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  RESUMO 

 

Considerando a multidimensionalidade das desigualdades sociais (PIKETTY, 2018, TILLY, 

2000; FRASER, 2006; SEN, 2012) e a persistente desigualdade social no Brasil, 

que impactam o acesso à educação de qualidade, assistimos, nas últimas décadas, à ampliação 

e à expansão do ensino superior público federal e à promulgação da Lei de Cotas, que 

pretende democratizar o acesso a esse ensino. Esta pesquisa busca avaliar o alcance da 

pretendida democratização, a partir da análise do perfil socioeconômico dos candidatos que se 

qualificam a ingressar no ensino superior numa universidade federal, no ano de 2017, nas 

diferentes modalidades de ingresso (ampla concorrência e ações afirmativas), em cursos que 

representam graus distintos de seletividade, comparados com o universo de candidatos que 

prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2016. A análise se dá a partir de 

um modelo construído hipoteticamente, que utiliza os microdados do Enem e as faixas de 

notas de Medicina e de Pedagogia para ingresso na Universidade Federal Fluminense. Os 

resultados assinalam um relativo avanço no processo de democratização no acesso aos 

diferentes cursos. Além disso, a pesquisa destaca e discute aspectos da Lei de Cotas, 

explorando seus limites e distorções, apontando para a necessidade de sua revisão em 

aspectos específicos. 
  
Palavras-chave: desigualdades; educação superior; ações afirmativas; revisão da Lei de Cotas 
  
 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Considering the multidimensionality of social inequalities (PIKETTY, 2018, TILLY, 2000; 

FRASER, 2006; SEN, 2012) and the persistent social inequality in Brazil, which impact on 

access to quality education, we have witnessed, in recent decades, the expansion of federal 

public higher education and the enactment of Lei de Cotas, which intends to democratize 

access to this kind of education. This research seeks to assess the scope of the intended 

democratization, based on the analysis of the socioeconomic profile of candidates who qualify 

to enter higher education at a federal university, in 2017, in the different types of admission 

(wide competition and affirmative actions), in courses that represent different degrees of 

selectivity, compared to the universe of candidates who took the High School National Exam 

(Enem) in 2016. The analysis is based on a hypothetically constructed model, which uses 

microdata from the Enem and the ranges of Medicine and Pedagogy grades for admission to 

the Universidade Federal Fluminense. The results indicate a relative advance in the 

democratization process in access to different courses. In addition, the research highlights and 

discusses aspects of the Lei de Cotas, exploring its limits and distortions, pointing to the need 

for its revision in specific aspects. 

  

Keywords: inequalities; higher education; affirmative actions; revision of the Lei de Cotas  
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INTRODUÇÃO 

 

Meu Percurso 

 

Esta tese é o resultado de uma trajetória profissional e acadêmica. Minha formação 

acadêmica foi múltipla: ingressei no ensino superior em Engenharia (incompleta), depois fiz 

Letras e, por fim, Ciências Sociais, ambas concluídas. Todos os cursos de graduação foram 

feitos na Universidade Federal Fluminense (UFF). No entanto, a UFF faz parte da minha vida 

desde muito antes de ter ingressado como aluna. Sou de Niterói e a universidade sempre foi 

parte integrante da cidade. Além disso, minha mãe era servidora da instituição, então andei 

pelos corredores da reitoria desde muito cedo. Sempre estive impregnada do ambiente 

universitário.   

Em 1984, ingressei como servidora e a minha trajetória sempre foi muito mais em 

gestão do que na área acadêmica. Mas foi a partir do desenvolvimento de projetos no âmbito 

da gestão universitária, das reflexões sobre gestão pública, que a continuidade de meus 

estudos foi impulsionada. Em 2008, ingressei no mestrado em Políticas Públicas e Formação 

Humana na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Assim, o meu caminho 

acadêmico sempre foi pautado pela via principal da gestão pública.  

Uma década depois, ingressei no doutorado no Programa de Educação da UFF. Ao 

longo dos últimos dez anos, tenho coordenado o setor de projetos e mobilidade internacional 

também da UFF. Nesse local, concebemos e implementamos projetos que busquem uma 

maior inclusão de alunos em condições de desvantagens sociais no universo da 

internacionalização.  

Em 2012, lançamos um programa de universalização em língua estrangeira, para 

alunos de vulnerabilidade socioeconômica, que já formou cerca de 700  alunos e continua 

funcionando em pleno vapor. Nesse mesmo ano, reformulamos e ampliamos o programa de 

mobilidade internacional com uma ajuda financeira para viabilizar a graduação sanduíche de 

alunos em desvantagens sociais e, posteriormente, viabilizamos programas de mobilidade 

internacional específico para alunos cotistas. Enfim, a preocupação em buscar uma gestão de 

internacionalização inclusiva sempre foi a marca do meu trabalho na área.  

Ao longo desses 30 anos de UFF, pude observar a transformação da universidade e 

seu crescimento exponencial: de uma universidade circunscrita a uma cidade relativamente 

pequena a uma universidade que hoje oferta nacionalmente o maior número de vagas no 

Sistema de Seleção Unificada (SiSU). Acompanhei a mudança de perfil dos estudantes nos 
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campi universitários, principalmente naquele onde estive como aluna e agora como gestora, o 

campus do Gragoatá, onde se encontram os cursos que mais tiveram alterações de perfis com 

a implementação de cotas. 

Esse contexto me levou a ingressar no doutorado e a buscar compreender melhor a 

realidade do ensino superior, “uma realidade diversificada e complexa, mais ou menos 

eficiente, mais ou menos desigual, mais ou menos justa” (BARBOSA, 2014). 

Em paralelo à finalização desta tese, no âmbito profissional acontece o nascimento de 

um curso sequencial em Desafios Globais (o qual chamamos de minor) na UFF, com ênfase 

em desigualdade. Concebido pela minha equipe, o curso será ministrado por um conjunto de 

docentes da universidade, de diferentes áreas, reforçando o estudo das múltiplas faces da 

desigualdade. Oferecido em línguas estrangeiras, o curso é resultado de anos de trabalho em 

projetos de ampliação do acesso à língua estrangeira pelos nossos estudantes e da 

implementação da internacionalização em casa, que é uma via que amplia as possibilidades 

internacionais aos nossos alunos. A temática, tão discutida nesta tese, oferece oportunidade de 

compreender melhor e refletir sobre as desigualdades, um dos grandes desafios globais. A 

concretização e o nascimento simultâneo dos dois “produtos” – o doutorado e a concretização 

do Minor em Desafios Globais - deixam claras as imbricações da minha vida profissional e da 

minha vida acadêmica. 

A escolha do tema, da metodologia, e o processo de escrita desta tese espelham minha 

trajetória: o gosto pelos números é fruto da minha passagem pela área da Engenharia; os 

dados e as questões sociais são parte da minha formação em Ciências Sociais; já o gosto pelas 

referências literárias, cinematográficas e autobiográficas, que me levaram a algumas 

digressões, são resultado da minha identificação com a área de Letras. 

Dito isso, passo as a introduzir a pesquisa desenvolvida nesta tese. 

 

A Tese 

 

 Recentemente, assistindo a um programa na televisão, ouvi a seguinte observação: “Se 

eu, como negro, não vejo um médico negro, um juiz negro, como posso achar que chego lá?”. 

Essa fala poderia ter sido pronunciada por qualquer jovem preto. Se fosse possível resumir em 

uma única frase a reflexão que se propõe neste trabalho, essa fala poderia ser apropriada. Dito 

de outra forma, essa fala espelha uma cadeia sucessiva de questões que acometem nossa 

sociedade, a começar pela desigualdade de origem, de cor, que se reflete nas oportunidades 

educacionais. Estas, por sua vez, desdobram-se na ocupação de espaços de poder, os quais 



19 

 

 

perpetuam as desigualdades de oportunidades e assim sucessivamente, deixando-nos imersos 

em um ciclo de desigualdades que se somam e se reproduzem indefinidamente.  

Como interromper ou minimizar esse círculo vicioso? Como alcançar uma sociedade 

mais justa? Essas questões inquietantes nos fazem assumir a posição de que a participação do 

Estado na formulação e implementação de políticas públicas é condição imprescindível e 

essencial para que se possa buscar a libertação dessa estrutura de desigualdade que se repete e 

se reforça.  

Entende-se que igualdade de oportunidades educacionais é condição fundamental para 

que se possa avançar numa sociedade mais igualitária. Como afirma Thomas Piketty, em seu 

livro O capital no século XXI, “No longo prazo, a força que de fato impulsiona o aumento da 

igualdade é a difusão do conhecimento e a disseminação da educação de qualidade” 

(PIKETTY, 2014, p. 29). 

As discussões que serão encaminhadas neste texto estão relacionadas a políticas 

públicas, em específico na área educacional, que têm como foco minimizar as desigualdades 

sociais e ampliar a oportunidade de acesso de grupos menos favorecidos à educação superior 

pública. 

Políticas públicas, para efeito de análise, podem ser decompostas em três fases: uma 

primeira, relacionada à sua concepção, seu desenho e sua formulação; uma segunda, relativa 

ao processo de implementação; e uma terceira, referente à análise dos resultados alcançados. 

A análise que se pretende desenvolver transitará por essas três fases (SOUZA, 2006).  

O tema desta tese é o estudo do processo de inclusão na educação superior brasileira, 

inserido no contexto mais amplo de expansão do ensino superior que ocorreu nas últimas 

décadas, cujos reflexos podem ser vistos em uma maior diversidade dos estudantes nos campi 

universitários. Assim serão abordadas a relação e a importância desse movimento com o 

contexto histórico da sociedade brasileira no que diz respeito às questões de desigualdades 

presentes em nosso país. Ademais, também será apresentado o estudo de diferentes 

possibilidades de melhores oportunidades educacionais relacionadas às origens sociais dos 

estudantes e seus reflexos na inserção no mercado de trabalho. 

A concepção de uma política pública se dá a partir de situações específicas pelas quais 

passa uma sociedade. É o contexto vivido que justifica a elaboração de determinadas políticas 

públicas com o intuito de corrigir distorções ou avançar em campos considerados importantes 

para o desenvolvimento do país. Para entender a relevância do tema da tese, isto é, a 

implementação de políticas de inclusão no ensino superior, é necessário analisar o contexto 

em que essas políticas foram concebidas e executadas.  
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Em face disso, este trabalho se inicia a partir da discussão sobre desigualdade(s), 

abarcando suas múltiplas dimensões; em seguida, será abordado o contexto brasileiro, e as 

diferenças nas oportunidades educacionais. Essa parte inicial da tese, de natureza teórica, que 

compõe a Parte I, se dá a partir de uma pesquisa bibliográfica, por meio da qual se estabelece 

um diálogo entre diferentes autores que tratam dos temas da desigualdade e olhares sobre a 

expansão do ensino superior. É nesse contexto que as perguntas que norteiam a análise 

empírica, tema da segunda parte da tese, se justificam. 

Buscando corrigir desigualdades históricas, principalmente, sociais e étnico-raciais, no 

que se refere ao acesso à educação superior, foram implementadas, nas últimas décadas, 

políticas voltadas para a ampliação da participação de parcela das camadas populares no 

ensino superior. Um dos principais caminhos traçados para promover essa inclusão foi a 

reserva de vagas nas instituições federais de ensino superior pela via das ações afirmativas. 

Esse movimento, que já vinha sendo experimentado por diversas instituições de educação 

superior, se unificou e se consolidou de forma mais abrangente e coesa na elaboração e 

implementação da Lei 12.7111, conhecida como Lei de Cotas, denominação que será utilizada 

no decorrer do texto. Cabe destacar que a lei foi criada num contexto mais abrangente de 

modificações na forma de ingresso ao ensino superior público: os tradicionais vestibulares 

foram sendo substituídos pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além de ter sido 

criado o Sistema de Seleção Unificada (SiSU).  

A Lei de Cotas foi promulgada em 2012, com previsão de implementação de forma 

gradual. O início de sua aplicação no ingresso às instituições federais de ensino superior (Ifes) 

foi em 2013, com a destinação de 12,5% das vagas à ação afirmativa. A integralidade de sua 

implementação se deu no ingresso do ano de 2016, atingindo o percentual de reserva de 50% 

das vagas. Portanto, hoje, no âmbito das universidades públicas federais, vivencia-se a 

integralidade da execução da lei.  

