para ter média de 500 pontos e desvio padrão de 100 pontos para candidatos que 

cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas e 10 pontos para os que, além de 

terem estudado em escolas públicas, se autodeclararam negros ou pardos (MAIA; 

PINHEIRO; PINHEIRO, 2009). Desta forma, ainda há concorrência por vaga, 

desmistificando a ausência de mérito nos programas de ação afirmativa. 

Neste contexto, as ações afirmativas se mostram de grande importância, sobretudo ao 

considerar a contribuição de Durham (2005), que destaca que ainda existe uma grande lacuna 
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educacional entre estudantes brancos e negros. Ao associar a lacuna educacional apontada por 

Durham (2005) com a literatura sobre ação afirmativa, tal lacuna é caracterizada muito mais 

pela sub-representação histórica da população negra na universidade do que pela diferença 

entre o conhecimento de alunos cotistas e não cotistas. 

O estudo de Wainer e Melguizo (2018) ratifica essa afirmação. Através de um estudo 

comparando o desempenho de alunos cotistas e não cotistas no Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE) de 2012 a 2014, os resultados não apresentaram 

diferenças práticas entre o conhecimento destes grupos distintos (WAINER; MELGUIZO, 

2018). De maneira semelhante, Andrade et al. (2012, p. 702) endossam o argumento ao 

destacarem que “os estudos que precederam a implantação do PAAIS revelaram que alunos 

da Unicamp oriundos do ensino público apresentavam rendimento similar ou superior aos 

alunos oriundos do ensino privado aprovados com notas similares no vestibular”. Dados mais 

recentes apontam que alunos que ingressaram na UNICAMP através do PAAIS têm menor 

índice de abandono de curso e melhor rendimento acadêmico do que os admitidos pela 

modalidade clássica de vestibular (ANDRADE et al., 2012). 

Durham (2005) ressalva que a Lei de Cotas teria limitações, uma vez que se baseia em 

categorias rígidas e artificiais, contrastando com a heterogeneidade étnica do país. A 

proporção de pretos, pardos e indígenas adotada, a qual considera a população geral da 

Unidade da Federação (UF), é um exemplo de rigidez apontado por Medeiros, Mello Neto e 

Gomes (2016) que, segundo os autores, deveria basear o percentual de vagas dentro dos 

estratos específicos ao invés de adotar a proporção da população da UF. 

Para Magalhães e Menezes (2014), até a última década do século XX, não houve 

nenhuma política pública capaz de desafiar a natureza elitista da educação superior e a 

manutenção dos privilégios sociais. Através da argumentação das autoras, é possível perceber 

outro enorme desafio de sua implantação: ser eficiente. Neste sentido, Magalhães e Menezes 

(2014) destacam que é inegável que as políticas públicas representam importante instrumento 

na democratização do acesso à educação superior pública, embora a permanência do estudante 

seja de fundamental importância. Auad e Cordeiro (2018) reforçam a ideia de que a 

democratização do acesso e os mecanismos de permanência representam um desafio por parte 

da educação superior brasileira. Os programas de assistência estudantil são exemplos dos 

mecanismos de permanência citados por Auad e Cordeiro (2018), os quais serão tratados na 

próxima subseção. 
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2.1.2.1 Programas de assistência estudantil 

 

Um esforço nesse sentido foi realizado através da criação do Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES) em 2008, o qual definiu princípios norteadores em um 

âmbito nacional para o desenvolvimento de ações destinadas prioritariamente aos estudantes 

oriundos de escolas públicas ou cuja situação socioeconômica familiar represente risco à sua 

permanência na universidade (MAGALHÃES; MENEZES, 2014). 

Em estudo realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Magalhães e 

Menezes (2014) destacam a criação de uma bolsa assistencial destinada a ingressantes 

oriundos de reserva de vagas. Esta bolsa, segundo as autoras, seria apenas durante o ano de 

ingresso do estudante, buscando apoiar a permanência do mesmo que, após o término do 

primeiro ano, deveria participar de processos seletivos para concorrer às demais bolsas 

(MAGALHÃES; MENEZES, 2014). Essa medida traçada pela universidade esbarrou em 

outro desafio: a falta de recursos. Como descrevem as autoras: 

[...]devido ao insuficiente número de bolsas para atender a todos os 

estudantes dentro do perfil definido pelo PNAES, o aluno poderá não ter sua 

demanda atendida. Essa situação tem gerado distorções e questionamentos, 

além de ser um dos motivos de evasão e/ ou retenção em períodos 

posteriores (MAGALHÃES & MENEZES, 2014, p. 67). 

 

Tendo em vista o estudo realizado por Santos (2013) na mesma UFRJ, é possível 

perceber, por meio da tabela 1, que a evasão aumenta consideravelmente após o término do 

período das bolsas. 

 

Tabela 1 – Variação percentual dos discentes evadidos, por período e vaga de ingresso 

PERÍODOS 
VAGA DE 

INGRESSO 

EVADIDOS SEM 

BOLSA 

EVADIDOS 

COM BOLSA 

PERCENTUAL DE 

EVASÃO 

2011-1º 
Ampla 3,5% 0,0% 3,6% 

Cotista 2,5% 0,1% 2,6% 

2011-2º 
Ampla 8,0% 0,1% 8,1% 

Cotista 5,7% 0,9% 6,6% 

2012-1º 
Ampla 17,1% 0,0% 17,1% 

Cotista 20,1% 0,1% 20,2% 

2012-2º 
Ampla 21,8% 0,1% 21,9% 

Cotista 25,1% 0,4% 25,6% 

Fonte: Santos (2013) 
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Como é possível perceber, os índices de evasão sofrem um aumento considerável a 

partir de 2012, período exato do término das bolsas. Estudos como esse são, de acordo com 

Senkevics (2018), fundamentais para a que a política pública de cotas seja capaz de 

transformar a realidade. Para o autor: 

[...]o Estado brasileiro não dispõe, na atualidade, de ferramentas 

devidamente consolidadas para o acompanhamento, em nível nacional, da 

inclusão de negros e indígenas na Educação Superior, bem como dos demais 

públicos-alvo do sistema de reserva de vagas em instituições federais, do 

ingresso à conclusão (SENKEVICS, 2018, p. 20). 

 

Marques (2018) vai além ao afirmar que o grande desafio posto à universidade é 

garantir um espaço que traga visibilidade a outras lógicas, proporcionando tensões e 

negociações capazes de subverter e transformar a lógica antes naturalizada. Tal desafio 

apresentado por Marques (2018) resume bem todos os desafios apresentados pelos demais 

autores citados nesta seção. O programa de bolsas assistenciais discutido por Magalhães e 

Menezes (2014) e por Santos (2013) [exemplo de mecanismo de permanência destacado por 

Auad e Cordeiro (2018)] e a democratização do acesso, bem como a criação do PNAES, são 

exemplos de medidas tomadas com o objetivo de transformar a lógica de discriminação 

histórica sofrida por determinado grupo. 

 

2.1.3 Sistemas de cotas na educação: históricos, objetivos e resultados 

 

O sistema de cotas representa uma conquista dos movimentos sociais que buscavam 

igualdade de direitos e mecanismos mais equitativos no acesso a bens e serviços 

(MOEHLECKE, 2004). Tal prática “consiste em estabelecer um determinado número ou 

percentual a ser ocupado em área específica por grupo(s) definidos(s), o que pode ocorrer de 

maneira proporcional ou não, e de forma mais ou menos flexível” (MOEHLECKE, 2002, p. 

199). Esta seção está dividida em duas subseções. A primeira subseção abordará o sistema de 

cotas americano, enquanto a segunda abordará o sistema de cotas brasileiro. 

 

2.1.3.1 O sistema de cotas americano 

 

A Universidade da Califórnia foi a pioneira nos Estados Unidos na utilização de 

programas de cotas (MOEHLECKE, 2004). A forma de seleção, de acordo com a autora, 

sofreu alterações com o passar do tempo. Antes da década de 1960, suas principais formas de 

acesso eram as admissões regulares, que exigiam dos ingressantes notas superiores a uma 
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média específica nos curso de ensino médio, e as admissões especiais, nas quais situações de 

desvantagens e circunstâncias especiais dos candidatos eram avaliadas (MOEHLECKE, 

2004). A autora apresenta, ainda, uma terceira forma de admissão, que era a transferência de 

alunos oriundos dos Junior Colleges que atingissem nota A em algumas disciplinas. 

A partir da década de 1960, houve um grande crescimento da demanda por vagas, 

levando a Universidade da Califórnia a selecionar os seus ingressantes entre os que 

figurassem entre os 12,5% melhores de sua classe no ensino médio, além da adoção de um 

teste nacional padronizado, chamado de Scholastic Assesment Test (MOEHLECKE, 2004). 

Essas medidas, segundo a autora, exigiram um contrapeso, que foi a criação das cotas para 

garantir igualdade nas oportunidades de acesso à universidade. 

No decorrer das décadas, a política de cotas sofreu algumas adaptações, como o caso 

Bakke, ocorrido em 1978, no qual a suprema corte americana julgou que as admissões 

utilizando a raça como critério seriam válidas apenas se não fossem aplicadas de forma 

isolada (HIRSCHMAN; BERREY, 2017; MOEHLECKE, 2004). Reflexo de polêmicas sobre 

as mudanças ocorridas no processo de seleção, o caso Bakke8 foi julgado pela Suprema Corte, 

a qual considerou o sistema de ingresso utilizado pela Universidade da Califórnia ilegal, pois 

era baseado em cotas rígidas (MOEHLECKE, 2004). 

Em 1995, foram aprovadas resoluções que proibiram que a Universidade da Califórnia 

utilizasse raça, cor, sexo ou etnia como critério para admissão regular de estudantes, seleção 

de emprego ou contratos (MOEHLECKE, 2004). A autora destaca que os resultados dessas 

resoluções não foram animadores, levando a porcentagem de alunos negros proporcional 

àquela dos anos de 1960, retomando a representação do corpo discente apenas em 2001, 

através de novas alterações na forma de ingresso. Moehlecke (2004) ressalta que: 

[...]mesmo após os reveses e a extinção de medidas raciais, a preocupação 

com a igualdade e a diversidade de seus campi continua parte dos objetivos 

básicos da instituição, refletidos em seu lema: Access through quality, and 

quality through access. O que se define hoje como uma universidade de 

excelência nos Estados Unidos, diferentemente do que ocorria até os anos de 

1960, envolve necessariamente valores como a inclusão, igualdade e 

diversidade (MOEHLECKE, 2004, p. 771). 

 

 
8 Allan Bakke processou a Universidade da Califórnia, alegando ter sido discriminado por ser branco pela 

faculdade de medicina ao adotar diferentes sistemas de admissão para brancos e não-brancos, negando sua 

admissão ao mesmo tempo que estudantes negros com notas inferiores às suas foram aceitos (MOEHLECKE, 

2004). Ao considerar legítima a combinação do critério de raça a outros critérios na forma de seleção, a Suprema 

Corte citou o programa utilizado pela Universidade de Harvard, o qual combinava as características raciais e 

socioeconômicas dos candidatos às demais notas obtidas como um dos modelos aceitáveis de ação afirmativa 

(MOEHLECKE, 2004). 
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Caso semelhante ao caso Bakke ocorreu na Universidade de Michigan quando, em 

2003, dois processos foram ajuizados diante da Suprema Corte contra a universidade, um 

contra a Faculdade de Literatura, Ciências e Artes e outro contra a Escola de Direito 

(HIRSCHMAN; BERREY, 2017; PERIA, 2004). De acordo com Peria (2004), em ambos os 

casos a queixa era sobre a utilização do sistema de cotas raciais como sistema de seleção, o 

qual violava a cláusula de igualdade e proteção da 14ª Emenda da Constituição Federal, bem 

como a Lei dos Direitos Civis. Como a universidade não utilizava o critério de raça de forma 

isolada, mas em conjunto com outros, como critérios acadêmicos, a corte decidiu, em ambos 

os casos, que a raça poderia ser utilizada como um fator a mais no processo de avaliação dos 

candidatos, embora tenha recomendado ajustes na forma de considerar o critério (PERIA, 

2004). Em sua decisão, a Suprema Corte julgou que 

[...]embora a “ação afirmativa” não fosse justificada como maneira de 

corrigir a opressão e a injustiça passadas, ela promove um “atraente interesse 

do estado”, obtendo os “benefícios da diversidade” em todos os níveis da 

sociedade, e que, pelo fato de o procedimento de revisão individualizada do 

candidato, colocada em prática na Escola de Direito ter sido feito “sob 

medida” ele não consistia um problema (PERIA, 2004, p. 27). 

 

Para Tienda e Alon (2008), o objetivo é diversificar o corpo acadêmico, focando 

sobretudo em grupos historicamente discriminados. Essa diversidade traz, de acordo com 

Gurin et al., (2002), benefícios para todos os grupos de estudantes. Para justificar essa teoria, 

os autores realizaram um estudo na Universidade de Michigan, examinando os efeitos da 

diversidade em sala de aula e a interação entre as diferentes etnias. Os resultados, segundo os 

estudiosos, apresentaram efeitos robustos para todos os grupos de estudantes. É possível 

destacar que a diversidade, a pluralidade, a igualdade e a liberdade implicam no 

desenvolvimento moral e intelectual (GURIN et al., 2002). Em estudo semelhante envolvendo 

três universidades distintas, Antonio et al. (2004) observaram que as minorias raciais 

contribuíram para o todo, apresentada pelos autores como influência minoritária. 

Pode-se observar, através dos estudos supracitados, a importância da diversidade e 

pluralidade dentro de ambientes acadêmicos. Desta forma, a busca por tal diversidade e 

pluralidade torna-se um objetivo da ação afirmativa, incluindo a política de cotas. Contins e 

Sant’ana (1996, p. 209) definem como objetivo fundamental das políticas públicas de ação 

afirmativa “a promoção de oportunidades iguais para pessoas vitimadas por discriminação. 

Seu objetivo é, portanto, o de fazer com que os beneficiados possam vir a competir 

efetivamente por serviços educacionais e por posições no mercado de trabalho”. Para Oliven 

(2007):  
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O termo Ação Afirmativa refere-se a um conjunto de políticas públicas para 

proteger minorias e grupos que, em uma determinada sociedade, tenham sido 

discriminados no passado. A ação afirmativa visa remover barreiras, formais 

e informais, que impeçam o acesso de certos grupos ao mercado de trabalho, 

universidades e posições de liderança. Em termos práticos, as ações 

afirmativas incentivam as organizações a agir positivamente a fim de 

favorecer pessoas de segmentos sociais discriminados a terem oportunidade 

de ascender a postos de comando (OLIVEN, 2007, p. 30). 

 

Considerando os objetivos expostos pelos autores, é possível perceber, analisando 

estudo realizado por Moehlecke (2004) sobre os resultados norte-americanos no ensino 

superior, que os objetivos têm sido, em parte, alcançados. Neste estudo, Moehlecke (2004) 

realizou um levantamento de dados entre o período de 1960, período em que as políticas de 

ação afirmativa ganharam força no país, e 2000, observando um aumento significativo de 

ingressantes negros no ensino superior. De acordo com Moehlecke (2004): 

A porcentagem de negros na idade ideal matriculada passou de 13% em 

1967 para 30,3% em 2000, sendo o momento de maior crescimento de 1967 

a 1976, quando praticamente dobrou a porcentagem daqueles ingressantes. 

De 1961 a 1966, antes da difusão de programas de ação afirmativa, o número 

de negros no ensino superior permaneceu praticamente o mesmo: eram 233 

mil em 1961 e 221 mil em 1966. A população negra matriculada no ensino 

superior representava 4,4% do total em 1966; dez anos depois, o número de 

negros sobe para 1 milhão e 33 mil e sua proporção, para 9,6% 

(MOEHLECKE, 2004, p. 768). 
 

Com a virada do século, o Higher Education Act sofreu alterações de modo a 

promover inclusão de estudantes de baixa renda (GIANEZINI; ALLEN, 2018). De acordo 

com os autores, no ano de 2015, “mais de 90% dos alunos recebem financiamento para 

custear seus estudos, sendo o Governo Estadunidense responsável por 51% dos auxílios 

destinados a estudantes de graduação e pós-graduação, independentemente da renda” 

(GIANEZINI; ALLEN, 2018, p. 7). 

 

2.1.3.2 O sistema de cotas brasileiro 

 

No Brasil, a ocupação das vagas nas universidades públicas ocorria, majoritariamente, 

de alunos oriundos do sistema privado (PERRONI; BRANDÃO, 2009). Para Moreira Silva 

(2017), isso se deve ao fato do alto poder aquisitivo e cultural desses alunos, estudando desde 

os anos iniciais em escolas com estruturas melhores do que alunos negros, indígenas ou de 

baixa renda, caracterizando uma vantagem àquele grupo em detrimento deste. 

Para compreender o que leva a essa realidade no país, é interessante entender a 

sociedade brasileira desde os seus primórdios. Segundo Moreira Silva (2017): 
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A sociedade brasileira carrega uma configuração de forte desigualdade 

social, marcada por uma herança racista e hierárquica, presente desde a 

colonização até os dias atuais. Essas desigualdades são muitas vezes 

mascaradas e naturalizadas mesmo por aqueles que estão em situação de 

segregação (MOREIRA SILVA, 2017, p. 17). 

 

Moreira Silva (2017) destaca, ainda, que a necessidade de pessoas oriundas de famílias 

de baixa renda se inserirem no ambiente de trabalho de forma precoce não oferece a elas 

condições necessárias para concorrer com alunos mais preparados e possuidores de tempo e 

capital cultural para ocupar as vagas de universidades. 

O ensino superior brasileiro passou por um processo de democratização, motivado, de 

acordo com Gabriel e Moehlecke (2006), por uma forte pressão pela expansão de seu sistema 

de ensino na década de 1990, tendo em vista o considerável crescimento do ensino médio, 

cujo quantitativo de alunos matriculados aumentou 230% entre 1991 e 2002. Gabriel e 

Moehlecke (2006) ressaltam que, para um efetivo processo de democratização do ensino 

superior, todos os segmentos da sociedade devem ser representados neste nível de ensino. Em 

consonância com o apresentado pelos autores, surge a política de cotas que, na visão de 

Batista (2015), tem o objetivo de garantir acesso à educação a segmentos sociais 

historicamente excluídos. 

Conforme apresentado na seção 2.1.2 deste trabalho, os primeiros registros de sistemas 

de cotas em universidades públicas no Brasil ocorreram no estado do Rio de Janeiro, na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e na Universidade Estadual do Norte 

Fluminense (UENF), no ano de 2003. Considerando as universidades federais, a Universidade 

de Brasília (UnB) foi a pioneira, em 2004. 