O objetivo central desta tese é analisar empiricamente o perfil dos candidatos 

qualificados para ingressar no ensino superior público, tecendo comparações entre eles, a 

partir das diferentes modalidades de ingresso em cursos que representam grupos de carreiras  

com distintos graus de dificuldade de acesso. Tal análise contribui, assim, para o debate dos 

                                                        
1 A Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, estabelece que, no mínimo, 50% das vagas de ingresso nas instituições 

federais de ensino superior sejam destinadas a alunos que tenham estudado integralmente o ensino médio em 

escolas públicas. Essas vagas são alocadas, ainda, atendendo a critérios de renda, cor e deficiência. Neste 

trabalho, não será considerada a condição de deficiência, priorizando a condição socioeconômica. 
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resultados alcançados com a implementação da Lei de Cotas, a partir de algumas situações 

previamente definidas, explicitadas a seguir.  

Cabe destacar que, na medida em que esta pesquisa foi se desenvolvendo, com o 

intuito de dar conta de seu propósito central, questões relativas ao próprio desenho da Lei de 

Cotas se tornaram mais salientes. Diante disso, considerando seus limites e possíveis 

distorções, houve uma ampliação do objetivo inicial, incluindo mais um capítulo em que esses 

pontos são discutidos. 

   A Lei de Cotas estabeleceu reserva de, no mínimo, 50% das vagas para ingresso nas 

instituições federais de ensino superior para estudantes que concluíram todo o ensino médio 

em escola pública. A essa primeira condição somam-se outras, tais como renda, cor e 

deficiência. Esse conjunto de condições estabelecido pela lei busca ampliar o acesso e tornar 

o ensino superior público menos desigual.  

A distribuição de vagas com a qual esta pesquisa trabalha se divide, inicialmente, em 

duas categorias: candidatos de ampla concorrência e candidatos de ação afirmativa. Entre as 

vagas de ação afirmativa, há uma subdivisão em quatro modalidades distintas, cada uma delas 

com diferentes combinações em relação à cor e à renda.  

Considera-se que os candidatos que atendem aos requisitos da referida lei não fazem 

parte de um grupo homogêneo. Mesmo entre aqueles que compartilham as mesmas condições, 

isto é, cumprem os mesmos requisitos estabelecidos em cada modalidade de ação afirmativa, 

a diferença existente entre eles pode ser muito significativa.  

Assim como podemos encontrar muita diversidade entre os candidatos, o ingresso no 

ensino superior público não é uma porta única de entrada. Em cada instituição - e no interior 

de cada uma delas, a partir de diferentes cursos - os graus de dificuldade de acesso são 

distintos. 

Diante disso, para alcançar uma análise mais detalhada do resultado empírico da lei e 

verificar em que situações ela se aproxima ou se distancia de seus objetivos, é necessário 

levar em consideração não só as condições estabelecidas pela própria lei, mas incorporar 

novas variáveis ao conjunto já determinado. Também é necessário, principalmente, olhar para 

esse estudante no contexto da carreira universitária em que ele se qualifica para ingressar. 

Com isso, é verificado, de forma mais detalhada, em que medida e situações o sistema de 

ingresso, via políticas afirmativas desenhado pela lei, tem se mostrado eficaz ou não.  

Para atingir o objetivo proposto, são utilizados os microdados do Enem e os dados de 

ingresso à Universidade Federal Fluminense (UFF). Portanto, realiza-se um estudo de caráter 

quantitativo, no qual busca-se delinear o perfil socioeconômico dos candidatos qualificados, 
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isto é, aqueles que alcançaram nota suficiente no Enem para ingressar no ensino superior em 

uma instituição federal, em carreiras universitárias com diferentes graus de dificuldade de 

acesso. Os microdados do Enem trazem informações valiosas e abrangentes sobre o perfil 

socioeconômico, enquanto os dados de ingresso à UFF indicam os parâmetros do desempenho 

necessário para ingresso em diferentes cursos. 

 Nos termos desta tese, o candidato qualificado2 não é, necessariamente, o candidato 

que ingressa no ensino superior, mas aquele que consegue um desempenho satisfatório no 

Enem para ingressar em determinada carreira em uma Ifes. É o candidato que preenche as 

condições para ingresso em determinado curso por modalidade (ampla concorrência ou ações 

afirmativas3), levando-se em conta as diversas condições estabelecidas para o ingresso. Seria 

um portador de um “passaporte válido para a carreira X, na modalidade Y”,  

O conceito de candidato qualificado está intrinsecamente associado a diferentes 

carreiras, como também a diferentes modalidades de ingresso para a mesma carreira. Um 

candidato qualificado para um determinado curso pode estar ou não qualificado para outro 

curso, e conhecer essa diferença é fundamental neste trabalho. 

Um ponto substancial da pesquisa é o estudo comparativo. O perfil socioeconômico de 

um candidato qualificado para determinada carreira deve ser analisado em diálogo com o 

conjunto de candidatos válidos4 que prestaram o Enem, na mesma edição da prova. Só assim 

é possível avaliar o quão perto ou distante esse candidato está da realidade desse grupo maior. 

É imprescindível, também, estabelecer comparações entre o perfil dos candidatos qualificados 

para diferentes carreiras universitárias, carreiras essas que espelham graus de dificuldade de 

acesso desiguais. Formações distintas trazem em si diferenças profundas. Falar em nível 

superior não é falar de homogeneidade; ao contrário, o ensino superior se caracteriza por uma 

salutar diversidade. O ponto em questão é que essa diversidade se materializa em situações 

concretas e simbólicas, como o prestígio social das carreiras e melhores remunerações no 

mercado de trabalho.  

Neste estudo, trabalha-se com os candidatos que alcançaram nota suficiente no Enem 

da edição de 2016, para ingressar no ensino superior em uma instituição federal no ano de 

2017, isto é, os denominados candidatos qualificados. A análise se dará a partir da correlação 

                                                        
2 O conceito de candidato qualificado será retomado de forma mais detalhada na segunda parte da tese. 
3 O uso do plural, “ações afirmativas”, deve-se ao fato de a lei estabelecer distintas condições para as vagas 

reservadas.  
4  Candidatos que prestaram o ENEM e possuíam as condições necessárias para ingressar no ensino superior, 

isto é: não eram treineiros (candidatos que prestam o Enem para testar seus conhecimentos), concluíram o ensino 

médio ou concluiriam em 2016 e não foram eliminados em nenhuma das provas. 
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entre as notas alcançadas pelos candidatos no Enem 2016 e faixas de notas (a faixa de nota é 

composta pelo intervalo entre a nota mínima para o ingresso em um determinado curso - nota 

de corte - por modalidade, e pela nota máxima, isto é, pela nota do primeiro colocado para 

aquele curso) da Universidade Federal Fluminense para os cursos de Pedagogia e Medicina, 

no ano de 2017. Esses cursos foram selecionados como representantes de um conjunto de 

cursos com diferentes graus de dificuldade de acesso no universo oferecido pelas Ifes. 

Medicina representa cursos com alto grau de dificuldade, enquanto Pedagogia representa o 

grupo de cursos com  menor grau. Essas carreiras evidenciam a estratificação horizontal no 

interior da universidade.  

Cabe esclarecer que as notas alcançadas pelos candidatos no Enem, em um 

determinado ano, são utilizadas para ingresso nas instituições no ano seguinte. Desse modo, 

ao se trabalhar com o desempenho dos candidatos na edição do Enem de 2016, é preciso 

relacioná-lo com as notas para ingresso nas Ifes no ano seguinte, 2017. 

Ao estudar o perfil socioeconômico, utilizando como metodologia a perspectiva 

quantitativa dos microdados do Enem correlacionada com as notas de ingresso à UFF, o perfil 

dos candidatos será analisado conforme os seguintes grupos:  a) os que integram o universo 

geral dos candidatos válidos que participam do Enem, b) os que concorrem via ampla 

concorrência c) os que concorrem via ações afirmativas e d) os candidatos qualificados para 

diferentes carreiras, por modalidade de ingresso. Essa análise se baseará nas variáveis 

socioeconômicas cor, renda, sexo, situação de trabalho e escolaridade da mãe, objetivando 

responder às seguintes questões: Qual o perfil socioeconômico dos participantes do Enem? 

Qual o perfil dos participantes do Enem oriundos da escola privada, que concorrem na 

modalidade de ampla concorrência? Qual o perfil dos participantes do Enem que vieram de 

escola pública e concorrem por políticas afirmativas? Qual o perfil dos participantes do Enem 

que compõem o grupo de estudantes qualificados para ingresso em cursos com graus de 

dificuldade distintos, neste trabalho representados por Medicina e Pedagogia, nas diferentes 

modalidades de ingresso?  

As respostas a essas perguntas visam ao referido objetivo central desta tese: analisar 

empiricamente a eficácia da Lei de Cotas, através do mapeamento do perfil dos candidatos 

qualificados, de uma forma menos genérica e com maior precisão. Essas respostas permitem, 

ainda, visualizar de forma mais clara em que medida e situações a lei conseguiu, 

efetivamente, alterar o perfil desses estudantes que se qualificam para ingressar em cursos que 

representam posições distintas no processo de ingresso.   



24 

 

 

O ensino superior público, tradicionalmente, sempre foi considerado elitista, situação 

que vem se modificando nos últimos anos. Busca-se, assim, compreender e verificar como e 

em que cenários os objetivos estabelecidos pela política de cotas estão sendo mais bem 

alcançados e, portanto, estão transformando a universidade em um espaço mais democrático e 

representativo da sociedade brasileira. Verificar o grau de mudança que vem ocorrendo em 

diferentes situações pode contribuir para possíveis aperfeiçoamentos ou correções de rumo a 

fim de melhorar o processo de implementação da lei e apontar para a necessidade ou não de 

alguma calibragem em determinados quadros.  

Cabe destacar que o tema do aumento do número de pretos e pardos no ensino 

superior é bastante atual. Segundo a pesquisa Desigualdades sociais por cor ou raça no 

Brasil (2019), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número 

de estudantes pretos e pardos nas universidades públicas teria ultrapassado, pela primeira vez, 

o de brancos. A pesquisa, que teve uma forte repercussão na imprensa, indica que, sem 

dúvida, esse fato é um avanço no processo de democratização do ensino superior. 

No entanto, a universidade é um espaço diversificado. Nesse sentido, é necessário que 

dados como os divulgados na recente pesquisa sejam contextualizados, para que se possa ter 

mais clareza sobre onde realmente avanços acontecem (especificamente em determinadas 

áreas e cursos)  e onde esses avanços ainda são tímidos e precisam de atenção. Essa discussão 

é relevante, uma vez que a Lei de Cotas, de 2012, possui uma vigência inicial de dez anos, 

estando prevista, após esse período, uma avaliação dos resultados. 

É importante relembrar que, em 2017, ano em que a Lei de Cotas já havia sido 

integralmente implementada, veio a público um relatório do Banco Mundial, elaborado a 

partir de uma solicitação do governo federal brasileiro, intitulado Um ajuste justo: análise da 

eficiência e equidade do gasto público no Brasil. O relatório, que traz a universidade 

brasileira como objeto de análise, afirma que mais de 65% dos estudantes das universidades 

públicas pertencem aos 40% mais ricos da população e que a gratuidade seria um subsídio a 

essa parcela mais rica. Esse relatório, muito questionado na época, vai de encontro aos 

resultados esperados com a Lei de Cotas, isto é, a democratização do acesso.   

Mapear de forma precisa, depois da implementação integral da lei, o perfil dos 

estudantes que alcançam desempenho suficiente no Enem para entrar no ensino superior 

público, é relevante, uma vez que tal mapeamento fornece os subsídios necessários para uma 

discussão baseada em fatos e números sobre o grau e as características da democratização no 

interior da universidade pública. 

Desse modo, e com o intuito de alcançar os objetivos propostos, a tese está dividida 
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em duas partes: a primeira parte, Parte I, a qual se denomina O contexto, e uma segunda parte, 

Parte II, intitulada Os dados, além desta introdução. As partes estão subdivididas em 

capítulos, e estes, em seções.  

A Parte I busca refletir sobre aspectos da desigualdade na  sociedade brasileira e 

dimensões consideradas relevantes para entendermos a importância do processo de 

implementação das políticas afirmativas. Ela é composta por três capítulos.  

O primeiro capítulo, mais teórico, é dedicado ao conceito de desigualdade em suas 

múltiplas dimensões, buscando ampliar esse conceito para além de uma perspectiva 

estritamente econômica. Esse capítulo espelha minhas reflexões que se iniciaram ainda antes 

do doutorado. Previamente ao meu ingresso no Programa de Pós-Graduação em Educação na 

UFF, fiz algumas andanças pelo Programa de Pós-Graduação em Economia do Instituto de 

Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O flerte desta tese com as 

questões econômicas é produto desse período. A ênfase nas transformações do mundo do 

trabalho foi também um tema presente na minha dissertação de mestrado, com influência do 

curso ministrado pelo professor José Ricardo Ramalho, na UFRJ, que frequentei na época do 

mestrado. Aventurei-me, ainda, em novos autores, a partir de discussões do curso da 

professora Maria Ligia Barbosa, também ofertado na UFRJ. 

O problema da desigualdade sempre esteve associado à questão da desigualdade de 

renda, como será discutido ao longo do texto. No entanto, ela deve ser entendida em seus 

múltiplos sentidos, sendo a renda apenas uma de suas dimensões. No âmbito da economia, 

como nos mostra Kerstenetzky (2002), ainda persiste o “mito” que o crescimento econômico, 

obtido por meio da mão invisível do mercado, levaria à redução da desigualdade e, 

consequentemente, resultaria em uma sociedade mais justa e igualitária. Muitos estudos 

mostram que a desigualdade resiste a esse “mito” (KERSTENETZKY, 2002). Temos 

assistido, por exemplo, ao crescimento da desigualdade de renda em países desenvolvidos 

(PIKETTY, 2014), o que significa que políticas públicas que buscam intervir nesse problema 

são imprescindíveis. 

 No caso do Brasil, essa intervenção se torna ainda mais aguda e urgente, tendo em 

vista que o país possui índices de desigualdade muito altos. Inclusive, segundo o Relatório de 

desenvolvimento humano, divulgado pelo Programa das Nações Unidas, PNUD, em dezembro 

de 2019, o Brasil atingiu a triste marca de ocupar a sétima posição entre os 20 países mais 

desiguais do mundo. 

Para além da desigualdade no âmbito da renda, o capítulo introduz uma reflexão mais 

abrangente ao incorporar reflexões de Sen (2001), as desigualdades estruturais e os pares 
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categóricos de Tilly (2000), além de estabelecer um diálogo com a teoria do reconhecimento, 

discutida por Fraser (2002).  

No segundo capítulo, há duas seções dedicadas às desigualdades no Brasil. Por opção 

de análise, ao tratar do Brasil, é feita uma divisão entre desigualdade de renda e desigualdade 

de cor. Na parte dedicada à renda, apresenta-se uma síntese sobre os índices de desigualdades 

e pobreza, tendo como marco temporal a década de 70 até os dias de hoje, traçando, assim, 

um retrato da gravidade desses temas em nossa sociedade. Em seguida, na segunda seção, já 

familiarizados com a ideia de que a desigualdade nunca se manifesta em um único aspecto - 

somando-se à desigualdade de renda é tratada então, mais especificamente, a desigualdade de 

cor, que é um aspecto fundamental na concepção da Lei de Cotas.  

Falar em igualdade de oportunidades é falar de acesso à educação. É no âmbito da 

educação que se depara com um solo fértil para a construção de uma sociedade mais justa.  

Desse modo, o terceiro capítulo é dedicado à educação. A primeira seção aborda o impacto da 

origem socioeconômica no acesso aos níveis educacionais e discute brevemente as 

características e diferenças do nosso sistema de ensino, com ênfase no ensino superior, 

considerando as distinções relevantes em relação à natureza das instituições (públicas e 

privadas). Já no interior das instituições, conforme mencionado, as carreiras possuem 

diferentes graus de dificuldade de acesso e de prestígio, refletidos na forma de inserção no 

mercado de trabalho, com melhores salários e posições na hierarquia social.  

Na sequência do terceiro capítulo, introduz-se o conjunto de iniciativas que foram 

concretizadas nas últimas décadas, voltadas para a ampliação do acesso ao ensino superior 

público, os antecedentes que culminaram na implementação das políticas afirmativas e da Lei 

de Cotas. A implementação da Lei de Cotas está inserida nesse contexto mais amplo de ações 

de expansão e reestruturação das Ifes, conhecido como Projeto Reuni (Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais).  

A Parte II é, por sua vez, dedicada à apresentação dos dados e da metodologia 

utilizada, bem como à análise dos dados,  em que se busca delinear o perfil socioeconômico 

dos estudantes aptos a ingressar em diferentes cursos de graduação, por modalidade de 

ingresso. Também são discutidos pontos do desenho da Lei de Cotas e estabelecidas 

comparações entre o desempenho de cotistas e não cotistas no Enem de 2016, em situações 

que dialogam com a análise desenvolvida.  

Essa segunda parte é composta por quatro capítulos. O primeiro deles é dedicado a um 

relato sobre a experiência de trabalhar com dados. Em seguida, o segundo capítulo apresenta a 

metodologia utilizada, o modelo criado pelo qual se desenvolveu a análise. Esse modelo é 
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fruto das dificuldades encontradas no acesso aos dados socioeconômicos dos alunos que 

prestaram o Enem em 2016 e, efetivamente, ingressaram  na UFF em 2017. Como não foi 

possível acessar esses dados, a UFF deixou de ser o foco da análise e passou a ser o parâmetro 

utilizado.  

Diante desse novo ângulo, o cerne da pesquisa se deslocou dos estudantes que 

ingressaram na UFF para aqueles que se qualificariam para ingressar no ensino superior, aqui 

denominado de candidatos qualificados. No terceiro capítulo, os dados socioeconômicos 

desses candidatos são analisados e comparados com o universo total de estudantes (candidatos 

válidos) que prestaram o Enem em 2016. 

Essa comparação possibilitou estabelecer uma espécie de régua: quanto mais próximo 

o perfil socioeconômico dos estudantes qualificados estivesse do conjunto geral dos 

estudantes que prestaram Enem, mais inclusiva seria a modalidade de ingresso analisada. 

O quarto capítulo pode ser  entendido como “derivadas do caminho”. Diante do olhar 

voltado para os candidatos qualificados e não mais restrito aos ingressantes, foi possível 

ampliar o objetivo inicial do estudo. Muitas pesquisas têm se dedicado à avaliação da Lei de 

Cotas. O conjunto de trabalhos é vasto e caracteriza-se, principalmente, a partir de algumas 

abordagens. Destacamos aqui as três principais.  

Na primeira delas, busca-se conhecer quanto o perfil socioeconômico dos estudantes 

que ingressaram no ensino superior público se alterou com a implementação da lei. Essa 

primeira abordagem pode se apresentar por estudos de caso circunscritos a uma determinada 

instituição de ensino superior ou possuir um escopo mais abrangente,  analisando os dados do 

conjunto de instituições que aderiram à lei (SENKEVICS et al., 2020). Os dados 

socioeconômicos analisados por essas pesquisas são relativos aos estudantes que efetivamente 

ingressaram no ensino superior.  

Na segunda abordagem, enfatiza-se a  análise do desenho da Lei de Cotas 

(MEDEIROS et al., 2016), buscando discutir erros e acertos do conjunto de regras 

estabelecidas,  averiguando  seus limites e possíveis distorções.  

Já a terceira abordagem focaliza a comparação do desempenho dos cotistas e não 

cotistas (CAMPOS et al., 2016), tanto no que tange ao processo seletivo de ingresso, por 

meio da comparação das notas obtidas no Enem pelos dois grupos, como  em relação ao 

desempenho durante o curso e no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). 

A proposta inicial da presente pesquisa estava afinada com a primeira perspectiva e, 

dessa maneira, realizar-se-ia o estudo de caso dos ingressantes da UFF em 2017. Com a 

mudança da abordagem para os candidatos qualificados, foi possível não só conhecer o perfil 
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dos candidatos de forma mais abrangente, como incorporar na análise os outros enfoques aqui 

destacados.  

Neste quarto capítulo da parte II, incorporamos ao estudo questões relativas ao 

desenho da Lei de Cotas. Se, por um lado, abarcar na pesquisa a reflexão sobre o desenho da 

lei poderia levar ao afastamento do objetivo inicial, por outro, contribuiu de forma decisiva 

para entender melhor o perfil encontrado, na medida em que o perfil dos que se qualificam a 

ingressar no ensino superior público via políticas afirmativas está intrinsecamente relacionado 

às possibilidades e limites contidos na estrutura da lei.   

Finalizando o capítulo, dedicamos uma seção a tecer comparações entre o desempenho 

de cotistas e não cotistas no resultado da prova do Enem de 2016, em determinadas situações. 

Os dados nos mostraram o quanto a lei de cotas foi capaz de alterar o perfil dos estudantes em 

cursos de alto grau de dificuldade de acesso, mesmo sem impactar a instituição como um 

todo.  

Por fim, as considerações finais são apresentadas, destacando alguns pontos mais 

salientes da pesquisa. 
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PARTE I  

 O CONTEXTO 
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1. DESIGUALDADE(S)  

 

 

 Este capítulo é dedicado ao tema da desigualdade, abordado a partir de diferentes 

perspectivas. Discute-se a desigualdade no seu aspecto multidimensional. Nesse percurso, 

busca-se refletir sobre temas que possam dialogar com o objeto da pesquisa, dentre eles: 

renda, trabalho, políticas públicas, desigualdades de oportunidades, desigualdades duráveis, 

reconhecimento de grupos subalternizados.  

 

1.1. Desigualdade(s) e suas múltiplas dimensões 

 

Concentração de renda, distribuição de riquezas, distribuição de renda, herança, 

capital, salário, desigualdade(s), desigualdade de renda, desigualdade social, igualdade de 

oportunidades, desigualdade de gênero, desigualdade étnica, igualdade de condições, 

subalternidades, reconhecimento, acesso à educação. Esses são alguns dos conceitos evocados 

quando se fala de desigualdades. 

 Em uma perspectiva de justiça social, esses conceitos remetem ao estudo das 

desigualdades entendidas como um problema social a ser enfrentado, o que leva à busca por 

caminhos, através de políticas públicas, para promover uma sociedade mais igualitária. Mas 

esse não é um “problema” atemporal. É importante assinalar que as diferenças de renda, 

classes, etnias etc. - dimensões que hoje compõem a abordagem das desigualdades - 

tornaram-se questões relevantes em determinada época e tipo de sociedade. Em sociedades 

em que direitos sociais e políticos foram sendo conquistados, em que lutas foram e são 

travadas por grupos sociais, e que a noção de justiça social passa a ser relevante e se fortalece, 

a desigualdade não só se torna um problema a ser combatido, como também seu entendimento 

se modifica e se amplia, incorporando novas dimensões e abordagens.  

 Uma reflexão interessante para se pensar como o campo semântico da desigualdade se 

amplia e se entrelaça com diversas áreas se dá ao olhar para diferentes apropriações do 

conceito de capital. O capital do século XXI, de Thomas Piketty (2014), é um dos livros de 

referência deste trabalho. Seu título remete ao clássico livro de economia, O capital, de Karl 

Marx. Em ambos os textos, o conceito de capital está associado a uma perspectiva econômica: 

a distribuição desigual da renda. Tendo em vista que o conceito de capital vai incorporando 

novos sentidos ao longo do tempo, é possível encontrar em nosso percurso de pesquisa o 
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capital cultural (de Bourdieu), o capital social, o capital educacional, o capital humano. 

Assim, uma nova gama de significados para um conceito originalmente utilizado no âmbito 

da economia, contribui para a compreensão das múltiplas faces da desigualdade.  

As reflexões sobre desigualdade(s) ajudam a construir caminhos que possam  mitigá-

la, bem como permitem travar um diálogo com os resultados da análise acerca das 

transformações ocorridas no perfil dos ingressantes do ensino superior público, com a 

implementação de políticas de ações afirmativas.  