Somente em 2012 o sistema de cotas é regulamentado a nível federal, através da Lei 

12.711. De acordo com Bento et al. (2016, p. 72), a lei é “voltada para estudantes da rede 

pública em instituições de ensino superior federais, com separação de vagas para candidatos 

de baixa renda, e autodeclarados pretos, pardos e indígenas”. 

Os artigos 1º e 3º regem a Lei de Cotas no nível superior [o artigo 2º foi vetado]. De 

acordo com a legislação, em seu Artigo 1º: 

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. 

Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que trata o caput deste 

artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão ser reservados aos estudantes 

oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um 

salário-mínimo e meio) per capita (BRASIL, 2012). 
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Enquanto o Artigo 1º trata da reserva de vagas para alunos egressos de escola pública, 

bem como oriundos de família de baixa renda, o Artigo 3º trata dos autodeclarados pretos, 

pardos ou indígenas, bem como pessoas com deficiência. Fica estabelecido que em cada 

instituição federal de ensino superior, as vagas tratadas pelo Artigo 1º serão preenchidas por 

autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, em proporção no 

mínimo igual à proporção respectiva deste segmento da população em relação à população do 

Estado onde está instalada a instituição. 

Para facilitar o entendimento dos referidos artigos, a figura 1 apresenta a divisão 

proposta pela lei. 

Figura 1 – Aplicação da Lei de Cotas 

 
Fonte: Página do MEC na internet9 

 

Os dados utilizados para o cálculo da proporção da população são do último censo da 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Caso não haja preenchimento 

das vagas pelos critérios estabelecidos no Artigo 3º, as vagas destinadas a este grupo são 

remanejadas aos estudantes que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas. 

Marques (2018) considera que a Lei de Cotas representa um avanço significativo, uma 

vez que busca garantir a igualdade de direitos e minimizar desigualdades raciais na educação 

 
9 Disponível em: <https://portal.mec.gov.br/cotas/sobre-sistema.html> Acesso em jan. 2021. 
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superior. Como destaca a autora, o aumento da população negra nas universidades já é 

apontado em alguns resultados de pesquisas. Tal aspecto representa “a possibilidade de os 

jovens negros fortalecerem seu pertencimento étnico-racial em um espaço historicamente 

homogêneo, no qual a diversidade cultural e racial antes não se fazia presente” (MARQUES, 

2018, p. 20). 

O aumento da população negra nas universidades destacado por Marques (2018) tem, 

entre outros exemplos, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O estado do 

Rio Grande do Sul possui a segunda maior população branca do país, com taxa acima de 80% 

(OLIVEN; BELLO, 2017). Através da criação do Programa de Ações Afirmativas10 em 2007, 

a UFRGS aumentou o percentual de alunos egressos de escolas públicas autodeclarados 

pretos ou pardos de 3,27% em 2007 para 11,03% já no ano seguinte, apresentando um 

impacto imediato (OLIVEN; BELLO, 2017). 

Embora reconheça o aumento da população negra na universidade como um resultado 

positivo, Marques (2018) destaca algumas lacunas que a lei não contempla, como a forma que 

o governo federal e as instituições garantirão a permanência dos cotistas. Tal lacuna vai de 

encontro ao exposto por Auad e Cordeiro (2018), de que mecanismos capazes de garantir a 

permanência representam um desafio por parte da educação superior brasileira. 

Considerando o exposto nesta seção e nas seções anteriores, é inegável que o sistema 

de cotas democratiza o acesso ao ensino superior. Se não representam a solução para as 

desigualdades sociais do país, as cotas ao menos diminuem a sub-representação neste nível de 

ensino. Tais resultados são destacados nas pesquisas de Marques (2018) e Oliven e Bello 

(2017). 

É evidente que a medida possui lacunas que devem ser tratadas no período definido 

para revisão da legislação, em 2022. Entretanto, considerando a diversidade étnica e racial 

proporcionada pela legislação, o balanço é positivo e possibilita às classes historicamente 

discriminadas almejar a ascensão social.  

 

2.2 EDUCAÇÃO E MOBILIDADE SOCIAL 

 

O Brasil tem se destacado entre os países em desenvolvimento por seu dinamismo 

econômico, que se estende desde o período pós-guerra (1945-1980), passando por uma 

 
10 O Programa de Ações Afirmativas da UFRGS instituía reserva de 30% das vagas de todos os cursos de 

graduação, entre 2008 e 2012, a estudantes oriundos de escola pública, sendo metade desse percentual para 

autodeclarados pretos e pardos, além de criação de vagas para atender às reivindicações de grupos indígenas 

(OLIVEN; BELLO, 2017). 
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estagnação11 ocorrida entre as décadas de 1980 e 1990, até a retomada do crescimento 

econômico na década seguinte (DEDECCA; TROVÃO; SOUZA, 2014). Os autores 

destacam, entretanto, que o crescimento econômico ocorrido no período pós-guerra não se 

traduziu em resultados sociais positivos, culminando em uma sociedade urbana e industrial 

marcada por pobreza e elevada desigualdade social e econômica. Rota Júnior (2013) 

compartilha da mesma visão, ao afirmar que o crescimento econômico observado no Brasil na 

década de 1960 não trouxe maiores possibilidades de mobilidade social e redução das 

desigualdades sociais, mas promoveu exatamente o contrário: a intensificação das 

desigualdades. 

A mobilidade intrafamiliar transgeracional ascendente de educação e renda 

no Brasil é minúscula, no que reflete tendência mundial. A inércia da parca 

educação e da pobreza entre gerações da mesma família marca, com cicatriz 

brutal, a sociedade brasileira (BARROZO, 2004, p. 133). 

 

Se o crescimento da economia e a diminuição das desigualdades sociais não são 

diretamente proporcionais, a educação é apontada por Rota Júnior (2013) como uma medida 

capaz de proporcionar a mobilidade social. Tratando especificamente do ensino superior, 

Alon e Tienda (2007) apontam que a expectativa sobre o mesmo é que ele sirva às sociedades 

democráticas e promova a mobilidade social. Tal expectativa é alcançada, segundo Marginson 

(2017), ao constatar que a melhora apresentada no ensino superior chinês tem relação com o 

crescimento das classes médias e à mobilidade social absoluta12. 

O estudo realizado por Marginson (2017) abrange diversos países e realidades 

distintas, apontando que nos países de língua inglesa e na Europa Ocidental, a contribuição do 

ensino superior para a mobilidade social relativa13 pode ser maximizado sob determinadas 

condições (MARGINSON, 2017). A primeira condição apontada por Marginson (2017) é o 

financiamento ser, em grande parte, por fontes públicas, evitando que as famílias utilizem 

recursos econômicos privados desiguais (MARGINSON, 2017). Esses recursos desiguais 

representam claramente uma desvantagem para aqueles desprovidos de um maior volume de 

 
11 A estagnação ocorrida nas décadas de 1980 e 1990 se deve a uma inflação elevada, dinâmica que agravou os 

problemas da desigualdade socioeconômica e de pobreza. A estabilidade inflacionária foi atingida em 1994, 

quando o controle sobre as finanças públicas começou a ser restabelecido (DEDECCA; TROVÃO; SOUZA, 

2014). 
12 A mobilidade social absoluta é representada por posições sociais crescentes, podendo ser aumentada quando o 

tamanho da classe média aumenta, tanto em número de pessoas, como de oportunidades totais, ou quando 

pessoas de menor nível socioeconômico substituem as pessoas de alto nível socioeconômico (MARGINSON, 

2017). 
13 A mobilidade social relativa é a probabilidade de sucesso de uma pessoa de menor nível socioeconômico, em 

comparação com as chances de sucesso de uma pessoa com índices socioeconômicos maiores. Quando a 

mobilidade social relativa avança, a estrutura da sociedade tornou-se mais igual (MARGINSON, 2017). 
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capital. A partir disto, o financiamento público apontado por Marginson (2017) pode atenuar 

essas disparidades. Tal realidade apresentada pelo autor em seu estudo é comparável à 

realidade brasileira, uma vez que as políticas públicas nacionais têm proporcionado maior 

abertura e extensão da escolarização às populações menos privilegiadas (ROTA JÚNIOR, 

2013). 

Se a primeira condição exposta por Marginson (2017) é satisfeita no contexto 

nacional, o mesmo não pode ser dito à outra condição apresentada pelo autor, em que o setor 

privado de ensino superior deve desempenhar um papel modesto, reduzindo o potencial de 

diferenciação social com base na divisão entre setores público e privado (MARGINSON, 

2017). A rede privada representou, de acordo com o Censo da Educação Superior de 2017, 

87,9% das Instituições de Ensino Superior do Brasil naquele ano (BRASIL, 2019). 

Silva et al. (2015) apontam que alunos detentores de menor volume de capital 

[econômico, cultural ou social] enfrentam maiores dificuldades para atingir cargos gerenciais 

em grandes empresas, condicionado, segundo os autores, ao fato de não se encontrarem em 

uma IES de primeira linha. O trabalho de Carnevale e Strohl (2013), entretanto, permite 

observar que, embora alguns estudos comprovem que existe mais de uma variável envolvida 

no processo de ascensão social, o acesso às escolas continua a ser um importante mecanismo 

para a mobilidade social. 

O capital citado por Silva et al. (2015) é considerado por Lemos, Dubeux e Pinto 

(2009) uma ferramenta potencializadora para a conversão do capital cultural, representado 

pela educação formal, em capital econômico. Para Langoni (1973): 

[...]educação é não apenas uma variável fim, mas também uma variável 

meio. Em outras palavras, ela é um importante mecanismo de transmissão da 

influência do status familiar, não tendo muito sentido tentar isolar a 

contribuição na margem de cada uma dessas funções. Por outro lado, a 

evidência empírica de outros estudos sugere que, mesmo levando-se em 

consideração o impacto dessas outras variáveis, educação continua sendo a 

variável mais significativa na determinação da renda individual (LANGONI, 

1973, p. 5). 

 

Ribeiro (2006) ratifica os conceitos de Langoni (1973) ao destacar a educação formal 

como uma das principais vias de mobilidade social da sociedade contemporânea. De acordo 

com Ribeiro (2006), é necessário ter qualificação educacional para ocupar certas posições de 

prestígio, não bastando ser filho de alguém qualificado. Ser filho de médico ou juiz não torna 

o indivíduo médico ou juiz, sendo necessário que este indivíduo tenha formação superior para 

exercer tais profissões (RIBEIRO, 2006). 
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Em um estudo realizado no continente europeu sobre a importância da educação para a 

mobilidade social, Martins et al. (2016) destacam uma nova era vivida na Europa nos últimos 

sessenta anos. Esta nova era é marcada por mais investimentos em educação e maior acesso à 

escola a todas as classe sociais (MARTINS et al., 2016). De acordo com os autores, a 

educação representa uma dimensão muito influente na explicação de processos de mobilidade 

e um elemento estrutural das desigualdades sociais na Europa (MARTINS et al., 2016). Para 

os autores: 

[...]a dimensão educativa tem efeitos importantes na mobilidade social, nas 

inserções profissionais e na distribuição dos recursos. Escolaridades mais 

elevadas conduzem a maiores oportunidades médias de acesso a profissões 

mais qualificadas e a rendimentos também mais elevados. Essa é uma tônica 

visível em todos os países europeus (MARTINS et al., 2016, p. 280). 

 

Algo semelhante à nova era europeia apresentada por Martins et al. (2016) ocorreu no 

Brasil a partir da década de 1990. O aumento significativo da proporção de indivíduos no 

ensino médio ao fim da década de 1990, apresentado por Menezes-Filho, Fernandes e 

Picchetti (2007), bem como a desregulamentação do ensino superior e o aumento das 

instituições privadas, seguidos pela expansão das universidades públicas, destacados por  

Silva et al. (2015), dão início a uma nova realidade no contexto nacional. Menezes-Filho, 

Fernandes e Picchetti (2007) associam a maior proporção de indivíduos no ensino médio ao 

declínio da desigualdade de renda ocorrido no mesmo período. 

Barros, Franco e Mendonça (2007) destacam que a primeira metade dos anos 2000 é 

marcada pelo declínio da desigualdade de rendimentos do trabalho. Essa afirmação é 

corroborada por Ribeiro (2014), que destaca uma tendência de diminuição da desigualdade de 

renda no Brasil, iniciada em 1994, acentuando-se ainda mais a partir de 2002. Como destaca o 

autor sobre as estruturas de classe, “houve um aumento generalizado da renda, que fez com 

que mais de 50% da população passasse a estar no meio da distribuição. Com estas 

modificações, o governo começou a divulgar o aumento da classe média no Brasil” 

(RIBEIRO, 2014, p. 182). A pobreza, segundo Ribeiro (2014), também diminuiu de forma 

significativa. 

As mudanças descritas por Ribeiro (2014), Silva et al. (2015), Menezes-Filho, 

Fernandes e Picchetti (2007) e Barros, Franco e Mendonça (2007) apontam para uma 

mobilidade social absoluta, conforme teoria de Marginson (2017). Tais mudanças podem ter 

relação com as reformas educacionais ocorridas na década de 1990, sucedidas por maiores 

investimentos a partir dos anos 2000, como mostra a tabela 2, a qual demonstra o percentual 
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de investimento público total em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) entre os anos de 

2000 e 2015. 

 

Tabela 2 – Percentual do Produto Interno Bruto (PIB) investido em educação 

Fonte: Adaptado do Inep (BRASIL, 2020) 

 

É possível observar na tabela 2 que o percentual de investimentos em educação em 

relação ao PIB aumentou entre os anos de 2000 e 2015 no Brasil. O investimento em 

educação infantil e no ensino médio quase dobraram nesse período. O ensino fundamental, 

entretanto, teve alguma variação, mas manteve percentuais próximos durante o período 

analisado. Considerando todos os níveis de ensino, houve um aumento de 1,6% em 2015 em 

relação a 2000. 

Barros, Franco e Mendonçla (2007) destacam que a redução na desigualdade de 

rendimentos no trabalho ocorrida de forma mais intensa a partir dos anos 2000 está atrelada a 

alguns indicadores. Os autores citam o coeficiente de Gini como um destes indicadores. O 

referido coeficiente é uma medida de desigualdade, desenvolvida por Corrado Gini, estatístico 

italiano. É um número entre 0 e 1, em que quanto mais baixo for o valor do coeficiente, maior 

será a igualdade dos rendimentos. 
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A figura 2 mostra os valores do coeficiente de Gini medidos entre os anos de 1976 e 

2010. 

 

Figura 2 – Coeficiente Gini entre 1976 e 2010 

 

Fonte: (PEREIRA; SANTOS, 2017) 

 

Através da análise da figura 2, é possível confirmar a afirmação de Ribeiro (2014) 

sobre a tendência da diminuição da desigualdade de renda no Brasil acentuar-se ainda mais a 

partir de 2002.  

O Plano Nacional de Educação (PNE), criado através da Lei 13.005, de 25 de junho de 

2014, tem vigência de 10 anos e estabelece algumas metas e estratégias para a educação no 

país. Dentre as metas estabelecidas no referido PNE, destaca-se a meta de número 20, de um 

total de 20. 

Meta 20: ampliar o investimento público em educação pública de forma a 

atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno 

Bruto - PIB do País no 5º (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o 

equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio (BRASIL, 

2014). 
 

Como a lei é de 2014, a última meta do PNE pode ser dividida em outras duas metas: 

uma de médio e outra de longo prazo. No médio prazo, já no ano de 2019, o Brasil deveria 

atingir o patamar de 7% do PIB do país em investimentos em educação. No longo prazo, esse 
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percentual deveria chegar a 10%. A meta de longo prazo está bem aquém do planejado, 

sobretudo com a Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos14. Ademais, o contexto 

atual de crise deve ser considerado, uma vez que a meta para 2024 é mais ambiciosa, com um 

salto grande em relação a 2019. 

É inegável que o aumento nos investimentos em educação diminui as desigualdades 

sociais, e isto está demonstrado nos números. Entretanto, os avanços demonstrados neste 

estudo ainda são bem tímidos. De acordo com o relatório da OXFAM (2018), o Brasil foi 

considerado, em 2017, o 9º país mais desigual do planeta (ocupava anteriormente a 10ª 

posição). Ainda de acordo com o relatório, o coeficiente de Gini de renda domiciliar per 

capita, que vinha caindo desde 2002, estagnou entre 2016 e 2017. 

 

2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

A presente seção apresenta uma breve conceituação sobre política pública, as 

abordagens encontradas na literatura sobre o tema, bem como os considerados “pais 

fundadores” da política pública. Será abordado ainda a avaliação das políticas públicas, os 

tipos de avaliação de políticas públicas, bem como quem as realiza, a natureza da avaliação, 

entre outros fatores. 

 

2.3.1 Políticas públicas 

 

Inicialmente ligada a uma subárea da Ciência Política até ser considerada uma 

disciplina multidisciplinar, a Política Pública enquanto área de conhecimento acadêmico teve 

suas origens nos Estados Unidos da América, na primeira metade do Século XX (AGUM; 

RISCADO; MENEZES, 2015). De acordo com Faria (2003), a Ciência Política, em seus 

primórdios, considerava as políticas públicas como outputs do sistema político. 

Frey (2000)  apresenta alguns conceitos em inglês adotados na Ciência Política: polity, 

politics e policy. O quadro 1 apresenta a definição de dos referidos conceitos. 

 

 
14 Através da Proposta de Emenda à Constituição número 241 da Câmara dos Deputados e número 55 do Senado 

Federal, surgiu a Emenda Constitucional 95, de 15 de dezembro de 2016. Tal emenda instituiu um Novo Regime 

Fiscal, que congela as despesas primárias e libera os pagamentos relativos ao mercado financeiro, limitando as 

possibilidades de implementação de novas políticas públicas. O Novo Regime Fiscal prevalecerá, inicialmente, 

até 2036 (AMARAL, 2017). 
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Quadro 1 – Definições de polity, politics e policy 

CONCEITO DEFINIÇÃO 

Polity 

Representa uma dimensão institucional, referindo-se à ordem do sistema político, 

delineada pelo sistema jurídico, e à estrutura institucional do sistema político-

administrativo. 

Politics 

Representa uma dimensão processual, considerando o processo político, frequentemente 

de caráter conflituoso, no que diz respeito à imposição de objetivos, conteúdos e 

decisões de distribuição. 

Policy 
Representa uma dimensão material, referindo-se à configuração dos programas políticos, 

problemas técnicos e conteúdo material das decisões políticas. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no trabalho de Frey (2000) 

 

As políticas públicas enquadram-se nas policies, não sendo apenas outputs do sistema 

político, como considerado em um primeiro momento. Souza (2006) ilustra essa 

multidisciplinaridade ao apontar que existem diversas abordagens sobre política pública. 