   

1.1.1. A variável renda e sua composição: o lugar ocupado pelo trabalho 

 

Pode-se olhar para a desigualdade social a partir de diferentes ângulos, mas a sua 

acepção mais difundida e “imediata” está relacionada à distribuição desigual de riquezas, 

concentração da renda, diferenças de renda do trabalho e acesso diferenciado a bens e valores, 

concepção essa estudada pela economia das desigualdades. Como o campo econômico se 

destaca nos estudos sobre o tema, nossa jornada se inicia por ele, através da obra de Thomas 

Piketty (2014). Cabe assinalar que a desigualdade de renda se afigura hoje como um ponto 

relevante, mas nem sempre foi assim.  

O fato de o estudo da desigualdade, historicamente, estar inserido na área da economia 

não significa que a desigualdade sempre foi um tema relevante para a área e, muito menos, 

que houve um reconhecimento da necessidade de intervenções públicas para sua diminuição. 

Segundo o economista Atkinson, em seu livro Desigualdade (2015), o tema desigualdade de 

renda se tornou marginalizado na economia:  “Durante boa parte do século XX, o tópico foi 

ignorado enquanto eu acreditava que ele deveria ser central para o estudo da economia”. 

(ATKINSON, 2015, p. 37). 

Nos estudos econômicos, a desigualdade chegou a ser vista como necessária ao 

crescimento econômico e, assim que alcançado esse crescimento, ele mesmo seria um 

caminho para diminuição das desigualdades. Hoje, muitos estudos mostram que essa lógica 

não se confirma, uma vez que, mesmo em países com alto índice de crescimento econômico, 

as desigualdades têm se mostrado persistentes.   

Em O capital do século XXI, Piketty (2014) afirma que a distribuição de riquezas é 

uma das questões mais vivas e polêmicas da atualidade. Desde a economia política clássica, a 

distribuição da riqueza já se encontrava no centro da análise, passando por Malthus, David 

Ricardo, Marx e Simon Kuznetz, assim como também esteve presente no cerne dos conflitos 

políticos e sociais.  
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Na introdução do livro A Economia da desigualdade, Piketty (2015) reafirma essa 

centralidade das discussões acerca da desigualdade e redistribuição. De forma ligeira e sem 

aprofundamentos, o autor divide as visões políticas entre direita/esquerda, em que a primeira 

estaria no âmbito de uma posição liberal e a segunda estaria mais afinada com uma visão 

socialista. As discordâncias entre os dois lados se dão no âmbito das adequações da ação 

pública de redistribuição e nas análises dos mecanismos econômicos e sociais que produzem a 

desigualdade, não sendo, necessariamente, princípios antagônicos de justiça social 

(PIKETTY, 2015, p. 9-10). 

Portanto, mesmo numa perspectiva econômica, não se trata de uma discussão sobre a 

importância ou não de se buscar mecanismos de mitigar a desigualdade, mas sim sobre quais 

são os mecanismos mais apropriados para tal finalidade. 

Piketty (2014) traça um panorama histórico a respeito da composição da renda ao 

longo do tempo. Partindo da premissa de que há duas formas principais de obtenção de 

recursos materiais, a herança e o trabalho, ele analisa como e por que razão, em alguns 

momentos, a balança tende a ser mais forte no lado da herança e, em outros, no lado dos 

recursos oriundos do trabalho. 

Segundo o autor, a desigualdade de renda pode se decompor em: desigualdade da 

renda do trabalho, desigualdade da propriedade do capital e desigualdade das rendas que 

resultam da propriedade do capital. 

Em uma sociedade patrimonialista, em que a renda do trabalho não tem um papel 

importante e jamais seria suficiente para proporcionar uma vida material confortável, falar em 

desigualdade de renda não seria algo relevante, uma vez que o acesso à renda e aos bens 

estaria no âmbito da origem familiar, na propriedade do capital, tendo a herança um papel 

preponderante. É só na passagem de uma sociedade patrimonial para uma sociedade salarial, 

capitalista, que o tema da desigualdade de renda assume alguma relevância. É nas sociedades 

em que a renda do trabalho ocupa um espaço de destaque que fatores como proteções sociais 

ligadas aos direitos trabalhistas, mérito, acesso à educação e formação de qualidade passam a 

fazer sentido, tornando-se um conjunto de requisitos capazes de promover a mobilidade social 

e um maior acesso à renda, numa perspectiva de direitos e justiça social. 

A fala de Vautrin, personagem do romance O pai Goriot, de Balzac, utilizada por 

Piketty (2014) em seu livro, expressa bem essa questão: “É impossível levar uma vida 

confortável e elegante por meio dos estudos e do trabalho, e a única estratégia realista é 

desposar Mademoiselle Victorine e sua herança” (PIKETTY, 2014, p. 370). 
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Ao longo do tempo, essa situação se transforma e a herança vai perdendo seu 

protagonismo, à medida que começa a surgir uma sociedade na qual o trabalho assume maior 

relevância. Assistimos então a uma passagem de uma sociedade patrimonial para uma 

sociedade salarial? E nesse sentido, a diminuição da importância da herança e a presença mais 

significativa do trabalho na composição da renda estaria nos levando para uma sociedade na 

qual o lugar de origem foi cedendo espaço para a qualificação e competência? Esse processo 

contribui para a crença na meritocracia? Estaríamos caminhando para uma sociedade mais 

igualitária? 

Na visão do autor, o fato de a renda do trabalho ocupar um lugar mais efetivo na 

composição da renda não significa que estamos diante de um momento de justiça social. As 

rendas do trabalho são altamente desiguais. Nas tendências apontadas para o decorrer do 

século XXI, teremos uma sociedade muito mais desigual. Os mais privilegiados se 

distanciarão ainda mais no topo das pirâmides, por meio da soma da renda da herança, do 

trabalho e do capital. 

A maior presença da renda do trabalho na composição da renda total só foi possível 

com a alteração da condição do trabalhador ao longo da história. O trabalho foi assumindo 

feições diferentes e a condição de assalariado foi se transformando até se inserir na ordem da 

riqueza. 

Em seu livro As metamorfoses da questão social, Robert Castel (1998) tece um 

panorama do percurso do trabalho ao longo do tempo e da história. No decorrer dos anos, a 

condição de assalariado passou a se vincular às proteções sociais, representando um lugar 

privilegiado na sociedade contemporânea. Cabe destacar que, nem sempre, no decorrer da 

história, a condição de assalariado ocupou esse status. Durante muito tempo, ser trabalhador 

era uma das situações mais indignas e miseráveis que viveu o homem moderno. O assalariado 

era alguém que não tinha nada para trocar, exceto a força de seus braços, ficando inteiramente 

sob o domínio de suas necessidades básicas. Desse modo, a condição de assalariado, no 

decorrer do tempo, superou fantásticas desvantagens e se tornou, nos anos 1960, a matriz da 

base da “sociedade salarial” moderna. 

 

Como se passou de uma condição de assalariado fragmentária, miserável e 

desprezada a uma “sociedade salarial”, em que a maioria dos sujeitos sociais obterá 

suas garantias e seus direitos a partir do fato de participar dessa condição? 

Reconstruir a odisseia do salariado representa via excelente para compreender, até 

hoje, as principais transformações da questão social (CASTEL, 1998 p. 148). 

 

O desenvolvimento da sociedade “salarial” coloca a renda do trabalho como uma 
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variável importante. Porém, como assinala Piketty, isso não significa uma sociedade com 

mais justiça social. 

Apesar dos avanços, ainda hoje a condição de assalariado é um privilégio em 

sociedades de tamanha desigualdade, como a brasileira, com um elevado número de 

trabalhadores informais, crescente a cada dia. Esses trabalhadores informais são excluídos das 

proteções sociais dos contratos de trabalho, contratos estes cada vez mais fluidos, e veem suas 

garantias sociais desmoronarem.  

Se as proteções sociais surgem relacionadas ao mundo do trabalho, as transformações 

que ocorrem neste universo afetam essas proteções. Hoje vivemos um mundo do trabalho 

paradoxal. Por um lado, a precarização do trabalho, com a perda das seguridades sociais, 

muito bem representadas nos filmes do cineasta Ken Loach, como “Eu, Daniel Blake” e 

“Você não estava aqui” 5 . Por outro, a ascensão dos superexecutivos com salários 

estratosféricos (PIKETTY, 2014). 

A partir do afastamento dos extremos, encontra-se um mercado de trabalho em que as 

diferenças de rendimentos relacionadas ao grau de escolaridade e às diferentes profissões são 

relevantes, tema importante nesta pesquisa.  

A implementação de políticas afirmativas no ensino superior tem como um de seus 

objetivos contribuir para a qualificação de parte de uma população historicamente excluída, 

dando oportunidade e acesso ao conhecimento. Também objetiva prover acesso às 

ferramentas necessárias para uma melhor inserção no mercado de trabalho que, 

consequentemente, permitirá a conquista de um maior rendimento e melhores condições de 

participação no espaço social.  

A conexão dos temas da educação e do mercado de trabalho é bastante fecunda na 

literatura: muitas pesquisas, tais como as de Marcelo Medeiros (2015) e André Vieira (2019), 

têm sido desenvolvidas por meio da articulação entre o ensino superior e o mercado de 

trabalho, buscando analisar o retorno diferenciado de múltiplos cursos neste mercado.  

A variável renda, como retorno financeiro do trabalho em diferentes carreiras, é, 

portanto, uma dimensão fundamental na análise da desigualdade. A diferença de recursos 

econômicos é, sem dúvida, uma fonte extremamente importante, ainda que não a única, de 

desigualdade social. Um dos motivos da escolha dos cursos de Medicina e Pedagogia, neste 

                                                        
5 Em Eu, Daniel Blake, temos o retrato da perda dos direitos sociais conquistados pelo Estado de bem-estar social inglês. Você não estava 

aqui, representa o momento atual de retorno à precariedade do trabalho e apologia ao empreendedorismo individual, bem como o fim dos 

direitos trabalhistas, o controle do tempo e do espaço pelos dispositivos eletrônicos, em que cada um se torna a franquia de si mesmo, 

glamourizado pelas ideias de “seja você mesmo o seu patrão”, “seja empreendedor”. Por trás dessa falsa ideia, o filme relata de forma 

bastante contundente a precarização do trabalho, bem como a violência à qual estão submetidos os trabalhadores-franquia (que, de 

autônomos, tornam-se autômatos), e as consequências cruéis dessa nova realidade. 
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trabalho, como parâmetros para análise do perfil socioeconômico dos candidatos está 

relacionada ao diferente retorno financeiro dos respectivos cursos.  

A partir da melhor compreensão do perfil dos candidatos, torna-se possível perceber 

se houve mudança significativa ou não neste perfil através da política de cotas e em que 

medida essa política ampliou o acesso aos candidatos de origem social desvantajosa a cursos 

de maior retorno financeiro.   

  

1.1.2. A presença do Estado: políticas, direitos, bem-estar  

 

A história das desigualdades, segundo Piketty (2014), é fruto de diversos fatores e não 

apresenta uma tendência ao equilíbrio natural, não estando circunscrita a fatores econômicos. 

Ela se confunde com a história geral do país, envolvendo fatores políticos, movimentos 

sociais, militares, culturais etc.  

Os períodos históricos em que houve a redução da desigualdade estão associados a um 

conjunto de fatores. A redução das desigualdades que se observou no século XX, por 

exemplo, esteve fortemente relacionada às guerras e choques econômicos por elas 

provocadas. 

É consenso entre os autores estudados que, após a Segunda Guerra Mundial, houve 

uma redução da desigualdade de renda. Segundo Atkinson (2015), essa redução foi 

consequência do caos da guerra e da ocupação, devido às rupturas estruturais pelos acordos 

pós-guerra. O autor assinala o surgimento de uma noção de maior solidariedade social. É no 

contexto pós-Segunda Guerra que surge o Estado de bem-estar social (Welfare State). A 

importância das políticas públicas como fatores de redução da desigualdade vai, portanto, 

tomando corpo no debate à época e desemboca no papel do Estado como distribuidor de 

riquezas. 

Esse novo papel de Estado que se prenuncia se tornará o que conhecemos como o 

“Estado de bem-estar social”, "o Estado-providência”. O nascimento do Estado de bem-estar 

social está relacionado com as grandes perdas na Segunda Guerra Mundial e a consequente 

necessidade de reconstrução das nações, o que faz com que o Estado desenvolva estruturas de 

proteção social. 

Recorre-se aqui novamente ao cineasta Ken Loach, para exemplificar o espírito da 

época, tão bem representado em seu filme O Espírito de 45. Na obra cinematográfica, Ken 

Loach utiliza-se de arquivos com imagens históricas e depoimentos de pessoas que viveram a 

passagem desse período para dar vida a esse tempo, transportando-nos e nos fazendo sentir o 
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espírito de 45. O filme evoca um sentimento de alegria com o fim da guerra e, ao mesmo 

tempo, uma preocupação com o futuro, já que era necessário, além de ter vencido a guerra, 

derrotar os inimigos que os assombravam antes mesmo dela: a pobreza e o desemprego. 

A experiência da guerra faz surgir um sentimento de comunidade e mostra a 

capacidade de uma organização coletiva, imbuída de um espírito no qual tudo é possível. Há 

uma consciência da grandeza do país, um dos maiores impérios do mundo, e sua 

incompatibilidade com a vida degradante que se vivia antes da guerra. Nesse sentido, 

entende-se que é preciso construir uma nova sociedade. 

É nesse período, como abordado no documentário, que surge o Relatório Beveridge, 

em que são manifestadas preocupações com saúde, habitação, seguridade e pobreza, 

culminando no Estado de bem-estar social. O filme coloca de maneira bastante interessante, 

por meio das falas dos que vivenciaram esse momento, a preocupação e a efetivação de uma 

nova era na Inglaterra, tomada por um espírito de uma sociedade que tem como objetivo o 

bem-estar da população.  

O documentário vai até os anos do governo Margaret Thatcher, em que se inicia o 

desmonte do Estado de bem-estar social. Cabe aqui destacar a fala de uma senhora que passou 

por todas as etapas: “Só espero que não acabe como o sistema americano, onde a primeira 

pergunta que se faz a quem chega a um hospital com uma fratura qualquer é se a pessoa tem 

seguro”. Ela se refere ao Sistema Nacional de Saúde inglês, uma das maiores conquistas do 

Welfare State. Essa fala me parece pertinente no momento em que vivemos, assolados pela 

pandemia da covid-19, na qual se demonstrou a importância de sistemas de saúde públicos.  

As proteções sociais contribuem de forma decisiva para o bem-estar social e, nesse 

contexto, o Estado ocupa um papel determinante. As políticas públicas implementadas são 

essenciais para um processo de mitigação da desigualdade. 

Em seu livro O estado de bem-estar social na idade da razão (2012), Kerstenetzky 

discute caminhos de políticas públicas voltadas para a promoção do bem-estar social.  

É possível identificar dois caminhos complementares: políticas públicas de caráter 

universal e políticas públicas focais, esta última caracterizada pela intervenção em um 

determinado contexto e para um grupo específico. Em geral, busca-se que políticas focais 

sejam temporárias. 

As discussões entre políticas universais e políticas focais vêm de longa data e 

continuam muito vivas e atuais. Conceitos como “meritocracia” e “estigmatização” são 

lançados como argumentos para contestar a implementação das políticas afirmativas que 

possuem caráter mais focal. 
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A autora desenvolve sua análise a partir de conceitos como necessidades sociais, 

custos sociais, “direitos sociais” e capacitações”, que são discutidos pelos autores Titmuss, 

Marshal e Sen (apud KERTENETZKY, 2012), respectivamente. Em Titmuss, as necessidades 

sociais se dão a partir da interdependência social, que deixam os indivíduos mais vulneráveis 

às questões sociais como desemprego, pobreza etc. Portanto, as condições dos indivíduos na 

sociedade estão relacionadas com a estrutura da própria sociedade. A visão de Titmuss se 

contrapõe ao paradigma do pauperismo, no qual os indivíduos eram responsáveis pelas suas 

condições de pobreza. 

O autor defende que as necessidades sociais não devem ser atendidas, exclusivamente, 

pela provisão material, mas sim devem ser providas por meio de serviços sociais universais. 

Titmuss, ainda, assinala que políticas voltadas para determinados segmentos podem levar à 

estigmatização do usuário. Apesar desse posicionamento, ele considera que, em alguns casos, 

políticas universais precisam ser complementadas com algum nível de políticas focais, com o 

intuito de se alcançar maior justiça social. O desafio, assim, não seria escolher entre sistemas 

universais e focalizados, mas criar infraestrutura de serviços universais dentro da qual possa 

haver serviços seletivos, baseados em necessidades de categorias, grupos e territórios. 

Na abordagem de Marshal, encontramos o conceito de direitos sociais associado à 

ideia de cidadania. Os indivíduos na condição de cidadãos teriam direitos sociais como renda, 

sistema educacional e serviço social. A concepção universalista, através da provisão de 

serviços pelo estado que atendam a toda a população, já indica uma preocupação com 

indicadores multidimensionais das condições de vida. 

Na abordagem de Amartya Sem, estamos diante de uma nova perspectiva de bem-

estar, cujo valor está centrado nas liberdades efetivas que as pessoas possuem para viverem de 

acordo com o que por elas é valorizado. O autor introduz os conceitos de capacitações e 

funcionamentos. 

O conceito de capacitações representa prover as pessoas com um conjunto de 

oportunidades ou liberdades que as permitam alcançar o que desejam, ou seja, o que 

consideram como seu bem-estar.   

Na perspectiva de Sen, esse bem-estar não está centrado naquilo que se alcança, isto é, 

no resultado das realizações ou nas vantagens individuais que as realizações possam trazer, 

mas na liberdade efetiva que se tem de realizar o que se considera uma vida de escolhas 

genuínas.  

Traçando um paralelo com uma perspectiva centrada no universo das mercadorias, a 

liberdade de uma pessoa para comprar um pacote de mercadorias (sejam elas bens ou 
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serviços) depende de seu conjunto orçamentário. Na perspectiva de Sen, o que importa é a 

liberdade de escolher dentre os modos de vida que sejam caros aos indivíduos. Desse modo, o 

conjunto orçamentário é substituído pelo conjunto capacitatório, que representa as liberdades 

efetivas para a realização do que se deseja viver.  

Ainda na visão de Amartya Sen, liberdade e escolhas genuínas são os pontos que se 

destacam, mais do que métricas de resultados alcançados e vantagens individuais. Como base 

para medir realizações e ranqueá-las, o que importa é a possibilidade de alcançar o que é 

valoroso para o próprio indivíduo. Essa visão de Sen possibilita pensar na importância da 

educação muito além do retorno financeiro que a escolaridade pode proporcionar. A educação 

possui uma relação direta com a liberdade dos indivíduos. Ela pode ser vista como um fim em 

si mesma, contribuindo para o desenvolvimento individual, uma vez que o acesso ao 

conhecimento abre um leque de oportunidades aos indivíduos. 

Essa visão pode ajudar, ainda, a pensar nas escolhas que ocorrem, por exemplo, nas 

carreiras universitárias que, muitas vezes, não estão centradas nas vantagens individuais e nos 

resultados materiais. Ranquear as carreiras universitárias a partir de seu retorno financeiro e, 

por consequência, olhar a escolha de cursos por parte dos candidatos, considerando, 

primordialmente, este ângulo, é ter uma visão limitada.  

Na análise dos dados, na segunda parte desta tese, é possível constatar que o acesso ao 

ensino superior público, independente da carreira, só se concretiza para um grupo bastante 

qualificado em relação ao universo geral de candidatos. Ingressar neste espaço acadêmico é 

um passo bastante importante no processo de quebra da reprodução da desigualdade, 

independentemente do retorno financeiro. 

A construção da abordagem de Sen quanto às capacidades e funcionamentos se dá a 

partir do desdobramento de uma questão central colocada por ele para pensar a desigualdade: 

“Igualdade de quê?” (SEN, 2001). Essa questão pode nos conduzir a algumas reflexões. 

 

1.1.3. Igualdade de quê?  

 

Sen (2001) introduz duas questões para pensar a desigualdade: por que a igualdade? E 

igualdade de quê? Apesar de serem perguntas distintas, elas são interdependentes. “Igualdade 

de quê?” é a pergunta crucial na análise do autor, partindo do pressuposto de que toda teoria 

de ordenamento social, que tenha alguma importância, buscou a igualdade de algo. Portanto, 

“por que a igualdade?” é uma questão já respondida, na medida em que se considera como 

válidas as teorias de ordenamento social que pressupõem a igualdade em algum espaço social. 
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Cada teoria busca a igualdade de algo em um espaço que considere principal e mais relevante, 

privilegiando uma variável ou mesmo um conjunto de variáveis que refletem diferentes 

perspectivas.  

Nessa proposição de Sen, a reflexão sobre a desigualdade a partir da perspectiva do 

que elegemos como aquilo que devemos buscar equalizar entre os indivíduos, coloca-nos 

diante de um espaço particular em face a perspectivas distintas.  Espaços múltiplos e 

diferentes métricas podem ser vistos e analisados separadamente, quando, por exemplo, 

discutimos renda, acesso a bens, etnia, gênero etc.  

Apesar disso, eleger uma variável para análise não significa, necessariamente, a 

exclusão de outra. A segmentação de espaços no estudo da desigualdade não significa que 

esses diferentes focos não estejam integrados. Ao contrário, a realidade mostra como as 

variáveis são vivenciadas de forma cumulativa, o que revela o nível, o espectro e a dimensão 

das desigualdades nas quais se assentam nossas sociedades. Na parte final deste capítulo, 

tratamos um pouco mais sobre esse tema, a partir das abordagens de Tilly e Fraser. 

Por outro lado, segundo o autor, a igualdade, enquanto buscada em um determinado 

espaço, pode acarretar a desigualdade em outro espaço que se torne incompatível com o que 

foi privilegiado como métrica, a partir de uma determinada perspectiva. Desse modo, também 

optar por uma variável central ou privilegiar um espaço pode conduzir a uma possível 

desigualdade implicada, já que as duas perspectivas podem ser conflitantes.  

Quando se privilegia um espaço, pode-se estar sendo desigual em outro: igualdade 

aqui e desigualdade ali. Igualdade em um espaço pode ter aspecto anti-igualitário em outro, 

mas isso não invalida a igualdade buscada. Na verdade, aponta para uma perspectiva na qual 

se acredita estar mais afeita à noção de justiça social que privilegiamos. A perspectiva da 

igualdade a partir do conceito de capacidade, formulado por Sen (2001), pode ser entendida 

como uma resposta à questão de espaços avaliatórios distintos. Assim, o que se busca igualar 

não é uma variável focal, mas a capacidade de realização dos indivíduos. Apesar disso,  essa 

reflexão pode ajudar a entender o debate em torno da Lei de Cotas. A oposição à lei se dá, 

muitas vezes, pelo entendimento das políticas afirmativas como contrárias ao valor do mérito. 

Os adeptos de uma política de neutralidade racial terão como parâmetro de análise de quem 

deve ou não ingressar no ensino superior o resultado alcançado nos exames de ingresso, 

considerando o conjunto de candidatos como um grupo homogêneo. Nessa perspectiva de 

igualdade focada no desempenho dos candidatos na prova do Enem, uma maior pontuação do 

candidato deveria levar a uma melhor posição para ingresso no curso superior pretendido. 
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 Em contrapartida, os que defendem as políticas afirmativas não são contrários ao 

mérito, mas entendem que ele deve ser analisado numa perspectiva que considere outros 

fatores. Levar em conta apenas o melhor desempenho acadêmico, refletido na maior nota, 

como o único caminho legítimo para seleção a uma vaga no ensino superior é acreditar que a 

pontuação alcançada é fruto do esforço individual de cada um, desconsiderando que os 

candidatos não tiveram as mesmas condições de partida e percurso. Como retrata a bela 

passagem de Bowen e Bok:  

 

É mais proveitoso pensar no cultivo do talento como um processo semelhante à 

descida de um rio sinuoso, com corredeiras cheia de pedras, canais vagarosos e 

águas ora pardacentas, ora cristalinas. Particularmente quando a raça está implicada, 

não há nada simples, tranquilo ou sumamente previsível na educação dos jovens. 