Dentre tais abordagens, as definições assumem, em geral, uma visão holística do tema, 

considerando o todo mais importante do que a soma das partes, em que indivíduos, interações, 

ideologias, instituições e interesses contam, ainda que com diferenças sobre a importância 

relativa desses fatores (SOUZA, 2006). A autora aponta que tais características enquadram a 

política pública e a política social em particular como campos multidisciplinares, buscando 

sintetizar teorias construídas no campo da sociologia, economia e ciência política. 

Na Europa, a área de políticas públicas surge como um desdobramento de trabalhos 

baseados em teorias sobre o papel do Estado e do governo, produtor de políticas públicas 

(SOUZA, 2006). Como aponta a autora, nos Estados Unidos ocorre o contrário, com o 

surgimento da área no mundo acadêmico sem estabelecer relações com teorias sobre o papel 

do Estado, com ênfase nos estudos sobre as ações dos governos. As políticas públicas 

passaram a ser definidas como unidades de análise a partir da década de 1950 (FARIA, 2003). 

Desde essa década é possível identificar, de acordo com Farah (2011), a presença incipiente 

do tema políticas públicas na produção em Administração Pública. 

A expansão de cursos de pós-graduação nos Estados Unidos, ocorrida ao longo dos 

anos 1960 e 1970, foi marcada pelo declínio da participação de cursos ligados ao 

departamento de ciência política ou escolas de negócios (FARAH, 2011). De acordo com a 

autora, nesta época foram constituídos, de forma independente, escolas e cursos de análise de 

políticas públicas, em parte como contraposição às escolas tradicionais de administração 

pública. 
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Especificamente no governo, “a introdução da política pública como ferramenta das 

decisões do governo é produto da Guerra Fria e da valorização da tecnocracia como forma de 

enfrentar suas consequências” (SOUZA, 2006 , p. 22). O quadro 2 apresenta o que Souza 

(2006) chama de os quatro grandes pais fundadores da área de políticas públicas. 

 

Quadro 2 – Pais fundadores da área de políticas públicas 

PAIS 

FUNDADORES 
CONCEITO 

H. Laswell 

Introduziu, ainda nos anos 30, a expressão policy analysis (análise de política pública) como 

forma de conciliar conhecimento científico/acadêmico com a produção empírica dos 

governos, além de estabelecer o diálogo entre cientistas sociais, grupos de interesse e 

governo. 

H. Simon 

Introduziu o conceito de racionalidade limitada dos decisores públicos (policy makers), 

argumentando, entretanto, que a limitação da racionalidade poderia ser minimizada pelo 

conhecimento racional. Para Simon, a racionalidade dos decisores públicos é sempre 

limitada por problemas, como informação incompleta ou imperfeita, tempo para a tomada de 

decisão, interesses próprios dos decisores, entre outros. Porém, a racionalidade pode ser 

maximizada até um ponto satisfatório com a criação de estruturas (conjunto de regras e 

incentivos) que enquadre o comportamento dos atores e modele esse comportamento na 

direção de resultados desejados, impedindo, inclusive, a busca de maximização de interesses 

próprios. 

C. Lindblom 

Questionou a ênfase no racionalismo de Laswell e Simon e propôs a incorporação de outras 

variáveis à formulação e à análise de políticas públicas, como as relações de poder e a 

integração entre as diferentes fases do processo decisório, o que não teria necessariamente 

um fim ou um princípio. Daí por que as políticas públicas precisariam incorporar outros 

elementos à sua formulação e à sua análise além das questões de racionalidade, tais como o 

papel das eleições, das burocracias dos partidos e dos grupos de interesse. 

D. Easton 

Contribuiu para a área ao definir a política pública como um sistema, ou seja, como uma 

relação entre formulação, resultados e o ambiente. Segundo Easton, políticas públicas 

recebem inputs dos partidos, da mídia e dos grupos de interesse, que influenciam seus 

resultados e efeitos. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no trabalho de Souza (2006) 

 

No Brasil, a Administração Pública foi uma das primeiras áreas a oferecer formação 

em política pública, através do curso de mestrado criado pela Escola Brasileira de 

Administração Pública, da Fundação Getúlio Vargas, em 1967, inspirado nos cursos de 

mestrado em Administração Pública dos Estados Unidos (FARAH, 2016). A área de política 

pública exercia centralidade na formação em Administração Pública, refletindo a proximidade 

com os programas de mestrado estadunidenses, tendo a própria estrutura do curso semelhante 

aos programas norte-americanos (FARAH, 2011). 

De acordo com Souza e Secchi (2015), políticas públicas são diretrizes elaboradas 

para o enfrentamento de um problema público. Considerando a definição dos autores, o 
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sistema de cotas enquadra-se como uma política pública, uma vez que busca enfrentar um 

problema público: a sub-representação de classes menos favorecidas à educação superior. 

Cumpre destacar que existem abordagens distintas na literatura sobre políticas 

públicas, dentre elas, a abordagem estatista e a abordagem multicêntrica. A abordagem 

estatista define como política pública as ações propostas e implementadas por entes estatais, 

com o intuito de tratar um problema de determinada área, como educação, transporte, entre 

outros (AMORIM; BOULLOSA, 2013). De acordo com os autores, o caráter público de tal 

perspectiva é definido pelo tipo de ator que a ativa. Neste caso, o governo. 

As abordagens estatistas partem de uma compreensão unilateral e linear das 

políticas públicas, numa visão funcionalista e racional, privilegiando os 

aspectos procedimentais e ignorando a diversidade de sujeitos atuantes no 

enfrentamento das questões que atingem determinados territórios ou grupos 

sociais (AMORIM; BOULLOSA, 2013, p. 62). 

 

Por outro lado, a abordagem multicêntrica define como política pública a ação 

direcionada à solução de um problema público, independente de quem executa a ação 

(AGUM; RISCADO; MENEZES, 2015). O problema público, central para a abordagem 

multicêntrica, é definido como a diferença entre a situação atual e uma possível situação ideal, 

devendo impactar uma grande quantidade de pessoas (SJÖBLOM, 1984). 

Ao compararem ambas as abordagens, Amorim e Boullosa (2013) destacam que a 

perspectiva multicêntrica permite “perceber e problematizar as políticas públicas, 

redirecionando o foco do ator para o problema ou o bem público que o desencadeou” 

(AMORIM; BOULLOSA, 2013, p. 62). Considerando a abordagem estatista, a definição de 

política pública se assemelha à definição de política governamental15 que, na abordagem 

multicêntrica, representa um, e não o único, tipo de política pública. A figura 3 ilustra essa 

maior abrangência da abordagem multicêntrica. 

 

 
15 Políticas governamentais recebem a conotação de uma política desenvolvida por um grupo político em 

mandato eletivo, enquanto política de Estado é voltada para o interesse geral da população, independente dos 

ciclos eleitorais (SECCHI, 2014). 
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Figura 3 – Políticas públicas e políticas governamentais 

 

Fonte: (SECCHI, 2014) 

 

Considerando o exposto nesta subseção, a definição Souza (2006) sintetiza bem o 

conceito de políticas públicas. De acordo com a autora, a política pública pode ser resumida 

como o campo do conhecimento que busca colocar o governo em ação, analisar essa ação e 

propor, quando necessário, mudanças no curso dessas ações. 

 

2.3.2 Avaliação de políticas públicas 

 

Ceneviva e Farah (2012) destacam que os sistemas de avaliação de políticas públicas 

podem contribuir para maior transparência da gestão pública. Os autores destacam que a 

questão transparência é fundamental no processo de avaliação de políticas públicas, e a não 

observância da mesma transforma a ação em uma mera ferramenta gerencial. O 

acompanhamento pela sociedade do desempenho de determinada política pública e o 

engajamento da população na cobrança pela qualidade da mesma compõem, além dos 

instrumentos de revisão política do Estado, o sistema de avaliação de políticas públicas 

(CENEVIVA; FARAH, 2012). 

As avaliações podem ser classificadas utilizando vários critérios (CUNHA, 2018; 

RAMOS; SCHABBACH, 2012). O quadro 3 apresenta os diversos critérios possíveis para 

avaliação de políticas públicas. 
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Quadro 3 – Tipos de avaliações de políticas públicas 

TIPOS DE AVALIAÇÃO DEFINIÇÃO 

Considerando o agente 

que as realiza 

Interna 
Realizada dentro da instituição responsável, com maior colaboração das 

pessoas que participam do programa. 

Externa 
Realizada por pessoas de fora da instituição responsável pelo programa, 

em geral com experiência neste tipo de atividade. 

Mista 
Combina os dois tipos anteriores, fazendo com que os avaliadores externos 

tenham contato estreito com os participantes do programa a ser avaliado. 

Participativa 

Usada principalmente para pequenos projetos, prevê a participação dos 

beneficiários das ações no planejamento, na programação, execução e 

avaliação dos mesmos. 

Considerando a natureza 

da avaliação 

Formativas 

Relacionadas com a formação do programa, voltadas para a análise e a 

produção de informações sobre as etapas da implementação aos 

diretamente envolvidos, fornecendo elementos para a correção de 

procedimentos. 

Somativas 

Referem-se à análise e à produção de informações sobre a implementação 

e etapas posteriores, sendo efetuadas quando o programa está sendo 

executado há algum tempo ou após, no sentido de verificar se alcançou as 

metas previstas e julgar seu valor geral. 

Considerando o 

momento de realização 

da avaliação 

Ex ante 
Realizada ao começo de um programa, com o fito de dar suporte à decisão 

de implementá-lo ou não. 

Ex post 
Realizada durante a execução de um programa ou ao seu final, quando as 

decisões passam a se basear nos resultados alcançados. 

Considerando o tipo de 

problema ao qual a 

avaliação responde 

Avaliação de 

processos 

Procura detectar, periodicamente, as dificuldades que ocorrem durante o 

processo, a fim de se efetuarem correções ou adequações. 

Avaliação de 

resultados e de 

impacto 

Procura verificar em que medida o programa alcançou os objetivos e quais 

foram seus efeitos e consequências, indagando se houve modificações na 

situação-problema que originou a formulação do programa, após sua 

implementação. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no trabalho de Cunha (2018). 

 

O primeiro boom da avaliação de políticas públicas ocorreu nos Estados Unidos, na 

década de 1960 (FARIA, 2005). À época, a pesquisa avaliativa funcionava como ferramenta 

de planejamento para aqueles que formulavam políticas (ALBAEK, 1998). Em princípio, 

foram utilizados testes, métodos experimentais, descrições e técnicas de análise quantitativa 

para obter a eficácia de variáveis de impacto, em amostras de beneficiários e não beneficiários 

de programas governamentais (TINÔCO; SOUZA; OLIVEIRA, 2011). 

Desde os anos 1960, a análise de política e a pesquisa em avaliação 

marcaram grande presença nos campos da educação, da pesquisa e da prática 

de administração política e políticas públicas nos Estados Unidos. Ambas se 

consolidaram como áreas acadêmicas e de prática ensinadas em diversos 

cursos superiores, em uma variedade de disciplinas das ciências sociais 

(CRUMPTON et al., 2016, p. 983). 

 

A demanda americana por uma análise das políticas públicas surgiu de mobilização 

massiva dos recursos públicos durante a Segunda Guerra Mundial (CRUMPTON et al., 

2016). De acordo com os autores, a aplicação prática de métodos científicos para as análises 
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sistemáticas de dados foi seguida pela necessidade de armazenar os dados eletronicamente no 

período pós-guerra. Análises quantitativas eram direcionadas aos problemas sociais pelos 

estudiosos, que buscavam aplicação rigorosa do método científico, com foco crescente ao 

fenômeno social, político e econômico (CRUMPTON et al., 2016). A avaliação é 

institucionalizada em um contexto de expansão do gasto público no país (FARIA, 2005). 

Ramos e Schabbach (2012) afirmam que a era de ouro norte americana da avaliação de 

políticas públicas durou até o final de década de 1980, em que havia predominância de um 

paradigma metodológico experimental, controlado e randomizado. Tal período coincide com 

a emergente necessidade de pesquisa em avaliação no Brasil e na América Latina 

(CRUMPTON et al., 2016), a qual testemunhou, durante a década de 1990, a busca de 

fortalecimento da função avalição na gestão governamental, devido à necessidade de 

modernização da gestão pública, buscando dinamização e legitimação da reforma do Estado 

(FARIA, 2005). 

Ramos e Schabbach (2012) expõem outros fatores que fomentaram a demanda por 

avaliações no Brasil, como a crise fiscal, que limitou os gastos do governo, o aprofundamento 

da democracia, a crise econômica brasileira, a desestruturação da função de planejamento, a 

redução da ajuda externa e a pressão dos organismos internacionais de fomento pela aferição 

dos resultados dos programas sociais por eles financiados. 

Instituições como o Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento desempenharam importante papel na definição de 

arcabouços metodológicos da avaliação de políticas públicas (RAMOS; SCHABBACH, 

2012). As autoras apontam como exemplo o Banco Mundial, que estabeleceu, em 1994, o 

Modelo do Quadro Lógico (Logical Framework)16, ferramenta destinada a facilitar a 

conceituação, o desenho, a execução e a avaliação de projetos. 

Crumpton et al (2016) destacam que o campo de análise de políticas públicas ainda é 

recente no Brasil. A Constituição de 1988, em conjunto com iniciativas de interesse nas 

políticas públicas ocorridas durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a 

conscientização da necessidade de utilizar métodos das ciências sociais para avaliar o impacto 

das políticas públicas tem crescido em âmbito nacional (CRUMPTON et al., 2016). 

O exposto no parágrafo anterior pode ser explicado por Ramos e Schabbach (2012), 

que afirmam que a avaliação acadêmica é a mais formal dentre as diferentes maneiras de se 
 

16 O Modelo do Quadro Lógico permite a conceituação, desenho, execução e avaliação de planos e programas, 

identificando seus objetivos, determinando a consistência de seu desenho e resultados com esses objetivos e 

permitindo concatenar os diferentes estágios seguindo uma lógica horizontal e vertical (SANDRA LANZA et 

al., 2010). 



36 
 

 
 

realizar uma avaliação, e enfoca a efetividade das políticas, seus impactos e benefícios. 

Embora considerem que estudos neutros representem um mito, as autoras consideram que a 

pesquisa avaliativa acadêmica permite maior isenção e rigor científico.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Para atingir os objetivos propostos no presente trabalho optou-se por realizar um 

estudo de caso em uma universidade pública federal brasileira, a Universidade Federal 

Fluminense. Foram realizados levantamento bibliográfico, pesquisa documental e pesquisas 

junto a atores locais, como egressos da UFF. 

O estudo de caso é indicado quando o pesquisador tem o foco em fenômenos 

contemporâneos reais, em que se tem pouco controle sobre os eventos e não se pode 

manipular comportamentos relevantes (YIN, 2001). Este procedimento técnico é amplamente 

utilizado para a execução da pesquisa exploratória (FERNANDES; GOMES, 2003), bem 

como um dos mais utilizados na investigação qualitativa em pesquisa educacional (YAZAN, 

2015). 

Embora o estudo de caso permita um aprofundamento na realidade social do objeto de 

análise, tarefa descrita por Gil (2008) como praticamente impossível a outros tipos de 

procedimentos técnicos, Yin (2001) destaca que o estudo de caso sofre preconceitos por parte 

de alguns pesquisadores. 

Uma das críticas apontada por Yin (2001) é o fato de o estudo a partir de um caso 

único fornecer pouca base para fazer generalizações, devido à sua pouca representatividade. A 

falta de rigor do procedimento técnico é outra crítica apontada pelo autor. Para amenizar essa 

última crítica, cientistas sociais como Weber, Bourdieu e Becker acreditam ser fundamental o 

detalhamento de todos os passos da pesquisa para evitar o viés do pesquisador 

(GOLDENBERG, 2004). 

Quanto à natureza, a presente pesquisa é aplicada, com abordagem quanti-qualitativa. 

A abordagem qualitativa busca, nas palavras de Minayo (2017), a intensidade, as 

singularidades e os significados dos fenômenos. Desta forma, possibilitam informações mais 

detalhadas sobre um determinado grupo, ao passo que enfraquece as possibilidades de 

generalização. 

A abordagem quantitativa, por sua vez, tem como objetivo apresentar dados, 

tendências e indicadores que podem ser observados, possibilitando a generalização para o 

conjunto da comunidade (SERAPIONI, 2000). Embora a referida abordagem possibilite a 

generalização, conforme aponta Serapioni (2000), este trabalho não busca a generalização dos 

resultados, uma vez que se trata de um estudo de caso, que utilizou uma amostra não 

probabilística. A análise dos dados quantitativos, por meio da análise estatística descritiva, se 

deu para a análise preliminar do questionário, para posterior aplicação das entrevistas. 
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A escolha pelas duas abordagens se deve à necessidade observada, após a coleta dos 

dados quantitativos, de colher informações qualitativas para complementar a análise, 

conforme destacam Santos et al. (2017). Após a aplicação do questionário, percebeu-se que o 

instrumento não conseguiu captar de maneira mais detalhada as diferenças no processo de 

mobilidade social entre os grupos, embora tenha apresentado indícios que elas existiam. A 

tabela 3 foi construída utilizando as respostas do questionário, sendo o estopim para realizar a 

pesquisa qualitativa. 

 

Tabela 3 – Níveis de ascensão social dos egressos 

Níveis de ascensão social 
AC 

Freq. 

AC 

Percentual 

Cotas 

Freq. 

Cotas 

Percentual 
Total Percentual 

1 nível 23 48,9% 4 18,2% 27 39,1% 

2 níveis 10 21,3% 9 40,9% 19 27,5% 

3 níveis 11 23,4% 7 31,8% 18 26,1% 

4 níveis 2 4,3% 2 9,1% 4 5,8% 

5 níveis 1 2,1% 0 0,0% 1 1,4% 

6 níveis 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

7 níveis 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 47 100,0% 22 100,0% 69 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

A tabela 3 foi elaborada considerando apenas as respostas que apontaram para uma 

ascensão social, com o intuito de perceber quantos níveis os egressos consideravam que 

conseguiriam ascender. Por exemplo: um egresso que apontou ascensão da classe baixa 

superior para a classe média inferior julga ascender 1 nível, ao passo que um egresso que 

apontou ascensão da classe baixa superior para a classe média intermediária julga ascender 2 

níveis. A figura 4 dispõe esses dados em forma de gráfico. 
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Figura 4 – Ascensão social: Ampla concorrência x cotista 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Por meio da tabela 3 e da figura 4, percebe-se que a maioria dos egressos cotistas 

aspiram ascender 2 níveis, com 40,9% do total de respostas. Os egressos da ampla 

concorrência, entretanto, em sua maioria, aspira ascender apenas 1 nível, com 48,9% do total 

de respostas. Percebeu-se, então, que as perspectivas mais altas de ascensão apresentaram-se, 

em sua maioria, nos egressos cotistas. Esta percepção será investigada de forma qualitativa 

através de entrevistas. 

De acordo com Triviños (1987), ambas as abordagens  [quantitativa e qualitativa] são 

características dos fenômenos sociais. A pesquisa social tem um foco de interesse amplo, 

adequando-se com o caráter interativo entre o pesquisador e o objeto de estudo proporcionado 

pela pesquisa qualitativa (NEVES, 1996). Tal interação entre pesquisador e objeto de estudo é 

necessária na presente pesquisa, uma vez que a pesquisa aborda estudos sobre fenômenos que 

envolvem seres humanos e suas relações sociais. Godoy (1995) destaca que a pesquisa 

qualitativa ocupa um reconhecido lugar entre as diversas possibilidades de estudar estes 

fenômenos. 

Quanto aos objetivos propostos, a presente pesquisa caracteriza-se como exploratória e 

descritiva. O objetivo da pesquisa exploratória é, de acordo com Gil (2002), proporcionar 

maior familiaridade com o problema, buscando torná-lo mais explícito. A falta de 

familiaridade com o problema pode trazer uma confusão no direcionamento da pesquisa e, 

como apontam Fernandes e Gomes (2003), a pesquisa exploratória é capaz de orientar a 
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direção a ser seguida no estudo, embora o tema abordado na pesquisa muitas vezes já possua 

teorias e conhecimentos a respeito. Considerando as diversas variáveis envolvidas no 

processo de mobilidade social, a busca pela familiaridade com o problema é justificável, 

evitando a confusão no direcionamento da pesquisa. 

Esta pesquisa também se enquadra como uma pesquisa descritiva, cujo objetivo 

primordial é a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis (GIL, 2008). 

 

3.1 OBJETO E ATORES DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa se aprofundou [objeto da pesquisa] sobre a mobilidade social dos 

egressos da Universidade Federal Fluminense - VR e de que maneira essa mobilidade social 

ocorre nos dois tipos de egresso – cotista e não cotista. 

Os egressos em questão [atores da pesquisa] são concluintes dos cursos de Engenharia 

Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia de Produção e Engenharia de Agronegócios 

da Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda (EEIMVR) e 

Administração, Ciências Contábeis, Direito, Psicologia e Administração Pública do Instituto 

de Ciências Humanas e Sociais (ICHS). Ambos situados na cidade de Volta Redonda. Os 

egressos devem ter ingressado nos anos de 2014 e 2015. 

A escolha pelo recorte temporal da pesquisa se justifica pelo fato de a Lei que instituiu 

a política de cotas a nível federal ser relativamente recente, uma vez que a Lei é do ano de 

2012. Como a Lei prevê que as instituições teriam quatro anos para implementar totalmente a 

reserva de vagas prevista na mesma, devendo implementar 25% da reserva de vagas a cada 

ano, foram escolhidos os anos de 2014 e 2015. Optou-se pela escolha destes dois anos, uma 

vez que as cotas não estavam sendo aplicadas em sua totalidade, retornando um número 

pequeno de cotistas se a análise fosse feita considerando apenas um ano. Escolher um ano 

mais avançado, como 2017, ano em que as cotas seriam aplicadas em sua totalidade, 

inviabilizaria a análise por não haver uma boa quantidade de alunos formados. 

A Universidade Federal Fluminense foi criada em 1960. À época, adotou-se o nome 

de Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFERJ). Sua origem advém da 

incorporação das Escolas Federais de Farmácia, Odontologia e Direito (1912), Medicina 

(1926) e Medicina Veterinária (1936), agregando-se às estaduais Enfermagem (1944), Serviço 

Social (1945) e Engenharia (1952) e às particulares Ciências Econômicas (1942) e Filosofia 
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(1947).  Essa união passou a ser denominada Universidade Federal Fluminense 

(UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2019a).  

As características gerais das unidades participantes da pesquisa são apresentadas a 

seguir: 

• ICHS: Atualmente, o ICHS conta com 99 professores para atender os 5281 

alunos de graduação, sendo 2015 nos cursos presenciais e 3266 nos cursos à distância 

(UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2021). A Universidade Federal 

Fluminense foi convidada, em 2003, a participar do programa de interiorização das 

universidades públicas do Governo Federal17. Em 2005, foram iniciados os cursos de 

graduação em Engenharia de Agronegócios, pela EEIMVR, e em Administração de 

Empresas, cujo primeiro vestibular foi realizado em parceria com a Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ. O ICHS foi criado formalmente como 

Escola de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda – ECHSVR em dezembro de 

2006, tendo somente o Departamento de Administração e o curso de graduação em 

Administração em operação com 23 professores e 120 alunos. Fisicamente, o antigo 

ECHSVR ficou sediado nas instalações do Campus Vila. Em 2008, a UFF aderiu ao 

Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (Reuni) do MEC e novos cursos18 foram adicionados a grade do ICHS. Em 

junho 2010, o ICHS se mudou para o Campus Aterrado em Volta Redonda. Ainda 

neste mesmo ano, a unidade se tornou polo da Universidade Aberta do Brasil e passou 

a sediar os cursos semipresenciais de graduação em Administração Pública e de pós-

graduação lato sensu em Gestão Pública, Gestão de Saúde Municipal e Gestão Pública 

Municipal (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2015). 

• EEIMVR: Atualmente, a EEIMVR conta com 107 professores para atender os 

1639 alunos de graduação, sendo todos dos cursos presenciais (UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE, 2021). Fundada em 1961, com a criação do curso de 

Engenharia Metalúrgica, a EEIMVR faz parte do Polo Universitário de Volta Redonda 

(PUVR), da Universidade Federal Fluminense (UFF). A escola surgiu através de uma 

 
17 O objetivo do programa era apoiar o desenvolvimento das regiões e desconcentrar a presença da universidade 

em grandes centros urbanos, visando à ampliação do espaço público de formação de superior na região do médio 

Vale do Paraíba Fluminense (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2015). 
18 Em 2009 foram iniciados os cursos de graduação em Ciências Contábeis e Administração Pública. Em 2011 

foram iniciados os cursos de graduação em Direito e Psicologia (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 

2015). 
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ideia do governo de Jânio Quadros19, a qual concebeu a criação da Universidade 

Nacional do Trabalho e a Escola de Metalurgia20 desta universidade. Entretanto, com a 

renúncia do presidente Jânio Quadros, a situação mudou completamente. A criação da 

Universidade Nacional do Trabalho e da Escola de Metalurgia não se concretizou 

oficialmente. A continuidade da escola se deveu à bravura dos trinta e três alunos da 

primeira turma e dos docentes, que anuíram em continuar lecionando sem vislumbrar 

qualquer remuneração. A adesão da escola à UFF veio em conformidade com o Plano 

de Reestruturação da Universidade Federal Fluminense, aprovado pelo Conselho 

Federal de Educação, através do Parecer n.º 90/68, em 08/02/68. Com o crescimento 

da escola, novos cursos surgiram atendendo uma demanda regional e nacional 

(UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2019b). Em 2001, iniciaram-se os 

cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção e, em 2005, os cursos de 

Engenharia de Agronegócios e Administração de empresas, que deram origem ao 

Novo Campus UFF do Polo Universitário de Volta Redonda (PUVR) 

(UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2019c). 

 

3.2 COLETA DE DADOS E INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Na fase de coleta de dados foram realizadas quatro investigações distintas: 

levantamento bibliográfico, pesquisa documental, coleta de dados via questionário e 

entrevistas com egressos da UFF. 

Para a elaboração dos instrumentos de coleta de dados utilizados neste estudo, 

considerou-se a perspectiva teórica sobre o papel da educação no processo de mobilidade 

social (ROTA JÚNIOR, 2013) e a recente política pública de cotas, que veio para 

democratizar o acesso à educação superior pública (MAGALHÃES; MENEZES, 2014). 

Durante a elaboração do questionário e buscando traçar um comparativo entre a 

posição social do egresso antes e depois de concluir o curso, a metodologia de Bresser-Pereira 

(1973) foi utilizada como base e adaptada para este trabalho. O autor estabelece que, para 

indivíduos cuja classe social é conhecida, deve-se buscar a origem social da família do 

 
19 O governo de Jânio Quadros idealizava a implantação de uma universidade em que o ensino profissionalizante 

de engenharia deveria ser ministrado próximo a um centro industrial ligado à sua especialidade, unindo 

efetivamente a teoria acadêmica à prática profissional (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2019b). 
20 A cidade de Volta Redonda foi escolhida para a implantação desta Escola de Metalurgia por sediar a Usina 

Presidente Vargas da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), por sua infraestrutura urbana, e pela proximidade 

da cidade a Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, que são polos da ciência metalúrgica (UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE, 2019b). 
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indivíduo, verificando sua situação econômica à época, o nível de instrução do pai e a 

profissão do pai (BRESSER-PEREIRA, 1973). 

Em seu trabalho, o autor estabelece quatro critérios para estabelecer a classificação 

social da família do indivíduo: os três citados anteriormente e a idade que este indivíduo 

começou a trabalhar. Para cada tipo de resposta é estabelecido uma determinada pontuação, 

que culmina na classificação social da família em 5 classes distintas, de acordo com a 

pontuação obtida nas respostas. 

A metodologia utilizada na presente pesquisa foi semelhante, mas não igual. 

Adaptações precisaram ser feitas para utilizar a referida metodologia com os egressos, uma 

vez que estes não pertencem a uma classe social conhecida, como era o perfil estudado por 

Bresser-Pereira [diretores de empresas industriais paulistas]. Ademais, pelo fato de o perfil do 

egresso indicar ser um grupo majoritariamente solteiro e que ainda mora com os pais, a 

posição social atual do egresso tende a ser uma extensão daquela que ocupava na infância e na 

adolescência, forçando a análise a uma perspectiva futura. Evidentemente, isso direciona a 

uma análise subjetiva, por se tratar de uma perspectiva. A pesquisa deve ser continuada e um 

estudo longitudinal se justifica, analisando o mesmo grupo com mais tempo de formado e 

verificando se as perspectivas de mobilidade social foram atingidas. 

Os mesmos critérios apontados por Bresser-Pereira foram utilizados. São eles: idade 

que o egresso começou a trabalhar, profissão dos pais e nível de instrução dos pais. A 

adaptação feita foi a retirada da pontuação das respostas para determinar a posição social da 

família, pelos motivos já expostos anteriormente. Em seu lugar, foi solicitado ao egresso que 

classificasse sua posição social na infância e adolescência de acordo com critérios pré-

estabelecidos e que expusesse, em uma perspectiva futura, a classe social que vislumbra 

alcançar. 

Como não haveria determinação de pontos, as classes foram definidas por critérios 

como situação econômica, bairro aonde mora, posse de bens móveis e imóveis e 

investimentos, conforme roteiro do questionário de pesquisa (Apêndice A). Ambas as 

perguntas [sobre a classe social da infância e a perspectiva futura] adotaram esse critério de 

classificação para as classes. 

O questionário estruturado foi validado por dois pesquisadores sêniores. Depois de 

validado e corrigido pelos pesquisadores, foram realizados testes pilotos com 12 pessoas, não 

pertencentes ao grupo analisado, para obter opiniões gerais e verificar se o questionário era 

claro e de fácil compreensão. Após o teste, os pareceres dos respondentes foram analisados e 
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os ajustes pertinentes foram feitos. Após os ajustes, o questionário passou por nova validação 

dos pesquisadores sêniores para, então, ser enviado aos egressos. 

A elaboração do roteiro de entrevista foi feita da mesma forma que a elaboração do 

questionário, uma vez que buscava complementar informações não obtidas com o 

questionário. O roteiro de entrevista (Apêndice B) também passou por validação de dois 

pesquisadores sêniores e, posteriormente, submetido a testes pilotos com 3 pessoas, não 

pertencentes ao grupo analisado. Os pareceres dos respondentes foram analisados e, embora 

não tenha sido necessário ajustes, percebeu-se que, ao inverter a ordem de algumas perguntas, 

a entrevista fluía melhor. Como não houve mudança no roteiro, apenas nas ordens das 

perguntas, não houve necessidade de nova validação do roteiro, quando foi dado início às 

entrevistas. 

 

3.2.1 Levantamento bibliográfico 

 

Foi realizado um levantamento bibliográfico preliminar em bases de dados 

internacionais e nacionais, como Web of Science, Scopus e Scielo sobre os principais temas 

que sustentam a pesquisa, tais como a origem das políticas públicas de ação afirmativa e a 

motivação para o surgimento das mesmas, o sistema de cotas e sua aplicação na educação 

para a mobilidade social. 

O objetivo da realização do levantamento bibliográfico é proporcionar familiaridade 

com o objeto estudado, tornando possível delimitar a área de estudo e formular o problema de 

forma clara e precisa (GIL, 2002). 

Em termos internacionais, o critério de busca utilizado na base de dados Web of 

Science foi ("Affirmative Action*" AND "education") Refinado por: Tipos de documento: ( 

ARTICLE ). A figura 5 apresenta a quantidade de publicações anuais, considerando o critério 

de busca, e ilustra uma crescente de publicações sobre o tema, enquanto a figura 6 demonstra 

o aumento das citações sobre o assunto. 
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Figura 5 – Publicações anuais sobre Ação Afirmativa 

 

Fonte: Elaboração própria, adaptado de Web of Science (2021) 

 

Considerando os últimos 10 anos, observa-se uma crescente de publicações sobre o 

tema, sendo o ano de 2020 o ano com mais publicações sobre o assunto, conforme 

apresentado na figura 5.  

 

Figura 6 – Citações sobre Ação Afirmativa 

 

Fonte: Elaboração própria, adaptado de Web of Science (2021) 

 

O ano de 2019 representa o ano que apresentou o maior índice de citações sobre o 

assunto, considerando os últimos 10 anos. Os índices mais que dobraram no ano de 2019 em 

relação ao ano de 2011, conforme apresentado na figura 6. 

Em termos nacionais, foi realizada uma busca na base de dados Scielo. O critério de 

busca utilizado foi (("Ação afirmativa" AND "Educação") OR ("Cota*" AND "Educação")) 
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OR ("Ações afirmativas" AND "Educação") AND type:("research-article"), retornando cento 

e treze artigos. Ao refinar a pesquisa, adicionando o conceito de mobilidade social à busca, 

apenas três artigos foram encontrados. 

 

3.2.2 Pesquisa documental 

 

A pesquisa é classificada como documental quando os dados obtidos provêm de 

documentos, a fim de extrair informações neles contidas, com o objetivo de compreender um 

fenômeno (KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015). Para Gil (2002, p. 45), “a pesquisa 

documental vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda 

podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa”.  

Identificou-se que a pesquisa documental poderia ser aplicada ao presente estudo, uma 

vez que a política pública de cotas foi instituída pela Lei Federal nº12.711/2012, precedida 

por legislações estaduais, bem como Projetos de Lei e Pareceres, que culminaram na 

promulgação da legislação federal. Os editais de seleção dos períodos definidos para a 

pesquisa também foram utilizados. 

Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009) destacam que o uso de documentos em pesquisa 

deve ser valorizado e apreciado, pois a riqueza de informações extraídas e resgatadas por estes 

possibilita a ampliação da compreensão dos objetos, cujo entendimento necessita de 

contextualização histórica e sociocultural. Tendo em vista essa necessidade, a pesquisa 

documental possibilita uma fonte rica e estável de dados (GIL, 2002). 

 

3.2.3 Coleta de dados via questionário com os egressos da UFF 

 

Esta pesquisa, realizada por questionário estruturado (Apêndice A), foi conduzida 

junto aos atores definidos na seção anterior nos meses de agosto, setembro e outubro de 2020. 

Foi utilizada uma amostra por conveniência, devido à proximidade do pesquisador com a 

universidade utilizada neste estudo. Por se tratar de uma amostra não probabilística, os 

resultados não representam a totalidade da população. Os resultados apresentam conclusões 

deste grupo de respondentes. 

O questionário foi enviado via e-mail, por meio da ferramenta Google Form, para toda 

a população, composta por 541 concluintes dos cursos, identificados na fase documental. 

Deste total, 77 responderam ao questionário, todos eles validados, sendo 54 não cotistas e 23 
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cotistas. Todas as respostas foram feitas dentro do prazo estipulado e representaram 14,23% 

do total. 

Imaginando uma possível necessidade futura de realizar uma pesquisa qualitativa, foi 

disponibilizada uma pergunta em que o egresso poderia manifestar interesse em participar de 

uma entrevista, deixando um e-mail ou telefone de contato. Das 77 respostas, 13 

manifestaram interesse em participar da entrevista e deixaram um contato, sendo 7 cotistas e 6 

não cotistas. 

O objetivo foi verificar se a conclusão de um curso de nível superior proporcionou ao 

egresso perspectivas de mobilidade social ascendente. Esses pontos foram sintetizados em um 

questionário com 26 perguntas que visavam agrupar os egressos por curso e grupo de acesso, 

bem como verificar a posição social do egresso na infância e adolescência, a situação 

econômica atual e a perspectiva futura do egresso em relação a sua condição econômica. 

 

3.2.4 Entrevistas com os egressos da UFF 

 

As entrevistas semi-estruturadas foram realizadas, conforme roteiro de entrevista 

(Apêndice B), no mês de janeiro de 2021, com 6 dos egressos que responderam ao 

questionário. Conforme já destacado anteriormente, as entrevistas buscavam obter 

informações complementares ao questionário. Como previsto, as entrevistas agregaram mais 

informações ao trabalho, as quais serão apresentadas nos resultados.  

As entrevistas foram feitas via Google Meet com 6 entrevistados, daqueles que 

aceitaram participar da entrevista, sendo 3 egressos da ampla concorrência e 3 egressos do 

grupo de cotas. O critério para a escolha dos 6 entrevistados foi sorteio. 

 

Quadro 4 – Relação de entrevistados 

SIGLA GRUPOS DE ACESSO 

ENT01C Grupo de cota 

ENT02C Grupo de cota 

ENT03C Grupo de cota 

ENT04AC Ampla Concorrência 

ENT05AC Ampla Concorrência 

ENT06AC Ampla Concorrência 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 
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Embora os entrevistados tenham sido sorteados, a divisão equitativa entre cotistas e 

não cotistas foi definida previamente, com o intuito de buscar a percepção de todos os grupos 

de acesso sobre o assunto. 

 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados coletados, em função dos instrumentos utilizados na coleta dos 

mesmos, se deu por meio de análise estatística descritiva para os dados quantitativos e análise 

de conteúdo para os dados qualitativos. 