(BOWEN, & BOK, 2004, p. 9)  

 

Pensar em igualdade de mérito a partir de resultados alcançados na prova do Enem é 

desconsiderar as trajetórias, histórias de vidas, questões sociais. Desigualdades de 

oportunidades educacionais é um ponto relevante na pesquisa e um argumento a favor da 

defesa das ações afirmativas. Pode-se constatar mais à frente, por análise dos dados, que 

alcançar escores mais altos na pontuação no Enem está fortemente associado a condições 

socioeconômicas, mesmo no universo das ações afirmativas.  

A diversidade humana é um ponto muito relevante na abordagem de Amartya Sen. Os 

seres humanos tem características pessoais distintas (idade, sexo, raça, aptidões físicas e 

mentais) e características externas também muito diversas (ambientes naturais, dotações 

orçamentárias, fatores epidemiológicos, responsabilidades herdadas etc.). Ignorar as variáveis 

interpessoais pode levar a um tratamento desigual para os que estão em desvantagens. As 

características “pessoais”, na nomenclatura de Sen, são carregadas de valores sociais numa 

sociedade marcada por profundas assimetrias (como veremos em Tilly e Fraser, no decorrer 

do capítulo), e interferem de forma decisiva nas oportunidades de participação no jogo social. 

 Essa diversidade humana é central na discussão da igualdade de oportunidades. Numa 

perspectiva econômica, a partir da obra de John Roemer (ROEMER (1998, apud ERIK, 2014 

p. 239), as desigualdades de oportunidades podem ser divididas em duas origens: por fatores 

de responsabilidade e não reponsabilidade. No primeiro caso, estaríamos no âmbito do 

esforço individual, tal como esforço educacional, horas trabalhadas, entre outras situações em 

que o indivíduo possa ser responsabilizado. No segundo caso, apresentam-se fatores que 

fogem ao controle do indivíduo, como consequências das “circunstâncias”: nesse contexto 
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estariam, por exemplo, antecedentes familiares, herança, nível educacional e ocupação dos 

pais, além de questões como gênero, raça, idade.  

 Ainda segundo Roemer, as desigualdades determinadas pelo esforço são 

desigualdades justas; já as resultantes das circunstâncias são eticamente inaceitáveis. Nesse 

sentido, o autor propõe “nivelar o terreno”, o que significa garantir que aqueles que aplicaram 

igual esforço terminem com igual realização, independentemente de suas circunstâncias 

(CARVALHO E WALTENBERG, 2015, p. 376). Nesse processo de nivelamento de terreno, 

as políticas públicas se tornam um caminho fundamental. Retoma-se, portanto, a importância 

das políticas focais na discussão da igualdade de oportunidades. 

 O mérito deve ser avaliado intragrupo; no nosso caso, no conjunto de candidatos que 

comungam de circunstâncias semelhantes. Nesse sentido, o que Roemer propõe é uma 

meritocracia condicional ou uma meritocracia entre iguais (WALTENBERG E MENDES 

JUNIOR, 2015).  

 Uma questão que se coloca é como definir os parâmetros dos grupos que concorrem às 

ações afirmativas. Quais são as características que definem um grupo de “iguais”? Quais 

vantagens sociais devem ser alvo de correções? Ou seja, é preciso definir quais, de fato, são 

as circunstâncias limitantes relevantes. (WALTENBERG E MENDES JUNIOR, 2015).  

 Essas circunstâncias estarão intrinsicamente relacionadas com a sociedade na qual ele 

se insere. Ao se analisar os dados, busca-se avaliar as diferenças entre os grupos que 

concorrem nas distintas modalidades de cotas e, a partir delas, verificar as circunstâncias que 

se apresentam mais limitantes. 

 O aprofundamento sobre desigualdades de oportunidades educacionais, determinantes 

para o sucesso na trajetória escolar, é discutido no capítulo dedicado ao ensino superior e 

também nas análises dos dados, apresentados na parte II da tese. 

   

1.1.4. Desigualdades duráveis, reconhecimento e distribuição: Charles Tilly e Nancy 

Fraser 

 

Como visto nas abordagens da desigualdade até aqui, seus aspectos multidimensionais 

estão na agenda de discussões e estudos, considerando, por exemplo, diferentes grupos sociais 

que ocupam lugares distintos de poder: grupos que se encontram, historicamente, em situação 

de subordinação, de discriminação, e que lutam por direitos. O lugar ocupado por esses 

grupos na sociedade não se modifica somente a partir da perspectiva econômica, isto é, com 

acesso a uma maior renda. Certamente, a renda é um fator importante e fundamental, mas não 
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suficiente para dar conta das assimetrias de poder e da complexidade de fatores que envolvem 

a questão da(s) desigualdade(s). 

Charles Tilly, em seu livro La desigualdad persistente (2000), traz uma grande 

contribuição na análise da estrutura da desigualdade. Um primeiro ponto que destacamos em 

Tilly é o de que as desigualdades se dão a partir de uma perspectiva relacional. Isso significa 

que é no interior das relações sociais que elas se manifestam e não a partir de atributos 

individuais ou genéticos. Essa perspectiva desconstrói a ideia de impessoalidade, como, por 

exemplo, a impessoalidade do mercado, propagada por alguns economistas. 

 

Aunque los economistas propiciaron durante un siglo una imagen de los pagos 

monetarios como actos solitarios que conectan temporariamente a compradores 

individuales com mercados impersonales, Zelizar nos muestra que los pagos están 

arraigados en ricas matrices sociales, cuyas formas y significación varián 

extremadamente según las relaciones sociales en cuestión, y sus modalidades (y no 

solo sus montos) son objetos de una lucha franca entre las partes. Aun cuando se 

trate de intercambios pecuniários, vivemos em un mundo relacional. 

Muchas otras actividades humanas que a primera vista parecen ser del todo 

individuales luego resultan tener un fuerte componente relacional (TILLY, 2000, p. 

59). 

 

Nesse contexto relacional, Tilly descreve esquemas e mecanismos sociais que geram 

as desigualdades e as tornam persistentes e duráveis, utilizando-se de pares categoriais, tais 

como negro/branco, homem/mulher, cidadão/estrangeiro etc. Esses pares interagem na 

sociedade de forma assimétrica, com cada um de seus componentes ocupando posições 

sociais desiguais que dificilmente são rompidas. São gerados a partir de relações sociais e não 

de características individuais. Sendo assim, essa assimetria se torna perniciosa à medida que 

causa danos aos excluídos, privando-os de acesso aos bens coletivos. 

Essas estruturas categoriais assimétricas são apropriadas pelas instituições e 

organizações, que passam a reproduzi-las no seu interior, perpetuando, assim, as 

desigualdades nas suas estruturas e funcionamentos. Esse processo se dá a partir de quatro 

mecanismos principais, que geram e sustentam as desigualdades. São eles: exploração, 

acúmulo de oportunidades, emulação e adaptação. 

A exploração segue uma lógica da apropriação capitalista, em que um grupo, que 

controla os recursos valiosos e que demanda trabalho para sua produção, aproveita-se do 

esforço de trabalhadores, o qual se exclui dos valores agregados. A exploração, que se dá 

primordialmente no âmbito do trabalho, pode também assumir outras formas, como poder e 

proteção. 
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O segundo mecanismo é o acúmulo de oportunidades, diferente da exploração. Aqui, 

um grupo não se vale do esforço do outro: o que ocorre é o monopólio de determinado grupo 

em relação ao acesso a bens e valores, assim como a exclusão de outros grupos quanto ao 

acesso a esses recursos, gerando uma distribuição desigual de bens. Em cenários de 

desigualdades tão profundas, como na sociedade brasileira, esse acúmulo de oportunidades 

por parte de um grupo tão restrito da população pode ter consequências profundas, como 

veremos ao longo da pesquisa. 

Os dois últimos mecanismos, a saber, emulação e adaptação, reforçam os dois 

primeiros, tendo em vista que, enquanto a emulação contribui para que as diferenças 

categoriais sejam reproduzidas nas organizações - que incorporam essas diferenças no seu 

interior, imitando modelos desiguais categoriais que vem funcionando ao longo do tempo -, a 

adaptação rotiniza esses modelos no interior das organizações, o que contribui para sua 

aceitação e naturalização.  

Na análise de Tilly (2000), podemos perceber o quão estrutural é a desigualdade e sua 

tendência à perpetuação, além de quão grande é a dificuldade de romper com esses 

mecanismos que se originam a partir de pares categoriais assimétricos, os quais refletem 

posições sociais vantajosas/desvantajosas e as tornam duradouras. Estamos diante de um 

sistema de exclusão e controle social que vai muito além de questões econômicas. As 

diferenças de classes compõem um dos muitos pares assimétricos. Cabe destacar que grupos 

podem fazer parte, simultaneamente, de diferentes pares categoriais, ocupando, assim, em 

alguns casos, posições sociais desvantajosas em mais de um par. Essa situação nos ajuda a 

compreender melhor a importância das políticas afirmativas que combinam diversos fatores 

na tentativa de mitigar as desigualdades. 

Tilly (2000) utiliza vários exemplos no decorrer do texto, muitos deles relacionados ao 

mundo do trabalho. Esses exemplos são bastante úteis, mais adiante, na análise das profundas 

diferenças “categoriais” no mercado de trabalho e do acesso à educação no Brasil. 

Como exemplo da força desses pares categoriais, mais especificamente o par 

homem/mulher, recentemente (28/03/2020), foi publicada uma reportagem do jornal Folha de 

São Paulo, intitulada Vozes de robôs, como Alexa (Amazon) e Siri (Apple), reforçam na 

tecnologia imagem de mulher servil. A reportagem chama a atenção de como a inteligência 

artificial, por meio das assistentes virtuais, repete estereótipos do mundo real. A matéria cita 

um relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco) que alerta que as assistentes de voz podem reforçar a desigualdade de gênero. A 

situação gerou um movimento de protesto, e depois de uma petição assinada por 17 mil 
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pessoas, foram feitas alterações nas respostas das assistentes virtuais, como, por exemplo, 

parar de responder de forma brincalhona a insultos sexuais.  

Esse exemplo é interessante, uma vez que não estamos falando de corporações 

tradicionais, mas sim de empresas de vanguarda tecnológica que, mesmo ocupando esse 

lugar, reforçam a desigualdade de gênero, demonstrando a força e a permanência dessas 

estruturas dentro das organizações. 

O conceito de desigualdade persistente de Tilly, que se aplica no exemplo acima, no 

âmbito institucional, pode ser uma ferramenta importante para entender padrões de 

desigualdade que perduram em relação aos resultados educacionais dos indivíduos, a partir da 

avaliação das condições socioeconômicas e culturais dos pais.  

Pensar desigualdade de renda, mais especificamente, coloca-nos diante da 

possibilidade ou não de acesso a bens materiais. Pensar em outras dimensões nos transporta a 

outros universos e situações, tais como subalternidades, lugares de poder, lugar de fala, 

autoestima, subjetividades, respeito, autoconfiança, reconhecimento social e respeito às 

diferenças.  

Nesse sentido, discussões trazidas pela teoria do reconhecimento podem ajudar a 

compreender melhor as injustiças sociais e entender a necessidade de ações específicas para 

minimizar injustiças a grupos sociais historicamente excluídos, que são os elos que ocupam o 

lugar de desvantagem social nos pares de Tilly.  

No início deste capítulo, buscamos contextualizar em que momento a desigualdade de 

renda se torna um problema. Em uma sociedade patrimonial - como Piketty (2014) representa 

a sociedade do século XIX - falar em desigualdade econômica como um problema a ser 

mitigado não fazia sentido, uma vez que origem e herança eram meios absolutos de se 

adquirir bens materiais e uma vida confortável. 

Poderíamos, então, nessa perspectiva de contextualização de quando uma questão se 

torna um problema, iniciar a discussão sobre reconhecimento citando o artigo 1º, da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada no dia 10 de dezembro de 1948: 

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos”. 

Uma teoria do reconhecimento só faz sentido em uma sociedade que, pelo menos em 

tese, seja como um ideal utópico, colocando-nos diante da possibilidade de pensarmos o ser 

humano como livres e iguais em dignidade e direito. 