Considerando o total de 77 respostas obtidas com o questionário, foram elaborados 

gráficos, quadros e tabelas com os resultados obtidos, para cada campo investigado. Foi 

utilizado neste trabalho a técnica de mínima e máxima, ordenando os valores numéricos em 

ordem decrescente. 

No critério idade, por exemplo, utilizou-se uma medida de tendência central: a média. 

Estabelecer a média de idade destes concluintes possibilitou definir, em conjunto com outros 

critérios, como estado civil, a perspectiva abordada neste trabalho como perspectiva futura. 

Essa definição será mais aprofundada no perfil do egresso, disposto no próximo capítulo desta 

dissertação 

A análise de conteúdo foi realizada em três etapas, como preconiza Bardin (1977): (I) 

organização da análise, (II) codificação e (III) categorização. De acordo com a autora, a etapa 

de organização da análise compreende a fase de pré-análise, que possui três missões: a 

escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a formulação dos objetivos e a 

elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final. 

 A etapa de codificação compreende a identificação das unidades de registro e 

unidades de contexto (BARDIN, 1977). Segundo a autora, a unidade de registo escolhida é 

qualquer objeto citado pelo locutor que se encontre no momento da entrevista. Já a unidade de 

contexto corresponde ao segmento da mensagem, utilizada para que se possa compreender o 

significado exato da unidade de registo (BARDIN, 1977). Um exemplo pode ser uma palavra 

[unidade de registro] sendo analisada em uma frase ou parágrafo [unidades de contexto]. 

A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto, com os critérios previamente definidos. (BARDIN, 1977). O critério de 

categorização semântico de Bardin (1977) foi utilizado neste trabalho, de acordo com os 

significados dos temas. Um exemplo apontado pela autora de categorização semântica é o 
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agrupamento de temas que apresentassem significado de ansiedade na categoria de mesmo 

nome. As etapas sugeridas pela autora foram aplicadas neste trabalho da seguinte forma: 

Organização da análise – durante a fase de pré-análise, todas as entrevistas realizadas 

foram consideradas úteis para responder ao problema de pesquisa, uma vez que a delimitação 

temporal já havia sido pré-estabelecida e não houve qualquer problema na realização das 

mesmas. Os objetivos definidos foram obter diferenças no processo de mobilidade social entre 

cotistas e não cotistas que não apareceram no questionário. O principal indicador identificado 

para fundamentar a existência de uma diferença entre os grupos é o tempo que leva para a 

mobilidade social ser alcançada entre os dois grupos. 

Codificação – uma vez definido por Bardin (1977) que a unidade de registro é 

qualquer objeto citado pelo locutor que se encontre no momento da entrevista, as palavras  

mobilidade social, carreira, educação e cotas foram definidas como as unidades de registro 

deste trabalho. As palavras citadas, ou sinônimos, eram grifadas e contabilizados a cada vez 

que apareciam no texto. 

As unidades de contexto são representadas por cada frase em que estas palavras 

apareciam. Analisar as unidades de registro dentro das unidades de contexto visa compreender 

em que contexto cada palavra apareceu e qual o significado da mesma naquela frase. 

Categorização – uma categoria já está pré-definida: cotistas e não cotistas. As 

respostas que indicaram perspectivas de ascensão social foram categorizadas como 

ascendentes, ao passo que respostas que indicaram perspectiva de manutenção da posição 

social foram categorizadas como estáveis e respostas que indicaram perspectivas de piores 

condições sociais foram categorizadas como descendentes. 

O quadro 5 apresenta essa categorização, considerando as etapas de organização da 

análise e o processo de codificação. 

Quadro 5 – Categorização dos dados 

Entrevistas com os 

Egressos 

Grupo de acesso Perspectiva de Mobilidade social 

Cotista Não-cotista Ascendente Estável Descendentes 

ENT01C X   X     

ENT02C X   X     

ENT03C X   X     

ENT04AC   X X     

ENT05AC   X X     

ENT06AC   X X     

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 
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Por meio da aplicação do procedimento técnico sugerido por Bardin (1977), tornou-se 

possível a realização de inferências sobre o sistema de cotas e sua relação com a mobilidade 

social, ratificando resultados encontrados na aplicação do questionário e permitindo 

identificar diferenças entre os grupos envolvidos no processo que não apareceram na 

aplicação do mesmo. Os resultados são apresentados no capítulo 4 deste trabalho.  
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4 RESULTADOS 

 

Considerando os cursos pesquisados, um grupo de 541 egressos foi considerado apto a 

participar, considerando todos os cursos. Deste total, 77 responderam o questionário, 

representando um total de 14,23% do total. A figura 7 apresenta a frequência de resposta da 

amostra considerando os grupos de acesso. 

 

Figura 7 – Frequência de respostas considerando grupos de acesso 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Um total de 54 egressos da ampla concorrência respondeu ao questionário, enquanto 

23 cotistas responderam ao mesmo. Essa maior frequência de respostas de egressos da ampla 

concorrência se justifica com a previsão maior de vagas em edital para este grupo, uma vez 

que as cotas ainda não estavam sendo aplicadas em sua totalidade à época. A análise deve ser 

feita proporcionalmente. A tabela 4 demonstra as taxas percentuais de respostas por grupo de 

acesso. 
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Tabela 4 – Percentual de respostas por grupos de acesso 

Grupos de acesso 
Respostas 

(Frequência) 
Total 

Porcentagem de 

Respostas 

Ampla Concorrência 54 341 15,84% 

Grupos de cotas 23 156 14,74% 

Outros21 0 44 0,00% 

Total 77 541 14,23% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Observa-se que os percentuais de respostas dos grupos de ampla concorrência e grupos 

de cotas são próximos, proporcionando a mesma representatividade a estes grupos de acesso. 

Para responder ao primeiro objetivo específico, a tabela 5 apresenta um comparativo 

entre o total de vagas previstas nos editais de seleção do período escolhido e a quantidade de 

concluintes, separados por modalidade de acesso. 

 

Tabela 5 – Comparativo entre vagas previstas em edital e concluintes 

Modalidade de ingresso Total de ingressantes Total de concluintes Taxa de conclusão 

Ampla Concorrência 1041 341 32,76% 

Grupos de cotas 569 156 27,41% 

Total 1610 497 30,86% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos editais de seleção (2020) 

 

Por meio da tabela 5, percebe-se que a diferença percentual de conclusão entre os 

cotistas e não cotistas é de 5,35%. O grupo de ampla concorrência apresenta a maior taxa de 

conclusão entre os grupos. Entretanto, não faz parte dos objetivos deste trabalho investigar as 

razões para essa diferença, mas obter valores absolutos. 

 

 
21 A linha "Outros" representa todos aqueles alunos que ingressaram através de revinculação, mudança de curso, 

rematrícula, reingresso e transferência. Cabe ressaltar que, antes de ingressarem por quaisquer dos grupos de 

acesso citados em Outros, o estudante teve um grupo de acesso: ampla concorrência ou algum dos grupos de 

cotas. Desta forma, foram disponibilizadas no questionário apenas respostas considerando ampla concorrência e 

os grupos de cotas disponíveis nos editais dos respectivos anos/semestres letivos, visto que a pesquisa objetiva 

analisar justamente a percepção de egressos cotistas e não cotistas. Assim sendo, não haverá resposta para o 

grupo Outros, sendo estas distribuídas nos seus grupos de origem. 
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4.1 PERFIL DO EGRESSO 

 

Na presente seção, buscou-se traçar um perfil do egresso, considerando a amostra de 

77 respostas obtidas com o questionário. Para traçar este perfil, foram considerados o sexo 

dos egressos, com quem eles moram, a idade e o estado civil dos mesmos. A amostra 

representa um grupo majoritariamente do sexo feminino, que representou 59,74% das 

respostas, contra 40,26% do sexo masculino. Os demais critérios de análise estão dispostos 

nas figuras 8 e 9. 

 

Figura 8 – Perfil do egresso - Estado Civil 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

A maior parte dos egressos que respondeu o questionário possui o estado civil 

solteiro(a), com 83,12% das respostas, conforme figura 8. Casados ou que tenham união 

estável representam 14,29% dos egressos, enquanto 2,6% dos egressos são divorciados. Não 

houve resposta para o estado civil viúvo(a). 
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Figura 9 – Perfil do egresso - Situação Domiciliar Atual 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Morar com os pais se mostrou a situação domiciliar predominante deste grupo de 

egressos, com 46,75%. Isto se justifica pelo fato de o estado civil solteiro também representar 

a maioria no perfil destes egressos. Os egressos que já constituíram família e moram com 

marido, esposa, companheiro(a) e filhos representam 19,48% dos casos. Outros 18,18% 

moram sozinho, enquanto 15,58% moram em residência compartilhada com amigos ou 

familiares. 

Considerando todo o exposto na presente seção, o perfil do egresso é 

predominantemente do sexo feminino, de estado civil solteiro, que mora com os pais e com 

média de idade de 26,74 anos. Tendo em vista este perfil de egresso, a questão da mobilidade 

social foi tratada no questionário considerando uma perspectiva futura, uma vez que este 

grupo de egressos, em sua maioria, ainda é jovem e não constituiu sua própria família. 

 

4.2 O EGRESSO E O MERCADO DE TRABALHO 

 

O processo de inserção profissional compreende-se como um momento importante 

para a mobilidade social (MARTINS; SCHERDIEN; ROCHA-DE-OLIVEIRA, 2019). A 

relação do egresso com o mercado de trabalho, a média de idade em que cada grupo de acesso 

ingressou no mercado de trabalho, bem como a comparação com as carreiras de seus 

ascendentes, serão abordados nesta seção. 
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A tabela 6 apresenta a média de idade que os egressos participantes da presente 

pesquisa ingressaram no mercado de trabalho, bem como a divisão entre os grupos de acesso. 

 

Tabela 6 – Média de idade de ingresso no mercado de trabalho 

Idade que começou a exercer 

atividade remunerada 

AC 

Freq. 

AC 

Percentual 

Cotas 

Freq. 

Cotas 

Percentual 
Total Percentual 

Entre 19 e 23 anos 21 38,9% 7 30,4% 28 36,4% 

Entre 16 e 18 anos 10 18,5% 12 52,2% 22 28,6% 

Ainda não exerci atividade remunerada 9 16,7% 2 8,7% 11 14,3% 

Com 24 anos ou mais 9 16,7% 2 8,7% 11 14,3% 

Antes dos 16 anos 5 9,3% 0 0,0% 5 6,5% 

Total 54 100,0% 23 100,0% 77 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Ao observar a tabela 6, é possível perceber uma pequena diferença entre os egressos 

de ampla concorrência e os egressos cotistas. A faixa etária predominante para ingresso no 

mercado de trabalho dos egressos de ampla concorrência é entre 19 e 23 anos, com 

representação de 38,9% do grupo. Para os cotistas, a faixa etária predominante para ingresso 

no mercado de trabalho é entre 16 e 18 anos, com representação de 52,2% do grupo. 

Percebe-se que os egressos da ampla concorrência começam a trabalhar, em média, 

mais tarde que os egressos cotistas. Este fato representa uma desvantagem aos cotistas, uma 

vez que a inserção precoce no mercado de trabalho diminui as oportunidades de formação, 

impondo-os a necessidade de prover seu próprio sustento e de sua família (MOCELIN, 2020). 

Este fato pode ser um indicativo para a menor taxa de concluintes cotistas no presente estudo, 

embora a diferença não seja significativa. 

Durante as entrevistas, essa relação entre o estudante e o mercado de trabalho se 

mostrou, de fato, diferente entre os grupos analisados. Enquanto o ingresso no mercado de 

trabalho para os egressos cotistas entrevistados se justificou pela necessidade de ter uma renda 

para se manter na universidade, para os egressos não-cotistas representou muito mais uma 

oportunidade de acesso do que uma necessidade de composição da renda. 

O meu primeiro emprego foi em uma padaria. Trabalhei durante algum 

tempo em uma padaria. Eu acho que foram uns três anos. E no segundo 

período da faculdade eu trabalhei em um posto de combustível, em uma loja 

de conveniência. Eu tive o apoio da faculdade no primeiro período, eu recebi 

uma bolsa e foi só durante o primeiro período. A partir do segundo período 

eu já tive que trabalhar. E aí trabalhei neste posto. Trabalhava, fazia 

faculdade e ainda estudava para concurso. E aí passei no concurso de uma 

prefeitura. Fiquei lá durante um tempo e passei em um concurso federal. A 

minha dificuldade foi conciliar, né?! Ficava bem cansativo. (ENT01C, 

2021). 
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Eu comecei a trabalhar com 19 anos já como balconista em uma padaria. E 

aí eu trabalhei lá até o início da faculdade, durante nove anos nessa padaria 

aí. Aí, comecei a fazer um estágio e aí saí da padaria. E aí eu já fui para a 

área de contabilidade. Só que, nesse meio tempo, eu não consegui conciliar 

muito bem o estudo e o trabalho. Acabei tendo uma série de reprovações e 

fui jubilado. Fiz o Enem de novo, entrei na UFF de novo e aí finalizei agora 

no final de 2019. Eu coloquei todas as opções de cota, tanto etnia, quanto a 

renda e a escolaridade na parte pública. (ENT02C, 2021). 

 

Assim que eu ingressei na faculdade, no meu primeiro semestre eu consegui 

o meu primeiro estágio. Eu fiz estágio a faculdade inteira praticamente. 

Foram 5 anos que eu fiquei aí, em Volta Redonda, e os 5 anos de curso 

foram os 5 anos que eu tive para eu conseguir me posicionar no mercado. 

Então, assim, eu comecei estagiando numa empresa pequena, que era um 

escritório de contabilidade, numa área que eu não gostava. Posteriormente eu 

fui para outro escritório, mas para uma área que eu já tinha mais afinidade. E 

no meu penúltimo ano eu tinha conseguido entrar em um estágio em uma 

empresa multinacional, na qual eu estou até hoje. Na época, os meus pais 

não puderam me ajudar. Então, a única alternativa que eu tive foi de arrumar 

alguma coisa, né?! E aí, a minha segunda dificuldade, além da questão 

financeira, foi a questão de enquadrar as matérias que eu tinha que fazer para 

o único horário que eu tinha disponível, que era à noite. Então já tiveram 

situações que eu pegava alguma matéria no meu horário de almoço. 

(ENT03C, 2021). 

 

Os depoimentos acima são dos três egressos cotistas entrevistados neste trabalho. 

Todos apontaram a necessidade de trabalhar para prosseguirem no curso. Em todos os casos 

isso representou uma dificuldade, seja o cansaço e a dificuldade de conciliar estudo e trabalho 

citados pelo ENT01C e ENT03C, seja o jubilamento ocorrido com o ENT02C, o qual 

ingressou novamente e conseguiu terminar o seu curso. Estes acontecimentos reforçam a 

argumentação de Mocelin (2020), de que a inserção precoce no mercado de trabalho diminui 

as oportunidades de formação. 

No caso do ENT03C, não ingressar no mercado de trabalho representou uma ameaça 

real para o prosseguimento dos seus estudos, uma vez que o entrevistado é morador de outra 

cidade. 

O que aconteceu foi o seguinte: já tinha passado cinco ou seis meses desde o 

ingresso na universidade. Estava fechando um semestre. E aí a minha mãe, 

durante esses cinco meses, me bancou lá em Volta Redonda. Ela pagou o 

meu aluguel na república, e tal. Aí chegou no final ela falou: ‘Olha, eu não 

consigo mais. Porque esse dinheiro está me fazendo falta aqui em casa.’ E aí 

ela me falou. Foi onde ela me deu um xeque-mate. Ela falou: Ou você 

consegue alguma coisa lá, ou então você tranca, volta, trabalha aqui, junta 

um dinheiro e volta. (ENT03C, 2021). 

 

O que possibilitou que o ENT03C desse continuidade em seus estudos, além da ajuda 

da mãe no primeiro semestre, foi o auxílio emergencial. O auxílio emergencial faz parte do 
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programa de assistência estudantil da universidade e foi pleiteado pelo ENT03C para 

conseguir pagar o aluguel da república que morava em Volta Redonda. 

Devido ao ultimato dado pela mãe, o ENT03C conseguiu um estágio remunerado, que 

teria início no semestre seguinte e seria suficiente para pagar o aluguel e manter suas 

despesas. Entretanto, ainda havia um mês de aluguel em aberto. Com o dinheiro do auxílio 

emergencial, que era pago somente uma vez, foi possível quitar o aluguel, como relata o 

ENT03C. 

E quando fui ver, fui lá, abri a conta e eles depositaram o dinheiro certinho 

do aluguel. R$400,00. Eu falei: ‘Meu Deus!’ Foi a salvação da lavoura, tá. 

Aí eu paguei o aluguel do mês que ia ficar em aberto e no mês seguinte eu já 

estava praticamente empregada, né?! (ENT03C, 2021). 

 

Contrapondo os depoimentos dos cotistas sobre sua relação com o mercado de 

trabalho, faz-se necessário apresentar os depoimentos dos egressos da ampla concorrência 

para entender a diferença dessa relação entre os grupos. 

Eu só comecei a trabalhar mesmo agora, recentemente, assim, trabalho 

assalariado, né. Claro que eu fiz alguns projetos na faculdade e tal. Comecei 

a trabalhar mesmo com salário em julho de 2020, né. Ano passado. E eu 

estou no emprego até hoje. Tive sempre muito apoio dos meus pais. É claro 

que a minha vida também não era de luxo, né. Eu morava em república, 

dividia quarto e tal. Aluguel barato. Tive algumas dificuldades, mas, 

comparado com outras pessoas, eu considero que foram até leves. 

(ENT05AC, 2021). 

 

É, então, eu não comecei a trabalhar cedo, não. Eu comecei realmente dentro 

da universidade, né. O primeiro contato que eu tive com o trabalho foi na 

universidade, em um projeto de extensão. Na verdade, antes da universidade. 

Foi na escola técnica, lá eu fiz o estágio, que é obrigatório. Esse foi o meu 

primeiro contato. Depois, entrando na universidade, eu entrei no projeto de 

extensão. E aí o estágio obrigatório, que eu fiz em dois lugares. E depois 

desses dois lugares eu fiz um concurso para dar aula, né, de pré-vestibular. 

Passei, e é o que eu estou até hoje. Eu não tive dificuldades econômicas. Eu 

tive algumas restrições. Agora alimentação, transporte, sempre teve. Então, 

assim, eu nunca tive essa limitação. (ENT06AC, 2021). 

 

Analisando os depoimentos do ENT05AC e do ENT06AC, percebe-se que a 

necessidade em se colocar no mercado de trabalho como condição de permanência no curso 

não aparece em seus discursos. O ingresso no mercado de trabalho se deveu, durante o 

período do curso, a oportunidades, como estágio e projetos dentro da universidade. 

Cumpre destacar que isso não quer dizer que os egressos de ampla concorrência não 

enfrentam dificuldades durante o curso. Os próprios ENT05AC e ENT06AC citam que 

encontraram algumas dificuldades durante o percurso acadêmico. Porém, as dificuldades são 

outras. As dificuldades econômicas apresentadas pelos cotistas entrevistados não tiveram a 
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mesma força nos egressos de ampla concorrência entrevistados. As dificuldades podem, 

então, ser diversas, e o relato do ENT04AC ajuda a elucidar a questão. 

Eu terminei o meu segundo grau, fiz formação de professores, numa escola 

estadual aqui da cidade. Eu devia ter mais ou menos 16 anos quando eu 

terminei o segundo grau. Depois disso eu só fiz cursos e não fiz a faculdade. 

Eu só fui entrar na faculdade eu já tinha o dobro da idade, eu já tinha 32 

anos. Então, apesar de eu ter feito vários tipos de curso, eu não fiz nenhum 

aprofundamento, graduação e tal, algum outro tipo de curso mais específico. 

Então eu entrei na faculdade era garotada, eu mais velha, graças a Deus o 

meu curso era noturno, então tinham outras pessoas mais velhas também. A 

gente montava os grupos e tentava se ajudar, de certa forma. Porque tem 

matéria que pelo amor de Deus. Eu sempre trabalhei durante o curso. Desde 

que eu entrei na faculdade. (ENT04AC, 2021). 

 

O gap entre o período em que o ENT04AC terminou o ensino médio e iniciou a 

graduação representa uma dessas dificuldades. O egresso relata que não cursou, durante seu 

curso de formação de professores, disciplinas da área de exatas, representando uma 

dificuldade durante o seu percurso acadêmico. 

Ao ampliar a análise, verifica-se que o percentual de egressos que ainda não 

exerceram qualquer atividade remunerada é consideravelmente maior entre os egressos da 

ampla concorrência do que egressos cotistas. Considerando o grupo de ampla concorrência, 

16,7% dos egressos ainda não exerceu nenhuma atividade remunerada, ao passo que apenas 

8,7% dos egressos cotistas não exerceu nenhuma atividade remunerada, considerando todos 

os grupos de cota. Os mesmos percentuais podem ser observados na faixa etária mais alta a 

ingressar no mercado de trabalho: com 24 anos ou mais. 

Desconsiderando os 11 egressos que ainda não exerceram atividade remunerada, 

buscou-se verificar se o egresso exerceu alguma atividade remunerada durante o curso de 

graduação ou não, bem como, em caso de resposta negativa, a motivação para não exercer 

atividade remunerada durante o período do curso. A tabela 7 apresenta esses dados. 
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Tabela 7 – Atividade remunerada durante o curso 

Trabalho durante o curso 
AC 

Freq. 

AC 

Percentual 

Cotas 

Freq. 

Cotas 

Percentual 
Total Percentual 

Não, somente depois do curso. 15 33,3% 3 14,3% 18 27,3% 

Desenvolvi atividade remunerada devido a 

oportunidade de desenvolvimento 

profissional 

14 31,1% 7 33,3% 21 31,8% 

Desenvolvi atividade remunerada devido à 

necessidade de complementação de renda 
10 22,2% 5 23,8% 15 22,7% 

Já exercia atividade remunerada antes de 

começar a Faculdade, e mantive. 
4 8,9% 5 23,8% 9 13,6% 

Estágio 2 4,4% 1 4,8% 3 4,5% 

Total 45 100,0% 21 100,0% 66 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Um ponto a destacar é que, dos 18 egressos que responderam que não exerceram 

atividade remunerada durante o curso, 15 são da ampla concorrência e 3 são do grupo de 

cotas. Estas taxas indicam que 33,3% dos egressos de ampla concorrência começou a 

trabalhar somente após a conclusão do curso, enquanto apenas 14,3% dos egressos cotistas 

conseguiu concluir o curso sem exercer qualquer atividade remunerada. 

Destaca-se que, aos egressos que ingressaram no mercado de trabalho somente após a 

conclusão do curso, foi questionado os principais motivos para tal. O egresso poderia marcar 

mais de uma alternativa. Desta forma, a soma das respostas pode ultrapassar 100%. 

 

Tabela 8 – Motivos para não exercer atividades remuneradas durante o curso 

Justificativa 
AC 

Freq. 

AC 

Percentual 

Cotas 

Freq. 

Cotas 

Percentual 
Total Percentual 

Meu curso era integral, o que inviabilizou 

exercer quaisquer atividades remuneradas 
10 66,7% 2 66,7% 12 66,7% 

Busquei emprego, mas não encontrei 5 33,3% 1 33,3% 6 33,3% 

Optei por me dedicar apenas ao curso 4 26,7% 1 33,3% 5 27,8% 

Optei por aguardar a conclusão do curso 

para pleitear um emprego melhor 
3 20,0% 0 0,0% 3 16,7% 

Projetos internos na faculdade (Empresa 

Júnior) 
1 6,7% 0 0,0% 1 5,6% 

Total 23 153,3% 4 133,3% 27 150,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Em ambos os casos, o fato de o curso ser integral foi apresentado como maior entrave 

para que o egresso exercesse alguma atividade remunerada, com 66,7%. Este fato pode 
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representar um cenário excludente, uma vez que o estudante que precisa dividir as atenções do 

curso com o trabalho pode não conseguir se dedicar exclusivamente aos seus estudos, 

resultando em uma possível evasão deste perfil de estudante. 

Esse é um problema enfrentado por todo o sistema educacional superior federal no 

Brasil, o qual não está estruturado para contemplar o estudante que não tem disponibilidade 

de tempo, mas sim para contemplar o estudante em tempo integral (VARGAS; PAULA, 

2013). Esta condição representa uma dificuldade ainda maior para estudantes das classes mais 

baixas, que, muitas vezes, necessitam trabalhar para compor a renda da sua família. 

Isto pode ser observado analisando a condição econômica dos 18 egressos que 

começaram a trabalhar somente após a conclusão do curso. Todos têm uma renda familiar 

média mensal de, no mínimo, 2 salários mínimos. 

 

Tabela 9 – Condição econômica dos egressos que começaram a trabalhar somente após conclusão do curso 

Renda Familiar 
AC 

Freq. 

AC 

Percentual 
Cotas Freq. 

Cotas 

Percentual 
Total Percentual 

Entre 6 e 10 

salários mínimos 
6 40,0% 0 0,0% 6 33,3% 

Entre 2 e 3 

salários mínimos 
4 26,7% 2 66,7% 6 33,3% 

Entre 15 e 25 

salários mínimos 
3 20,0% 0 0,0% 3 16,7% 

Entre 3 e 6 

salários mínimos 
2 13,3% 0 0,0% 2 11,1% 

Entre 10 e 15 

salários mínimos 
0 0,0% 1 33,3% 1 5,6% 

Menor que 2 

salários mínimos 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 15 100,0% 3 100,0% 18 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

A faixa de renda mais baixa [menor que 2 salários mínimos] não apareceu em 

nenhuma das respostas. Possuir uma condição financeira mais elevada possibilita que estes 

estudantes se dediquem a um curso integral, sem ter necessidade de complementar a renda 

familiar. 

Este problema tem ganhado destaque nos últimos governos, que têm se preocupado 

em apoiar a permanência dos estudantes, concedendo bolsas de estudo, auxílio moradia, 

transporte, alimentação, entre outras (VARGAS; PAULA, 2013). Esses recursos fazem parte 

do PNAES, apresentado no referencial teórico desta dissertação, e podem auxiliar os 

estudantes das classes mais baixas a se manterem no curso sem a necessidade de trabalhar. 
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O PNAES não faz parte do escopo deste estudo, mas pode ser explorado em novas 

pesquisas, sobretudo após o depoimento do ENT03C, investigando como as políticas de 

retenção poderiam auxiliar na permanência do estudante nos cursos superiores, sobretudo nos 

cursos integrais. 

 

4.3 PERSPECTIVA DE MOBILIDADE SOCIAL – UM MODELO DE AVALIAÇÃO 

 

Para medir a perspectiva de mobilidade social por parte do egresso, foi sugerido que 

este traçasse uma comparação entre a classe social a qual fazia parte durante sua infância e 

adolescência, conforme metodologia de Bresser-Pereira (1973), e uma perspectiva futura, 

considerando a classe social que o egresso julga conseguir atingir22.  

Cabe ressaltar que 4 egressos, o que corresponde a aproximadamente 5,19% dos 

mesmos, preferiram não responder às questões que tratavam sobre classes sociais. A tabela 10 

apresenta a perspectiva de mobilidade social dos egressos. 

 

Tabela 10 – Perspectiva de mobilidade social dos egressos 

Perspectiva de mobilidade social 
AC 

Freq. 

AC 

Percentual 
Cotas Freq.  

Cotas 

Percentual 
Total Percentual 

Mobilidade social ascendente 47 87,0% 22 95,7% 69 89,6% 

Mobilidade social descendente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Sem perspectivas de mobilidade 

social 
3 5,6% 1 4,3% 4 5,2% 

Não respondeu 4 7,4% 0 0,0% 4 5,2% 

Total 54 100,0% 23 100,0% 77 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Um total de 69 egressos consideram que conseguirão atingir uma classe social superior 

àquela que se enquadrava na infância e na adolescência. Apenas 4 egressos não apontaram 

quaisquer perspectivas de mobilidade social, seja ascendente ou descendente. Não houve 

resposta para perspectiva de mobilidade social descendente. 

A ausência de perspectiva de declínio social e a baixa perspectiva de estagnação social 

reforçam a importância da educação no processo de mobilidade social. Isso porque o 

indivíduo, mesmo oriundo de família de classe social mais alta, precisa da educação formal 

 
22 O questionário enviado aos egressos tem uma questão que solicita que seja feita uma perspectiva futura, 

estimando a condição de vida que estes egressos proporcionarão a seus filhos e a eles próprios no futuro. Essa 

questão foi comparada a outra pergunta feita aos egressos, a qual deveria ser informado a situação econômica da 

família durante a infância e adolescência dos formandos. As opções de respostas são as mesmas para ambas as 

perguntas, para que possa ser feito um comparativo entre ambas. 
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para a manutenção de seu status, sobretudo para exercer profissões que exigem formação 

superior [que são as que, normalmente, pagam salários melhores]. Abdicar dos estudos pode 

culminar em um declínio social, e a educação se mostra importante mesmo para a manutenção 

do egresso na classe social de sua infância e adolescência. 

Comparando cotistas e não cotistas, conforme tabela 10, os cotistas apresentam 

maiores perspectivas de mobilidade social ascendente, com taxa de 95,7% das respostas. Os 

egressos da ampla concorrência, por sua vez, apresentam perspectivas de ascensão social em 

87% dos casos. Cabe ressaltar que os grupos de cota de renda tiveram 100% de respostas 

apontando para uma perspectiva de mobilidade social ascendente. Estas taxas respondem ao 

segundo objetivo específico. 

Uma vez respondido o segundo objetivo específico, buscou-se entender como a 

educação influencia cada um dos grupos de egressos, uma vez que a taxa de perspectiva de 

ascensão social foi semelhante para os dois grupos de acesso. Recorreu-se, então, às 

entrevistas. 

Conforme observado no quadro 5 deste trabalho, todos os entrevistados, seja cotista ou 

não cotistas, têm perspectivas de ascensão social. Entretanto, observou-se uma diferença entre 

os dois grupos: embora ambos tenham taxas semelhantes de perspectiva de ascensão social, 

considerando as entrevistas e o questionário, os resultados se mostram mais rápidos entre os 

cotistas, tendo um impacto imediato. Os depoimentos abaixo, referentes aos egressos cotistas, 

ajudam a elucidar a questão. 

Olha, não tem nem como comparar. Hoje já mudou muito com o emprego 

que eu tenho, em comparação com o que os meus pais tiveram. Eram 

pessoas muito simples e sempre viveram com um salário baixo, com o 

salário mínimo. E hoje já é difícil comparar. Se eu for comparar com 10 

anos, eu não consigo nem fazer essa comparação. Uma pessoa que tem só o 

ensino fundamental e não tinha uma profissão com... eu que me formei e 

pretendo não parar de estudar. (ENT01C, 2021). 

 

Já mudou. Já é diferente. Hoje, no meu trabalho atual, eu já trabalho na área, 

já estou há quatro anos nessa empresa. Ela me abriu as portas como 

estagiário, eu consegui efetivar e hoje eu sou supervisor lá. Então isso daí já 

mudou completamente a minha rotina, a minha vida, desde que eu entrei na 

faculdade. Isso daí, com certeza, não tenho nem palavras para expressar a 

mudança. Foi grande, em relação ao que os meus pais passaram, tanto na 

questão financeira quanto... ah, tudo. Melhorou a parte financeira, né?! E 

comodidade... Não é comodidade. É você conseguir um trabalho que não te 

sugue tanto, né?! Eu trabalhei no comércio, trabalhava de segunda a 

segunda, tinha uma folga por semana. Hoje eu trabalho de segunda à sexta, 

posso curtir um feriado, posso curtir um final de semana tranquilo. Tenho a 

parte puxada, ali, de você trabalhar durante a semana e lidar com diversas 

particularidades ali de empresas. Mas o final de semana... E a remuneração 

está crescendo aos poucos. (ENT02C, 2021). 
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Assim, em questão financeira deu um avanço significativo. Para você ter 

uma ideia, na época que eu entrei como estagiária eu ganhava mais do que a 

minha mãe ganha sendo aposentada do estado. Quando eu fui efetivada, não 

era um dos melhores salários do mundo, até porque eu não tinha um cargo 

um pouco mais alto, né, de hierarquia. Depois eu comecei a sentir, 

realmente, os efeitos. Eu fui promovida. E aí a gente tem um aumento de 

salário. Tem toda essa questão. Em relação aos meus pais, o meu pai nunca 

teve emprego fixo. A minha mãe tem uma renda fixa porque ela é ex-

funcionária pública, já aposentada. Mas uma renda muito baixa, se for 

considerar que era funcionária pública. E, assim, eu acho que a minha renda 

sozinha hoje... não sei se daria três vezes o salário que a minha mãe ganha, 

por aí. Mais ou menos isso. Alguma coisa parecida. Então, assim, eu acredito 

que daqui uns 5 anos eu esteja num patamar que eu acho que nem eles 

imaginariam que eu fosse chegar. (ENT03C, 2021). 
 

Os 3 egressos apontam que já sentem os efeitos da graduação em suas vidas 

financeiras e todos destacam que a graduação foi muito importante para alcançar esse novo 

patamar. O ENT02C, por exemplo, descreveu a graduação como ponto chave para sua 

ascensão social. 

Os efeitos da mobilidade social não têm esse impacto imediato nos egressos da ampla 

concorrência, conforme depoimentos dos mesmos. A perspectiva futura é, de fato, apontada 

nos depoimentos dos egressos não cotistas, demonstrando uma diferença entre esses dois 

grupos. O ENT05AC, por exemplo, relata que acredita que sua situação econômica vai 

melhorar em relação aos seus pais. Porém, trabalha sua narrativa sempre em tempo futuro, 

não citando uma melhoria imediata. O depoimento do ENT06AC reforça o exposto pelo 

ENT05AC. 

Hoje eu não tenho condições da metade do que os meus pais me 

proporcionam. Hoje. Mas eu acredito que sim, em 2030 eu esteja bem 

melhor. Então eu acredito que sim, daqui a dez anos as coisas vão estar 

melhores até que os meus pais, no que eles puderam me fornecer. 

(ENT06AC, 2021). 

 

A perspectiva futura também aparece no discurso do ENT06AC, que destaca não ter, 

atualmente, condições da metade do que seus pais lhe proporcionaram. Isso justifica o exposto 

nesta seção, de que egressos oriundos de famílias com melhores condições econômicas 

enfrentam maiores dificuldades para romper a barreira de classes. Logicamente, não se trata 

de uma impossibilidade, apenas de uma maior dificuldade para a ascensão. O próprio fato de 

o ENT05AC e o ENT06AC apresentarem essa perspectiva demonstra essa possibilidade. 

O ENT04AC também apresenta a sua narrativa como uma perspectiva futura de 

ascensão social, embora já reconheça que esteja um pouco à frente dos seus pais por ter maior 



64 
 

 
 

escolaridade que eles. De acordo com o ENT04AC, no quesito trabalho já houve uma 

melhora, uma vez que trabalha atualmente em serviços bem melhores do que aqueles do início 

de sua trajetória. Entretanto, o ENT04AC não considera que obteve essa melhora devido à 

graduação. Conforme relata, o seu crescimento se deu devido a pessoas que deram 

oportunidades de trabalho, e a graduação foi um algo a mais, que o ajuda hoje em dia, mas 

que não foi o principal motivo para melhorar suas condições de trabalho. 

Um ponto a ser destacado sobre o ENT04AC é a presença da rede de contatos em seu 

discurso, na qual pessoas conhecidas dão oportunidade de crescimento profissional e social. 

Essa rede de contatos já havia sido identificada no próprio questionário e será mais 

aprofundada na próxima seção.  

Embora existam diferenças na forma como a educação impacta na mobilidade social 

de ambos os grupos, a perspectiva de mobilidade social ascendente representa a maioria entre 

cotistas e não cotistas, considerando o questionário e as entrevistas. Mesmo aqueles que veem 

a ascensão social apenas como perspectiva devem ser considerados como bons indicadores, 

uma vez que não houve, em nenhuma entrevista, uma perspectiva utópica e fora da realidade. 

Os egressos trabalham com perspectivas reais, como crescimento na carreira, aprovação em 

concurso público, que podem ou não se concretizar. 

 

4.3.1 A importância da educação para a mobilidade social 

 

Considerando os resultados apontados na seção anterior e buscando responder ao 

terceiro objetivo específico, a presente seção trata da comparação da evolução profissional 

entre os egressos e seus ascendentes, bem como o nível de escolaridade. Nas palavras de 

Bresser-Pereira, os membros de um determinado grupo podem ser classificados “segundo a 

situação econômica da família na época da infância ou adolescência, segundo o nível de 

instrução do pai, e, principalmente, segundo a profissão do pai.” (BRESSER-PEREIRA, 

1973, p. 21). 

Cabe destacar que Bresser-Pereira cita especificamente o pai. Porém, trata-se de um 

trabalho de 1973, época que a composição das famílias era bem distinta. Considerando os 

moldes atuais, em que as mães também podem compor a renda da família, a metodologia do 

autor foi adaptada, comparando os níveis de escolaridade e as carreiras dos egressos com 

ambos os seus ascendentes. 