Os principais autores da teoria do reconhecimento são Charles Taylor, Axel Honneth e 

Nancy Fraser. Segundo Taylor, 
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O reconhecimento não é uma questão de cortesia, mas uma necessidade humana. 

Isso porque pessoas e grupos podem sofrer danos reais se a sociedade os representa 

com imagens restritivas e depreciativas (TAYLOR, 1994, p. 26, apud 

MENDONÇA, 2007, p. 160). 

 

Em Taylor e Honneth, as discussões sobre o reconhecimento vão estar centradas em 

questões de identidades, multiculturalismo, direito às diferenças, valorização das diferenças, 

solidariedade, estima social, afeto, busca de autoconfiança, autorrespeito, reconhecimento de 

direitos legais, autoestima compartilhada por um grupo, entre outras. 

Nancy Fraser, numa perspectiva de justiça social, combina questões distributivas a 

questões da teoria do reconhecimento. Para ela, há uma relação entre o não reconhecimento 

de grupos sociais e a distribuição desigual de recursos materiais. Segundo a autora, na 

atualidade, estamos diante de reivindicações por justiça social que se dividem em dois tipos: 

políticas redistributivas e políticas de reconhecimento. Na primeira, estaríamos no âmbito da 

busca de uma distribuição mais justa de recursos e riquezas; na outra, “um mundo que acolha 

amistosamente as diferenças” (FRASER, 2002, p. 20). Aqui, encontram-se as reivindicações 

de reconhecimento de minorias étnicas, raciais, de gênero etc. 

Distribuição e reconhecimento têm se apresentado como espaços distintos. De um 

lado, apresenta-se o que se conhece como luta de classe; do outro, políticas de identidade. 

Esse divórcio entre políticas de igualdade econômica e políticas culturais da diferença é uma 

falsa antítese. Segundo a autora, a justiça hoje exige a combinação de ambas. A questão então 

que se coloca é: como combiná-las? (FRASER, 2006).  Como imaginar um conceito de 

justiça que englobe ambos os lados e esquemas institucionais capazes de remediar os 

problemas de má distribuição e falta de reconhecimento? 

O reconhecimento, em geral, é visto através da lente da identidade. Sendo assim, o que 

requer reconhecimento é a identidade específica de cada grupo. O não reconhecimento de um 

grupo se dá através da depreciação de determinada identidade, o que causa danos internos aos 

indivíduos. A imagem depreciadora que a cultura dominante faz de determinados grupos seria 

combatida através da rejeição dessa imagem pelo grupo e pela promoção de novas 

representações criadas pelo próprio grupo, reformulando essa identidade coletiva. Com esse 

processo, obter-se-ia respeito e estima na sociedade (FRASER, 2006). 

A autora propõe uma concepção alternativa do reconhecimento, como sendo uma 

questão de status social. Segundo ela, o que requer reconhecimento não é a identidade 

específica de cada grupo, mas o status dos membros do grupo na interação social. O 

reconhecimento inapropriado não significaria, assim, a depreciação da identidade do grupo, 
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mas sim o lugar ocupado pelo grupo na sociedade. Os indivíduos inapropriadamente 

reconhecidos são impedidos de participar como iguais na vida social. É uma questão de 

subordinação social. Se atores de diferentes grupos interagem e participam em condições de 

igualdade na vida social, estamos diante de uma situação de reconhecimento recíproco e 

status de igualdade. 

No entanto, quando padrões culturais geram uma interação desigual de diferentes 

grupos, em que grupos são vistos como inferiores, excluídos e muitas vezes invisíveis, 

estamos diante de uma situação de reconhecimento inapropriado e subordinação de status.  

Nesse sentido, o reconhecimento não está associado especificamente à identidade do 

grupo. Ele passa a ser visto numa perspectiva de interação social e de igualdade (ou não) 

nessa interação. É, portanto, uma questão de paridade. Esse enfoque nos remete aos pares 

assimétricos, apontados por Tilly, na interação social.  

 

Las categorias sostienen la desigualdad persistente cuando se combinan com las 

jerarquias – lazos entre sítios sociales em que las conexiones son assimétricas y los 

sítios sistematicamente desiguales- Cada un fortalece la otra, porque uma barrera 

relativamente impermeable reduce la possibilidade de que se entablen através de 

ella relaciones igualadoras, em tanto las relaciones assimétricas basadas em 

recursos desiguales justifican el limite y lo tornam más visible (TILLY, 2000, p. 

84). 

 

Em Fraser (2002), assim como em Tilly (2000), o problema se dá na forma assimétrica 

de interação social entre diferentes grupos. 

 

O reconhecimento inapropriado surge, em outras palavras, através do funcionamento 

de instituições sociais que regulam a interação segundo normas culturais que 

impedem a paridade. (...) Em cada caso, o resultado é a negação, a alguns membros 

da sociedade, do status de plenos parceiros na interação, capazes de participar em 

condições de igualdade com os demais” (FRASER, 2002, p. 11). 

 

Com o intuito de buscar um caminho de integração entre redistribuição e 

reconhecimento, a autora trabalha com os conceitos de classe e status. Toma-se classe como 

um conceito relacionado a uma ordem de subordinação econômica que, através de esquemas 

distributivos, nega a membros da sociedade meios e oportunidades de participar em iguais 

condições na vida social. A ênfase aqui se dá a questões de renda, acesso a bens valiosos. 

Já a concepção de status se refere a uma ordem de subordinação intersubjetiva, na qual 

padrões culturais institucionalizados e hegemônicos negam a determinados grupos a 

participação igualitária e plena na interação social. 
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 A autora assinala que lutas por reconhecimento e lutas por redistribuição podem se 

colocar de forma contraditória. Enquanto, no âmbito do reconhecimento, a atenção está 

voltada para a especificidade do grupo e sua diferenciação, na luta por redistribuição busca-se 

abolir essas diferenciações.  

A autora utiliza-se do conceito de coletividades bivalentes, no qual se inserem grupos 

que sofrem simultaneamente de má distribuição e desconsideração cultural. Identifica-se 

gênero e cor como paradigmas dessas coletividades bivalentes. No caso da cor, que aqui nos 

interessa mais fortemente, os negros são vítimas do que ela chama de divisão racial do 

trabalho, em que ocupam posições de subalternidade e baixa remuneração, situação que se dá 

pelo legado histórico do colonialismo e da escravidão. Mas não é só no âmbito econômico 

que ocorre essa depreciação. Ela também está presente na representação cultural e 

identificação com representações estereotipadas e humilhantes. Portanto, nessas comunidades 

bivalentes, as ações de justiça social devem incluir distribuição e reconhecimento.  

Essa perspectiva de comunidades bivalentes, em que questões de ordem econômica e 

cultural se entrelaçam, aponta algumas chaves para análise da implementação da Lei de Cotas 

no acesso ao ensino superior. 

 

Na chave analítica de Fraser, o movimento negro mostra como as chaves de 

redistribuição e reconhecimento estão profundamente relacionadas para demandas 

de mudança social: o reconhecimento da justiça de se promoverem políticas que 

levem à maior paridade para participação na esfera pública por meio de acesso ao 

ensino superior tem como consequência a redistribuição de recursos materiais 

(PAIVA et al., 2018, p. 25). 

 

As discussões sobre as múltiplas dimensões da desigualdade e do reconhecimento do 

lugar de subalternidade ocupado por determinados grupos estão inseridas no debate da 

implementação de políticas públicas no Brasil. 

Em documentos produzidos pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 

encontramos a abordagem da desigualdade em suas múltiplas dimensões. No capítulo 1 da 

coletânea Implementando desigualdades: reprodução de desigualdades na implementação de 

políticas públicas (2019), Sérgio Costa insere algumas questões para reflexão sobre as 

desigualdades. São elas: 1) desigualdades de quê?, 2) desigualdades entre quem?, 3) 

desigualdades quando? e 4) desigualdades onde?. 

A partir desses quatro pontos, o autor discute temas como desigualdade de cor, de 

gênero, de oportunidades, de posições, de acesso a saneamento; desigualdades entre grupos, 

no interior de um grupo, entre estados, entre nações; desigualdades no tempo, sincrônicas ou 
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persistentes, duráveis (nos termos de Tilly). Assim, a desigualdade é, portanto, analisada de 

forma multidimensional, em que muitos desses pontos interagem e se combinam. 

No capítulo 2 da mesma coletânea, Rogerio de Souza Medeiros propõe a utilização da 

perspectiva da interseccionalidade na abordagem das formas múltiplas de desigualdade e 

subordinação social, defendendo a ideia de que essa perspectiva pode contribuir na análise das 

políticas públicas.  A utilização da perspectiva da interseccionalidade se dá a partir de 

questões como cor, gênero e classe, que estão na gênese dos estudos da interseccionalidade, 

emergentes no movimento feminista. O autor traz para o campo de discussão questões de 

identidade social, posições de subordinação, dominação, lugares de poder, isto é, dimensões 

transversais que interagem entre si e são produtoras de tipos de desigualdades sociais que se 

entrelaçam.  

Essas perspectivas multidimensionais da desigualdade, os conceitos e as discussões 

teóricas contribuem para nossa análise das políticas públicas de ingresso ao ensino superior. É 

necessário situar o caso brasileiro nesse contexto da desigualdade, seja no âmbito da renda, do 

reconhecimento de determinados grupos, seja no âmbito das lutas dos movimentos sociais por 

conquista de direitos. O Brasil se caracteriza por ser um país de dimensões continentais, com 

elevado nível de desigualdade e também com um forte legado histórico de colonialismo e 

escravidão. Tudo isso nos coloca em situação bastante sensível no que tange às discussões 

tanto no campo da distribuição como no reconhecimento de grupos historicamente excluídos. 
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2. DESIGUALDADE(S) – BRASIL 

 

  “O Brasil não é um país pobre, mas um país com 

muitos pobres.” 

Ricardo Paes de Barros 

 

Cresci ouvindo algumas frases, como “o Brasil é o país do futuro”; “o Brasil é um país 

com profundas desigualdades”; “um país de grandes riquezas naturais”; “o Brasil não é um 

só”; “existem ‘dois Brasis’” (que, mais tarde, fui saber que era o título de um livro de um 

economista francês que se referia à modernidade do Centro-Sul e do Sul e o atraso e a miséria 

do Nordeste - o Nordeste, o Brasil profundo, o Brasil da seca, a canícula nordestina tão bem 

retratada nas imagens dos poemas de João Cabral de Melo Neto).  

O Brasil, que disfarça o tratamento desigual que é dado aos pretos, através do mito da 

democracia racial.  

O Brasil, um país de contrastes, que pode ser expresso na frase de Ricardo Paes de 

Barros, utilizada na epígrafe desta seção: “o Brasil não é um país pobre, mas um país com 

muitos pobres” (BARROS et al., 2001, p. 1). 

Neste capítulo, procuraremos destacar algumas questões que caracterizam a 

desigualdade brasileira, tanto no que se refere à distribuição de renda, como no que se refere à 

desigualdade de cor. Como ficou claro no tópico anterior, renda, cor, gênero e outras 

categorias são pontos que se entrelaçam. Para melhor discorrer e refletir sobre elas, vamos 

apresentá-las de forma separada. Para efeito de organização do texto, iniciaremos tratando da 

desigualdade no âmbito da renda. 

 

2.1. Pobreza e desigualdade de renda 

 

 Buscando qualificar a fala “o Brasil é um país de profundas desigualdades”, vamos 

nos valer, primordialmente, dos textos produzidos pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea), nos quais a pobreza e a desigualdade do Brasil são discutidas. A partir deles, 

é possível ver a sua magnitude ao longo do tempo, sua estabilidade assustadora por um longo 

período, mas também momentos mais auspiciosos, nos quais o país alcança uma melhor 

distribuição de renda e menores índices de pobreza. Busca-se, ainda, entender a estrutura que 

permeia tamanha desigualdade e pobreza e o papel do crescimento econômico na 

transformação desse quadro, além de, principalmente, entender as políticas públicas que 



50 

 

 

podem conduzir a minimizar esse cenário. Apropriamo-nos da fala de Marta Arretche, no 

prefácio de sua coletânea Trajetórias de desigualdades: como o Brasil mudou nos últimos 50 

anos: “Políticas importam! Mais do que isso: deslocamentos dos padrões de desigualdades 

requerem políticas implementadas por um longo período de tempo” (ARRETCHE, 2015, p.7). 