Como visto anteriormente, não houve qualquer egresso com perspectiva de mobilidade 

social descendente. Desta forma, serão trabalhadas as perspectivas de mobilidade social 
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ascendente e de ausência da mesma. As figuras 10 e 11 apresentam um comparativo entre o 

nível de escolaridade do egresso em comparação com seus ascendentes, em ambas as 

perspectivas. 

 

Figura 10 – Nível de escolaridade com perspectiva de ascensão social 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Os egressos que declararam ter perspectiva de ascensão social têm, em sua maioria, 

um grau de escolaridade maior que pelo menos um de seus ascendentes, com 

aproximadamente 86% dos casos. Apenas 14% respondeu possuir escolaridade igual ou 

inferior à de seus ascendentes. 

Estes índices já apresentam indicativos que a educação exerce influência no processo 

de ascensão social do indivíduo. A figura 11 apresenta a mesma comparação entre o nível de 

escolaridade do egresso e de seus ascendentes, agora na ausência de perspectiva de 

mobilidade social. 
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Figura 11 – Nível de escolaridade sem perspectiva de mobilidade social 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Quando não há perspectiva de mobilidade social, os índices de egressos com 

escolaridade maiores que pelo menos um de seus ascendentes caem para 75%, ao passo que 

os índices de egressos com escolaridade menores ou iguais à de seus ascendentes sobem para 

25%. A figura 12 apresenta um comparativo entre ambas as perspectivas – ascensão social e 

estagnação social – relacionando com os níveis de escolaridade entre egresso e seus 

ascendentes. 

 

Figura 12 – Comparativo entre egressos e seus ascendentes na relação entre educação e mobilidade social 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 
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Ao analisar a figura 12, percebe-se que a perspectiva de mobilidade social ascendente 

cresce à medida que o nível de escolaridade aumenta. Os resultados corroboram, ainda, com a 

afirmação de Langoni (1973), de que a educação é a variável mais significativa na 

determinação da renda individual, embora o autor não descarte a existência de outras 

variáveis no processo. 

Sobre a relação entre educação e mobilidade social, foram feitas três afirmativas aos 

egressos, utilizando uma Escala Likert. Para estas afirmativas, foram disponibilizadas 

respostas com pontuação de 1 a 10. As respostas de 1 a 4 foram consideradas como 

discordância. Respostas de 5 a 6 foram consideradas neutras. Respostas de 7 a 10 foram 

consideradas como concordância. A análise foi feita de forma global, uma vez que, separados 

por grupo, não houve grande diferença percentual. 

 

Figura 13 – Percepção do egresso da relação entre educação e mobilidade social 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

A maior parte dos egressos concorda com a afirmativa de que possuir um diploma de 

cursos superior possibilita ascensão socioeconômica, com 55,85% das respostas. Outros 

24,67% se mantiveram neutros à essa afirmativa, enquanto 19,48% discordaram. De forma 

complementar, afirmou-se aos egressos que eles não teriam o emprego atual se não tivessem 

concluído o curso de graduação. 
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Figura 14 – Relação entre emprego e o curso de graduação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Um total de 63,64% dos egressos concorda com a afirmativa de que não teria o 

emprego atual se não tivesse concluído o curso de graduação. Outros 25,97% discordam dessa 

afirmativa, enquanto 10,39% se mostraram neutros à afirmativa. 

A possibilidade de ascensão social não se dá apenas pela obtenção do diploma, mas 

pelas diversas ferramentas que uma universidade fornece. Considerando estas ferramentas, foi 

feito uma afirmativa aos egressos sobre a rede de contatos, proporcionada pelo ingresso na 

universidade e que ajudou o egresso a evoluir profissionalmente. A figura 15 representa a 

percepção dos egressos sobre esta afirmativa. 

 

Figura 15 – Educação e capital social 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
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Ao frequentar uma universidade, o egresso não apenas adquire conhecimento técnico 

sobre determinada carreira, podendo exercer a profissão, como adquire uma rede de contatos, 

outra variável capaz de influenciar no processo de mobilidade social. A rede de contatos 

também aparece na fase de entrevistas, com o depoimento do ENT04AC, apontando que 

conseguiu crescimento na carreira por meio da rede de contatos. Esta rede de contatos 

representa o que Bourdieu chama de capital social. Nas palavras do autor, capital social é: 

[...]o agregado dos recursos reais ou potenciais que estão ligados à posse de 

uma rede durável de relacionamentos mais ou menos institucionalizados de 

conhecimento e reconhecimento mútuo - ou em outras palavras, a 

participação em um grupo - que fornece a cada um de seus membros o apoio 

do capital coletivo, uma “credencial” que lhes dá direito a crédito, nos vários 

sentidos da palavra. Essas relações podem existir apenas no estado prático, 

em trocas materiais e/ou simbólicas que ajudam a mantê-las (BOURDIEU, 

1986, p. 21. tradução nossa).  

 

O capital social é um campo muito vasto e não faz parte do escopo deste estudo. 

Porém, pode ser explorado em novas pesquisas, analisando sua influência no processo de 

mobilidade social. 

 

4.3.2 Carreira – um comparativo entre o egresso e seus ascendentes 

 

Outro fator de classificação apontado por Bresser-Pereira, considerado por ele o 

principal fator, é a comparação entre as profissões dos indivíduos pesquisados com seus pais. 

A figura 16 apresenta uma comparação entre as carreiras dos egressos e as carreiras de seus 

ascendentes, considerando o grupo com perspectiva de ascensão social. Também foi 

disponibilizada, nas perguntas relacionadas a este tema, a opção de não responder, caso o 

egresso não se sentisse confortável. A análise foi feita considerando as respostas que 

possibilitaram comparação. 
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Figura 16 – Comparativo das carreiras quando há perspectiva de ascensão social 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Em uma perspectiva de mobilidade social ascendente, nota-se que a maioria dos 

egressos que vislumbram ascensão social possui uma carreira melhor que pelo menos um de 

seus ascendentes, com 70%, enquanto 30% possui carreira pior que ambos. Na ausência de 

perspectiva de mobilidade social, percebe-se que os índices de egressos com carreiras piores 

que seus ascendentes sobem para 50%, ao passo que os índices de egressos com carreiras 

melhores que pelo menos um de seus ascendentes caem para 50%. 

Cabe ressaltar que a mobilidade social não depende apenas do indivíduo. Fatores 

imponderáveis, como a sorte, podem influenciar nesse processo. Situações de crise econômica 

e/ou política podem dificultar que a mobilidade social ocorra. A crise econômica da Argentina 

no fim dos anos 1990 é um exemplo, quando ocorreu um movimento estrutural de piora 

distributiva, associada a níveis inéditos de pobreza, informalidade, desemprego e indigência 

(FERRARI; CUNHA, 2008). 

  

4.4 PERSPECTIVA DE MOBILIDADE SOCIAL – A VISÃO DO EGRESSO 

 

Após analisar os três critérios de avaliação adaptados da metodologia de Bresser-

Pereira, a presente seção traz a percepção do egresso sobre os principais fatores que 

contribuem para a mobilidade social. Os egressos foram indagados sobre o assunto na 

pergunta 25 do questionário. 
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A análise das respostas foi feita por meio de uma nuvem de palavras, utilizando o 

software Atlas.ti. A justificativa pela escolha da análise se deve ao fato de as respostas dadas 

pelos egressos serem, na sua maioria, curtas, apresentando substantivos e não frases 

completas. Respostas como “Os estudos”, “Política e educação”, “Oportunidade e 

Networking”, entre outras levaram à conclusão que a utilização do software seria a melhor 

maneira para analisa-las. 

 

Figura 17 – Nuvem de palavras - fatores influentes na mobilidade social 

 

Fonte: Software Atlas.ti (2020) 

 

As palavras que mais apareceram nas respostas dos egressos, conforme figura 17, 

foram as palavras educação, estudo e oportunidade. As três palavras representam bem a 

política pública de cotas, uma vez que esta representa uma oportunidade para muitas pessoas 

terem acesso à educação e darem continuidade em seus estudos. 

Outras palavras podem ser destacadas, com menos frequência que as três primeiras, 

como acesso, contatos, economia e networking. A palavra acesso remete à mesma conotação 

de oportunidade, ao passo que contatos e networking estão relacionados ao capital social 

citado anteriormente. A economia também é lembrada por eles como fator influente no 

processo de mobilidade social. 

Aos egressos foi questionado, ainda, se estes consideravam que a graduação cursada 

por eles poderia proporcionar uma condição econômica melhor que seus pais tiveram, e que 

justificassem a resposta. A figura 18 apresenta a percepção dos egressos. 
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Figura 18 – Nuvem de palavras - graduação e ascensão econômica 

 

Fonte: Software Atlas.ti (2020) 

 

Percebe-se que a palavra que mais apareceu nas respostas foi sim. Outras palavras 

como graduação, melhores, oportunidades e remuneração também tiveram destaque. Isso 

indica que os egressos acreditam que um curso de graduação proporciona melhores 

oportunidades e possibilita uma remuneração melhor. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral desta dissertação foi investigar a relação entre o sistema de cotas e a 

mobilidade social. Para atingir este objetivo, foi feito um estudo de caso com os atores 

definidos neste trabalho, precedido por um levantamento bibliográfico sobre o tema e análise 

documental. 

O levantamento bibliográfico permitiu observar que, embora contemple não apenas 

cotas raciais, o sistema de cotas é uma conquista do movimento negro brasileiro. Lima (2010) 

sublinha essa relação ao apontar a reivindicação do movimento negro por políticas nas áreas 

de educação e outras áreas. 

A promulgação de uma Lei Federal que garante reserva de vagas em universidades 

representa décadas de mobilizações sociais em busca deste e de outros direitos. Essas 

reivindicações ressaltam a importância da atuação de movimentos sociais na busca pela 

igualdade de direitos e na cobrança de uma postura mais ativa do poder público. 

Conforme apresentado no presente trabalho, após a unificação do movimento negro no 

final da década de 1970, a mobilização ganhou força e começou a surtir efeito. Inicialmente, 

com uma proposta legislativa sobre ação afirmativa em 1983, arquivada em 1989. 

Posteriormente, com a criação do Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade 

Racial, que culminou na criação de um GTI, apontado por Peria (2004) como fundamental 

para a ampliação da discussão sobre o negro na educação. Por fim, as legislações estaduais e 

federais. 

Estas conquistas demonstram não apenas a importância da atuação dos movimentos 

sociais para a conquista de direitos, mas também a importância da união de grupos que 

buscam o mesmo objetivo. Isso é perceptível quando Domingues (2007) destaca que as 

iniciativas eram, no início da década de 1970, fragmentadas e sem sentido político. Com a 

unificação destes movimentos no final da década, por meio do Movimento Negro Unificado, 

pode-se observar resultados já no início da década seguinte, avançando até chegar na 

promulgação da Lei Federal nº 12.711/2012 – a Lei de Cotas. 

Sobre o protesto negro brasileiro contemporâneo, Domingues (2007) aponta que este 

se inspirou na luta a favor dos direitos civis dos negros estadunidenses, o que justificou trazer 

a discussão das ações afirmativas nos Estados Unidos para este trabalho, a fim de 

compreender como ocorreu este processo no país. 

No contexto norte americano, a literatura aponta para uma polarização da sociedade. 

De um lado havia o grupo a favor da integração social e, do outro, os segregacionistas 
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(OLIVEN, 2007). Segundo Feres Júnior (2007), a própria constituição apresentava condições 

que facilitavam a continuação da escravidão. 

Mesmo após a aprovação de uma emenda constitucional que proibiu formalmente a 

escravidão no país, a segregação localizada continuava nos estados do sul (PERIA, 2004). 

Oliven (2007) descreve o fato como a filosofia do igual, mas separado. Segundo a autora, tal 

filosofia formou uma barreira, negando aos negros o livre acesso à moradia, restaurantes e 

serviços públicos. 

Tais condições culminaram em enfrentamentos e conflitos, que se estenderam por 

décadas, sucedendo um novo Civil Right Act. De acordo com Peria (2004), a Lei alargou e 

fortaleceu a aplicação do princípio da ação afirmativa, definida em 1961 por Kennedy através 

de ordem executiva. 

Percebe-se que, embora existam diferenças no contexto histórico dos dois países, a 

ação afirmativa surge com propósitos semelhantes nos mesmos. Em ambos os casos, a ação 

afirmativa representa uma conquista de movimentos atuantes, com destaque ao movimento 

negro, na luta contra o racismo e em prol da igualdade de direitos entre brancos e negros. 

Considerando que estes movimentos sociais reivindicavam uma postura mais atuante 

do poder público, como a criação de uma política pública de ação afirmativa, este trabalho 

apresentou uma seção sobre políticas públicas. Considerada, em seus primórdios, como 

outputs do sistema político (FARIA, 2003), as políticas públicas possuem distintas 

abordagens, como a abordagem estatista e a abordagem multicêntrica. 

Na abordagem estatista, o caráter público é definido pelo tipo de ator que a ativa, neste 

caso, o governo (AMORIM; BOULLOSA, 2013). A abordagem multicêntrica, por outro lado, 

define como política pública a ação direcionada à solução de um problema público, 

independente de quem executa a ação (AGUM; RISCADO; MENEZES, 2015). Seja qual for 

a abordagem, a Lei Federal nº 12.711/2012 enquadra-se como uma política pública, uma vez 

que o ator que a ativa é o governo e busca a solução de um problema público 

A referida lei, que institui o sistema de cotas, reserva vagas para egressos de escola 

pública, candidatos de baixa renda, autodeclarados pretos, pardos e indígenas e pessoas com 

deficiência. Desta forma, todos os cotistas foram analisados neste trabalho, não apenas 

egressos de cotas raciais. 

 Após as etapas de levantamento bibliográfico e de análise dos documentos, como os 

editais de seleção e legislações estaduais e federais, os egressos foram contatados para 

verificar as suas percepções. Foi elaborado um questionário, o qual foi enviado para todos os 
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egressos que se enquadravam no perfil estabelecido, totalizando 541 formados. Deste total, 77 

egressos responderam ao questionário. 

Após a análise do questionário, percebeu-se que, embora este apresentasse 

informações relevantes para responder aos objetivos, um aprofundamento por meio de 

entrevistas seria interessante para complementar a análise e obter percepções que não 

apareceram no questionário. Foram escolhidos 6 egressos para a entrevista, e o critério de 

escolha foi sorteio. Apenas um parâmetro foi pré-estabelecido para as entrevistas: a divisão 

entre cotistas e não cotistas. Foi definido que, dos 6 entrevistados, haveria 3 de cada grupo. 

Na comparação entre o percentual de concluintes cotistas e não cotistas, observou-se 

que os egressos de ampla concorrência têm taxa de conclusão 5,35% maior que os egressos 

cotistas, comparando com as vagas previstas nos editais de seleção dos períodos escolhidos. 

Esta maior taxa de conclusão para os egressos de ampla concorrência pode estar relacionada a 

uma maior evasão dos cotistas, culminada por motivos diversos, como as dificuldades 

apontadas por ENT01C, ENT02C e ENT03C nas entrevistas. A necessidade de trabalhar 

durante o curso se fez presente no discurso dos 3 cotistas entrevistados neste trabalho e, 

embora isso não tenha culminado na evasão deles, pode ter resultado na evasão de outros 

estudantes. 

Os depoimentos dos egressos ratificam o exposto por Vargas e Paula (2013), que o 

sistema educacional superior federal no Brasil não está estruturado para contemplar o 

estudante que não tem disponibilidade de tempo, mas sim para contemplar o estudante em 

tempo integral. Se o curso for no período integral, os estudantes que necessitam trabalhar 

podem abandonar o curso. 

Sobre as taxas de mobilidade social, a análise do questionário demonstrou que os 

cotistas apresentaram perspectivas de mobilidade social maiores que os não cotistas. 

Enquanto 95,7% dos cotistas apresenta perspectivas de mobilidade social ascendente, 87% 

dos egressos da ampla concorrência apresenta perspectivas de ascensão social. Considerando 

apenas os grupos de cota de renda, 100% apontou para uma perspectiva de mobilidade social 

ascendente. 

Outra diferença apresentada entre os grupos é a quantidade de níveis que ambos os 

perfis de egressos julgam conseguir ascender. Percebe-se que a maioria dos egressos cotistas 

aspira ascender 2 níveis, com 40,9% do total de respostas. Os egressos da ampla concorrência, 

entretanto, em sua maioria, aspiram ascender apenas 1 nível, com 48,9% do total de respostas. 

Ao constatar essas diferenças no processo de mobilidade social entre cotistas e não cotistas, 
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aprofundou-se, por meio das entrevistas, nas diferenças observadas por ambos os perfis de 

egresso. 

Após a etapa de entrevistas, confirmou-se que a ascensão social se reflete de maneira 

distinta entre os grupos. Os cotistas entrevistados destacaram já ser perceptível uma melhora 

de vida em relação aos seus pais, enquanto os não cotistas também almejam uma ascensão 

social, porém em uma perspectiva futura. Desta forma, nota-se que a formação superior teve 

um impacto mais rápido sobre os cotistas. 

Ressalta-se, entretanto, que todos os entrevistados e a maioria dos respondentes do 

questionário indicaram uma perspectiva de ascensão social. A diferença entre os grupos se 

mostra no tempo em que essa mobilidade ocorre, que é mais rápido para os cotistas, e na 

quantidade de níveis de ascensão que podem ser alcançados, com perspectivas maiores para 

os cotistas. 

Na comparação entre o egresso e seus ascendentes, os resultados apontam para um 

nível maior de escolaridade dos egressos em relação a pelo menos um de seus pais quando se 

tem perspectiva de ascensão social. Quando não há perspectiva de mobilidade social, o índice 

de egressos com escolaridade maior que pelo menos um de seus pais diminui, ao passo que 

aumenta o índice de egressos com nível menor de escolaridade que seus pais. Com isso, 

percebe-se que a perspectiva de mobilidade social ascendente cresce à medida que o nível de 

escolaridade aumenta. Este fato ratifica o exposto por Ribeiro (2014), que possíveis 

superações de desvantagens advindas de determinadas classes se devem à educação formal 

adquirida. 

O mesmo pode ser destacado no comparativo entre as carreiras dos egressos com seus 

pais. Quando existe a perspectiva de ascensão social, os egressos apontam para uma carreira 

melhor que a dos seus pais, ao passo que esse índice diminui quando não há perspectiva de 

mobilidade social. 

Considerando os dois comparativos realizados, a obtenção de um diploma de ensino 

superior se mostra capaz de proporcionar perspectivas de ascensão social. Uma escolaridade 

mais alta possibilita construir uma carreira melhor e, consequentemente, ter mais chances para 

romper a barreira de classe. Com isso, a afirmação de Langoni (1973) de que a educação é a 

variável mais significativa na determinação da renda individual é confirmada. 

A partir destas constatações, a análise proposta no objetivo geral deste trabalho é 

concluída, ratificando os achados no referencial teórico sobre a importância da educação para 

a mobilidade social e, consequentemente, a importância do sistema de cotas. Tal importância 
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é salientada no discurso do ENT03C, que acredita que não teria conseguido ingressar na 

universidade sem o sistema de cotas. 

Sobre o sistema de cotas, as opiniões dos entrevistados foram unânimes ao 

reconhecerem a importância da política pública. E isso não se restringe aos cotistas. Mesmo 

os egressos de ampla concorrência demonstraram-se favoráveis às cotas, reconhecendo a 

existência de pessoas com menos oportunidades que as suas e que só conseguiram ingressar 

na universidade pelo sistema de cotas. 

Considerando os depoimentos apresentados pelos egressos e todo o exposto no 

presente trabalho, a participação do Estado se mostrou fundamental para diminuir distorções 

históricas da sociedade. A promulgação da Lei nº 12.711/2012 tem o intuito democratizar o 

acesso ao ensino superior no Brasil (QUEIROZ et al., 2015). Consequentemente, promove 

uma maior diversidade nas universidades. Essa diversidade traz, de acordo Gurin et al., 

(2002), benefícios para todos os grupos de estudantes. 

Entretanto, um ponto negativo teve destaque na opinião de alguns entrevistados, que 

apontaram falhas no processo. O ENT05AC, por exemplo, atribui o critério de 

autodeclaração, relacionado à cota racial, como “muito subjetivo”, possibilitando fraudes. 

Essa falha também aparece no discurso do ENT04AC, que se diz irritado com pessoas que 

não precisam da cota e participam, tirando oportunidade de quem realmente precisa. A crítica 

feita pelos egressos é encontrada na literatura, como aponta Durham (2005), que ressalva que 

a Lei de Cotas teria limitações, uma vez que se baseia em categorias rígidas e artificiais, 

contrastando com a heterogeneidade étnica do país. 

Na visão do ENT01C e do ENT06AC, as cotas não podem ser eternas. Segundo os 

egressos, o sistema de cotas deve ser uma ferramenta para diminuir as distorções históricas 

entre negros e brancos e, posteriormente, ser extinto. 

Como proposta a trabalhos futuros, destaca-se que, por se tratar de um estudo de caso, 

as conclusões apresentadas neste trabalho são para este grupo de respondentes e uma nova 

pesquisa visando a generalização dos resultados para a população é indicada. Outros temas 

que não fazem parte do escopo deste trabalho foram destacados ao longo desta dissertação e 

podem ser objeto de estudos futuros, como a evasão e suas justificativas, o PNAES e sua 

importância na manutenção do estudante na universidade e o capital social e suas influências 

no processo de mobilidade social de um estudante.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

PESQUISA COM EGRESSOS DA UFF-VR 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida para compor uma dissertação de Mestrado em 

Administração do PPGA/UFF - Volta Redonda. O objetivo é avaliar, junto a egressos cotistas 

e não cotistas da UFF - Volta Redonda, as Políticas de Ação Afirmativa e a influência da 

formação superior na Mobilidade Social. 

 

O preenchimento deste questionário leva no máximo doze minutos e os dados da 

pesquisa serão tratados de forma coletiva, não sendo possível identificar os respondentes 

individualmente. 

 

Para quaisquer informações, estou à disposição no e-mail luisalves@id.uff.br ou pelo 

WhatsApp (24) 99297-2999. 

 

Att, 

Luís Felipe Oliveira Alves da Silva  

Mestrando UFF 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1. Estado Civil 

( ) Solteiro(a) 

( ) Casado(a)/ União Estável 

( ) Divorciado(a)/ Separado(a) judicialmente 

( ) Viúvo(a) 

 

2. Sexo 

( ) Masculino 

( ) Feminino 

 

3. Idade 
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4. Qual é a sua situação domiciliar atual? 

( ) Moro com meus pais 

( ) Moro sozinho 

( ) Moro com a minha família (marido/ esposa/ companheiro (a), filho (s),...) 

( ) Moro em residência compartilhada com amigo (s) e/ ou familiares 

( ) Outros 

 

5. Cidade e Estado de residência antes de ingressar na universidade: 

 

6. Cidade e Estado de residência atual: 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO 

 

7. Ingresso na universidade 

( ) 2013-2 ou anterior 

( ) 2014-1 

( ) 2014-2 

( ) 2015-1 

( ) 2015-2 

( ) 2016-1 ou posterior 

 

8. Qual foi a sua modalidade de ingresso no curso? 

( ) Ampla Concorrência 

( ) Cota - estudantes autodeclarados pretos, pardos ou indígenas egressos de escolas públicas 

( ) Cota -  estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário 

mínimo egressos de escolas públicas 

( ) Cota -  estudantes autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com renda familiar bruta per 

capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo egressos de escolas públicas 

( ) Cota -  estudantes que cursaram todo o ensino médio em estabelecimento da rede pública 

estadual ou municipal, excluídos os colégios federais, universitários, militares e de aplicação 

( ) Cota - estudantes egressos de escolas públicas 
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8.1. Qual curso você realizou na UFF? 

( ) Administração 

( ) Administração Pública 

( ) Ciências Contábeis 

( ) Engenharia de Agronegócio 

( ) Engenharia Mecânica 

( ) Engenharia Metalúrgica 

( ) Engenharia de Produção 

( ) Direito 

( ) Psicologia 

 

9. Ano/Semestre de formatura 

( ) 2016-2 ou anterior 

( ) 2017-1 

( ) 2017-2 

( ) 2018-1 

( ) 2018-2 

( ) 2019-1 

( ) 2019-2 

( ) 2020-1 

( ) 2020-2 

 

9.1. Qual foi o seu Coeficiente de Rendimento (CR)? 

 

ATIVIDADE PROFISSIONAL 

 

10. Com que idade você começou exercer alguma atividade remunerada? (Considerar formal 

ou informal, com carga horária semanal superior a 20 horas - não considerar Estágio) 

( ) Ainda não exerci atividade remunerada 

( ) Antes dos 16 anos 

( ) Entre 16 e 18 anos 

( ) Entre 19 e 23 anos 

( ) Com 24 anos ou mais 
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DETALHAMENTO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL 

 

10.1. Com referência ao período do curso, você realizou simultaneamente alguma atividade 

remunerada? (Se tiver mais de uma, favor escolher a mais importante para você) 

( ) Não, somente depois do curso. 

( ) Desenvolvi atividade remunerada devido à necessidade de complementação de renda 

( ) Desenvolvi atividade remunerada devido oportunidade de desenvolvimento profissional 

( ) Já exercia atividade remunerada antes de começar a Faculdade, e mantive. 

( ) Outros 

 

10.1.1. Aponte um ou mais motivos pelos quais não exerceu atividade remunerada durante o 

curso (Pode marcar mais de uma opção). 

( ) Busquei emprego, mas não encontrei 

( ) Meu curso era integral, o que inviabilizou exercer quaisquer atividades remuneradas 

( ) Optei por me dedicar apenas ao curso 

( ) Optei por aguardar a conclusão do curso para pleitear um emprego melhor 

( ) Outros 

 

10.2. Atualmente, qual atividade você exerce? (Se tiver mais de uma, favor escolher a mais 

importante para você) 

( ) Ajudante de Produção, Servente, Vigilante, Auxiliar de Serviços Gerais 

( ) Autônomo(a) (Bombeiro(a), Encanador(a), Eletricista, Pedreiro(a), etc) 

( ) Operador(a) de Produção, Operador(a) Empilhadeira, Eletricista Industrial 

( ) Vendedor(a) de Loja, Vendedor(a) Comercial 

( ) Técnico(a) em Geral (Mecânico(a), Elétrico(a), Logística, Segurança do Trabalho, etc) 

( ) Analista/ Especialista em Geral (Logística, RH, Finanças, Contabilidade, TI, Manutenção, 

etc) 

( ) Engenheiro(a)/ Contador(a)/ Administrador(a)/ Advogado(a), etc... 

( ) Supervisão, Chefia, Coordenação. 

( ) Gerência e Direção de Empresas 

( ) Professor(a) da rede privada 

( ) Funcionário(a) Público Municipal 
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( ) Funcionário(a) Público Estadual 

( ) Funcionário(a) Público Federal 

( ) Micro/ Pequeno(a) Empresário(a) 

( ) Médio/ Grande Empresário(a) 

( ) Aposentado(a), Pensionista 

( ) Desempregado(a) 

( ) Prefiro não responder 

( ) Outros 

 

SITUAÇÃO FAMILIAR 

 

11. Renda média mensal pessoal 

( ) Menos que R$2.000,00 

( ) Entre R$2.000,00 e R$3.000,00 

( ) Entre R$3.000,00 e R$6.000,00 

( ) Entre R$6.000,00 e R$10.000,00 

( ) Entre R$10.000 e R$15.000,00 

( ) Entre R$15.000,00 e R$25.000,00 

( ) Acima de R$25.000,00 

( ) Prefiro não responder 

 

12. Renda média mensal familiar (soma das rendas de todos que moram com você atualmente, 

incluindo você) 

( ) Menos que R$2.000,00 

( ) Entre R$2.000,00 e R$3.000,00 

( ) Entre R$3.000,00 e R$6.000,00 

( ) Entre R$6.000,00 e R$10.000,00 

( ) Entre R$10.000 e R$15.000,00 

( ) Entre R$15.000,00 e R$25.000,00 

( ) Acima de R$25.000,00 

( ) Prefiro não responder 

 

12.1. Quantas pessoas, incluindo você, moram atualmente na sua casa? 
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13. Considerando a sua infância e adolescência, como você considera a situação econômica da 

sua família à época? (a partir das classes definidas abaixo, escolha aquela que julgar mais 

próxima.) 

( ) Classe Baixa inferior (Necessidade de ajuda de terceiros para suprir as necessidades 

básicas) 

( ) Classe Baixa intermediária (Suficiente para suprir as necessidades básicas) 

( ) Classe Baixa Superior (Suficiente para suprir as necessidades básicas, com pequenas 

sobras para as necessidades extras) 

( ) Classe Média inferior (Suficiente para ter algum conforto e alguma segurança econômica: 

reserva financeira (poupança ou imóvel), moradia em bom bairro, automóvel relativamente 

novo) 

( ) Classe Média Intermediária (Suficiente para ter conforto e segurança econômica: reserva 

financeira (poupança), moradia em bom imóvel próprio, automóvel sempre novo) 

( ) Classe Média Superior (Suficiente para ter bastante conforto e bastante segurança 

econômica: reserva financeira (poupança, aplicações, ações), moradia em bom bairro em bom 

imóvel próprio, investimento em imóveis, automóvel luxuoso) 

( ) Classe Alta (Vida muito confortável, com luxo e com diversos bens para uso, investimento 

e renda. Viajar para destinos turísticos, inclusive internacionais, é comum. Não existe 

problema financeiro.) 

( ) Prefiro não responder. 

 

14. Qual a formação de seu pai ou substituto legal (Padrasto, avô, tio, tutor...)? 

( ) Não alfabetizado 

( ) Fundamental Incompleto 

( ) Fundamental Completo 

( ) Ensino Médio Incompleto 

( ) Ensino Médio Completo 

( ) Superior Incompleto 

( ) Superior Completo 

( ) Pós-graduado 

( ) Não sei responder 
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15. Qual a formação da sua mãe ou substituta legal (Madrasta, avó, tia, tutora...)? 

( ) Não alfabetizada 

( ) Fundamental Incompleto 

( ) Fundamental Completo 

( ) Ensino Médio Incompleto 

( ) Ensino Médio Completo 

( ) Superior Incompleto 

( ) Superior Completo 

( ) Pós-graduada 

( ) Não sei responder 

 

16. Qual a principal atividade laboral exercida pelo seu pai ou substituto legal (Padrasto, avô, 

tio, tutor...)? 

( ) Ajudante de Produção, Servente, Vigilante, Auxiliar de Serviços Gerais 

( ) Autônomo(a) (Bombeiro(a), Encanador(a), Eletricista, Pedreiro(a), etc) 

( ) Operador(a) de Produção, Operador(a) Empilhadeira, Eletricista Industrial 

( ) Vendedor(a) de Loja, Vendedor(a) Comercial 

( ) Técnico(a) em Geral (Mecânico(a), Elétrico(a), Logística, Segurança do Trabalho, etc) 

( ) Analista/ Especialista em Geral (Logística, RH, Finanças, Contabilidade, TI, Manutenção, 

etc) 

( ) Engenheiro(a)/ Contador(a)/ Administrador(a)/ Advogado(a), etc... 

( ) Supervisão, Chefia, Coordenação. 

( ) Gerência e Direção de Empresas 

( ) Professor(a) da rede privada 

( ) Médico/ Dentista 

( ) Funcionário(a) Público Municipal 

( ) Funcionário(a) Público Estadual 

( ) Funcionário(a) Público Federal 

( ) Micro/ Pequeno(a) Empresário(a) 

( ) Médio/ Grande Empresário(a) 

( ) Aposentado(a), Pensionista 

( ) Prefiro não responder 

( ) Outros 
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17. Qual a principal atividade laboral exercida pela sua mãe ou substituta legal (Madrasta, 

avó, tia, tutora...)? 

( ) Ajudante de Produção, Servente, Vigilante, Auxiliar de Serviços Gerais 

( ) Autônomo(a) (Bombeiro(a), Encanador(a), Eletricista, Pedreiro(a), etc) 

( ) Operador(a) de Produção, Operador(a) Empilhadeira, Eletricista Industrial 

( ) Vendedor(a) de Loja, Vendedor(a) Comercial 

( ) Técnico(a) em Geral (Mecânico(a), Elétrico(a), Logística, Segurança do Trabalho, etc) 

( ) Analista/ Especialista em Geral (Logística, RH, Finanças, Contabilidade, TI, Manutenção, 

etc) 

( ) Engenheiro(a)/ Contador(a)/ Administrador(a)/ Advogado(a), etc... 

( ) Supervisão, Chefia, Coordenação. 

( ) Gerência e Direção de Empresas 

( ) Professor(a) da rede privada 

( ) Médica/ Dentista 

( ) Funcionário(a) Público Municipal 

( ) Funcionário(a) Público Estadual 

( ) Funcionário(a) Público Federal 

( ) Micro/ Pequeno(a) Empresário(a) 

( ) Médio/ Grande Empresário(a) 

( ) Aposentado(a), Pensionista 

( ) Prefiro não responder 

( ) Outros 

 

PERCEPÇÃO SOBRE A CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA ANTES E DEPOIS DA 

REALIZAÇÃO DO CURSO 

Para as perguntas de 18 a 22, avalie as afirmativas e marque uma nota entre 0 e 10, em que 0 

significa "Discordo totalmente" e 10 significa "Concordo totalmente". Quanto mais próximo 

de 0, menos você concorda com a afirmativa. Quanto mais próximo de 10, mais você 

concorda com a afirmativa. 

 

18. De uma forma geral, considero que tive mobilidade socioeconômica ascendente em 

função do curso de graduação. 
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19. Ingressar em uma universidade me proporcionou uma boa rede de contatos que me ajudou 

a evoluir profissionalmente. 

 

20. Eu não teria o emprego no qual trabalho sem ter concluído o curso de graduação. 

 

21. A minha situação econômica atual é devido ao esforço e dedicação aos estudos na minha 

graduação, que exerceram influência positiva na minha condição econômica atual. 

 

22. Na minha condição socioeconômica atual, sou dependente de minha família (Pais ou 

responsáveis). 

 

MOBILIDADE SOCIAL 

A mobilidade social representa uma mudança de classe social por parte de um indivíduo, seja 

ascendente ou descendente. Se um indivíduo, nascido em uma família de classe baixa média, 

ascende à classe média baixa, pode-se dizer que este atingiu uma mobilidade social. 

Considerando o contexto de mobilidade social, responda às questões 23 a 25. 

 

23. Você acredita que a graduação proporciona ou tem potencial de proporcionar a você uma 

condição econômica melhor que os seus pais tiveram? Justifique. 

 

24. Em uma perspectiva futura, qual a condição de vida que você imagina poder proporcionar 

aos seus filhos ou a você no futuro? 

 

( ) Classe Baixa inferior (Necessidade de ajuda de terceiros para suprir as necessidades 

básicas) 

(  ) Classe Baixa intermediária (Suficiente para suprir as necessidades básicas) 

( ) Classe Baixa Superior (Suficiente para suprir as necessidades básicas, com pequenas 

sobras para as necessidades extras) 

(  ) Classe Média inferior (Suficiente para ter algum conforto e alguma segurança econômica: 

reserva financeira (poupança ou imóvel), moradia em bom bairro, automóvel relativamente 

novo) 

(  ) Classe Média Intermediária (Suficiente para ter conforto e segurança econômica: reserva 
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financeira (poupança), moradia em bom imóvel próprio, automóvel sempre novo) 

( ) Classe Média Superior (Suficiente para ter bastante conforto e bastante segurança 

econômica: reserva financeira (poupança, aplicações, ações), moradia em bom bairro em bom 

imóvel próprio, investimento em imóveis, automóvel luxuoso) 

(  ) Classe Alta (Vida muito confortável, com luxo e com diversos bens para uso, investimento 

e renda. Viajar para destinos turísticos, inclusive internacionais, é comum. Não existe 

problema financeiro.) 

(  ) Prefiro não responder. 

 

25. Na sua percepção, qual ou quais os principais fatores que contribuem para a mobilidade 

social? 

 

PARA TERMINAR 

 

26. Deseja contar sua experiência em uma entrevista via Google Meet? Indique-nos o seu e-

mail OU número de telefone OU WhatsApp para que possamos entrar em contato. 

Agradecemos sua colaboração. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

1. Fale sobre você: sua infância, educação, lazer, personalidade, trabalho... 

 

2. Qual a trajetória de vida de seus pais e de seus avós: onde moravam, escolaridade, 

profissão, características pessoais, personalidade, em que eles te influenciaram. 

 

3. Você encontrou alguma dificuldade ou pensou em desistir do curso de graduação? Se 

sim, favor especificar. 

 

4. Compare as condições de vida de seus pais com a sua perspectiva de condição de vida 

daqui a 10 anos.  

 

5. Qual a importância que você atribui à conclusão da graduação em sua vida pessoal/ 

profissional e para o processo de mobilidade socioeconômica? 

 

6. Que outros fatores você considera que também podem contribuir para a Mobilidade 

Econômica? 

 

7. Qual a sua opinião sobre o Sistema de Cotas na Universidade Pública? 