Observa-se que o tão falado crescimento econômico como caminho milagroso para 

reverter situações de desigualdade não é suficiente, caso não esteja associado a políticas que 

tenham como foco a redução da desigualdade. Frases amplamente difundidas, como “crescer 

o bolo para depois distribuir” ou “crescer, crescer e crescer” (BARROS et al, 2001, p. 21), 

que carregam a ideia que a inclusão de todos é um caminho natural, não se concretizam sem 

uma clara opção de implementação de políticas voltadas para a equidade. Também é 

percebido que, mesmo em momentos de redução da pobreza e da desigualdade, o país 

manteve índices alarmantes de pobreza. Os momentos auspiciosos não foram suficientes para 

reverter esse quadro, o que significa que ainda há um longo caminho a percorrer em busca de 

uma sociedade mais justa.   

O propósito aqui não é traçar um histórico da desigualdade no Brasil, mas 

contextualizar a desigualdade em nosso país e apresentar sua dimensão, avanços e recuos nas 

últimas décadas. Nosso marco temporal será um olhar mais atencioso a partir do fim da 

década de 70 até os dias de hoje.  

Nossa trajetória se inicia com o texto Estabilidade inaceitável: desigualdade e 

pobreza no Brasil (BARROS et al., 2001). Como o próprio título anuncia, estamos diante de 

uma situação estrutural e não de um problema pontual. 

O texto foi escrito no ano de 2000 e busca traçar um retrato da pobreza e desigualdade 

de renda no país ao longo do período de 1977 a 1997. Os autores apresentam o tamanho e a 

natureza da pobreza no Brasil, tecendo uma comparação com outros países, o que ajuda a 

entender a dimensão da nossa desigualdade. Discutem, ainda, o papel do crescimento 

econômico e de políticas redistributivas como os caminhos possíveis de mitigação desse 

quadro. 

O crescimento econômico, em geral, é visto como o caminho para minimizar o 

problema da desigualdade. Quantas vezes se ouve o discurso de que o país precisa crescer e 

só assim haverá mais empregos, renda, etc? No entanto, como é possível ver nas discussões 

que se seguem, o crescimento econômico é insuficiente para nos tirar de um cenário de 

tamanha desigualdade e, mesmo em momentos de crescimento significativo, os índices de 

desigualdade se agravaram.  
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Dentro desse contexto de crescimento econômico e agravamento dos índices de 

desigualdade, Dedecca, em seu texto A redução da desigualdade e seus desafios (2015), 

analisa a natureza do nosso desenvolvimento a partir do pós-guerra. Como visto no capítulo 

anterior, o mundo ocidental vivenciou no pós-guerra um momento de redução das 

desigualdades, um período também embalado por uma perspectiva otimista, tão bem 

representada no filme de Ken Loach.  

Apesar de ter havido nesse período um processo de industrialização e crescimento 

acelerado, esse crescimento não se refletiu em uma diminuição da desigualdade; pelo 

contrário, aquele foi acompanhado da ampliação desta. Nosso modelo de crescimento foi 

considerado como sendo um modelo de crescimento excludente. Esse modelo, em que o 

desenvolvimento foi acompanhado de desigualdade e pobreza, esteve no centro do debate nos 

anos 60 e 70.  

É importante assinalar a falta de sinergia entre o crescimento econômico desse período 

com a redução da desigualdade, o que introduz no debate a questão da necessidade de um 

modelo de crescimento que tenha em seu interior a preocupação com a implementação de 

políticas públicas de redistribuição. Esse fato só veio a ocorrer na primeira década do século 

XXI, em que houve uma redução da desigualdade tanto em situação de estagnação econômica 

como de crescimento, uma vez que políticas de transferência de renda ocuparam um lugar de 

destaque.  

O par crescimento econômico e redução da desigualdade tem caminhado junto há 

muito tempo. Essa associação tem origem na interpretação dos estudos de Kuznets (1955 

apud SOUZA, 2016), que afirmam que o crescimento econômico reduziria a desigualdade e, 

mais do que isso, que a desigualdade, num primeiro momento, seria algo positivo e 

impulsionador do crescimento. 

Segundo Kerstenetzky, 

 

A história é simples: as desigualdades de remuneração pela utilização dos diferentes 

recursos econômicos funcionariam como incentivo ao esforço produtivo, levando, 

na ausência de imperfeições e incompletudes do mercado, ao crescimento. Cedo ou 

tarde os efeitos do crescimento econômico se fariam sentir em todas as camadas 

sociais, chegando aos mais pobres especialmente pela geração de emprego e renda 

decorrente do uso produtivo dos recursos econômicos (SMITH, 1983; 

KERSTENETZKY, 2000). No entanto, a evidência de processos de crescimento 

econômico, e mesmo de crescimento acelerado, que não eliminaram a pobreza, 

provocou uma importante onda revisionista na literatura econômica, qualificando o 

automatismo suposto nas relações entre crescimento e eliminação da pobreza. 

(KERSTENETZKY, 2002, p. 654) 

 

Apesar do reconhecimento da insuficiência do crescimento econômico para mitigar o 
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problema da pobreza, essa visão ainda é muito presente no discurso econômico, como 

assinala Souza (2016) em sua tese de doutorado intitulada A desigualdade vista do topo: a 

concentração de renda entre os ricos no Brasil, 1926-2013. De acordo com o autor, a teoria 

de Kuznets “tornou-se um mantra em muitos círculos intelectuais e políticos” (SOUZA, 2016, 

p. 66). Assim como um mantra, que encontra sua força no processo de repetição, a teoria de 

Kuznets ainda tem eco na atualidade. Mesmo que já tenhamos vivido um período de 

crescimento econômico com crescimento da desigualdade, a perspectiva da desigualdade 

como parte do processo de crescimento econômico ainda é acionada como forma de 

justificativa. É necessário reconhecer que a desigualdade é fruto de um modelo de 

crescimento econômico. 

Retomando o texto de Barros et al. (2001), pode-se assinalar alguns pontos relevantes 

para entender a dimensão, estabilidade e estrutura da desigualdade brasileira. O autor afirma 

que o problema da pobreza no Brasil não é a escassez de recursos, mas sim a concentração da 

renda e sua má distribuição. 

 

O Brasil, apesar de dispor de um enorme contingente de sua população abaixo da 

linha da pobreza, não pode ser considerado um país pobre, e a origem dessa pobreza, 

não residindo na escassez de recursos, deve ser investigada em outra esfera 

(BARROS et al, 2001, p. 4). 

 

Ele revela a magnitude da pobreza no Brasil e sua estabilidade em patamares 

extremamente elevados pelo período estudado. Cabe assinalar que a análise da pobreza está 

no âmbito da renda. No período compreendido entre o fim da década de 70 e o fim da década 

de 90, o percentual de pobres oscilava entre 40 e 45 por cento da população, com uma 

melhora desse índice no fim da década de 90, em um patamar de 34%. 

 
A análise atenta do período 1977/99 revela, de forma contundente, que muito mais 

importante do que as pequenas flutuações observadas na desigualdade é a 

inacreditável estabilidade da intensa desigualdade de renda que acompanha a 

sociedade brasileira ao longo de todos esses anos (BARROS et al., 2001, p. 17). 

 

Ao tecer comparações com outros países, é mostrado o quanto nosso grau de pobreza e 

desigualdade é extremamente elevado entre os países estudados. Contrastando o grau de 

pobreza do Brasil com os países com renda per capita similar à brasileira, o resultado é 

assustador: nesses outros países, o grau de pobreza fica abaixo de 10%; aqui, nosso patamar é 

de 30%.  

Segundo o Relatório de desenvolvimento humano, 
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De fato, considerando a renda e o grau de pobreza reportados pelos países no 

Relatório de Desenvolvimento Humano, podemos definir uma norma internacional 

que imputaria um valor previsto de somente 8% de pobres para países com a renda 

per capita equivalente à brasileira (BARROS et al., 2001 p. 7). 

 

Diante disso, dos nossos 30% de índice de pobreza, 8% estariam na margem do 

esperado, no âmbito de uma possível escassez de recursos; os outros 22% estariam na conta 

da má distribuição, o que evidencia a desigualdade brasileira. 

Em um exercício hipotético feito pelo autor, caso se distribuíssem de forma equitativa 

os recursos nacionais disponíveis, seria possível eliminar toda a pobreza. Esse exercício 

analítico teve como objetivo reforçar a ideia de que a pobreza no Brasil tem causas que não se 

justificam pela escassez de recursos. 

Um outro ponto de comparação é a concentração de renda, que pode ser avaliada pela 

razão entre a renda média dos mais ricos e dos mais pobres. Quanto maior for essa diferença, 

menos justa será essa sociedade e, aqui, mais uma vez encontramos o Brasil com números 

muito maiores em comparação com outros países. Segundo os autores do texto Estabilidade 

inaceitável: desigualdade e pobreza no Brasil (BARROS et al., 2001), no período estudado, 

entre os anos de 1977 e 1999, os indivíduos que se encontravam entre os 10% mais ricos da 

população se apropriavam de cerca de 50% da renda total das famílias, enquanto os 50% mais 

pobres se apropriavam de pouco mais de 10%. 

Na perspectiva de que desigualdade é uma questão social relevante e que deve ser 

combatida, os autores, além do diagnóstico do elevado índice de pobreza, da sua magnitude e 

da acentuada concentração de renda, analisam caminhos possíveis para mitigar esse cenário. 

Recuperando a discussão do crescimento econômico e de políticas de redistribuição 

como vias de alcançarmos uma sociedade mais igualitária, os autores analisam se a redução 

da pobreza se dá de forma mais efetiva pela via do crescimento econômico ou através de 

políticas distributivas que gerem maior equidade na distribuição de recursos. Concluem que, 

apesar do crescimento econômico ser uma via importante, é um caminho lento e insuficiente. 

A redução da pobreza é mais sensível a políticas redistributivas, como é comprovado mais 

adiante na análise da primeira década do século XXI, período em que vivemos uma redução 

da pobreza e da desigualdade. 

No espaço de 1977 a 1997, os autores apontam que a “estratégia” utilizada para 

combater as desigualdades esteve centrada no crescimento econômico, o que, segundo eles, 

responde em grande medida pela ineficiência do combate à pobreza no período. Concluem, 

portanto, que o Brasil não é um país pobre, como discutido anteriormente, mas um país 
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injusto, sendo a desigualdade brasileira surpreendente não só pela sua magnitude, mas 

também pela sua intensidade. 

Seguindo uma linha cronológica, em 2001 a situação começa a apresentar uma 

melhora quanto a índices de desigualdade. Se antes havia uma estabilidade nos índices de 

pobreza, nesse momento, ocorre um ponto de inflexão.  

No texto Determinantes da queda da desigualdade no Brasil, Barros, Carvalho, 

Franco e Mendonça (2010), analisam o intervalo entre 2001 e 2007, no qual a renda dos mais 

pobres cresceu, ocasionando um declínio nos índices de pobreza e no grau de desigualdade. 

 O período pode ser dividido em duas fases, com características distintas: uma 

primeira, de 2001 a 2003; e uma segunda, de 2004 a 2007. Em ambas, houve redução da 

desigualdade. Seguindo a linha de análise, em que se pontua tanto o papel das políticas de 

equidade como o do crescimento econômico como vias de combate à pobreza e da 

consequente redução das desigualdades, o que diferencia esses dois períodos é que, apesar de 

ter sido observado o aumento da renda dos mais pobres tanto em um cenário de estagnação 

econômica (2001 a 2003) quanto de crescimento econômico (2004 a 2007), os reflexos foram 

distintos em diferentes estratos sociais.  

No período de 2001 a 2007, a redução da desigualdade foi bastante acentuada e foi 

considerada uma das mais aceleradas se comparada aos demais países. A análise de Barros et 

al., no referido texto, vai até o ano de 2007, mas o período de redução da desigualdade vai 

além, até por volta de 2014, quando volta a crescer. Portanto, temos no Brasil uma década 

auspiciosa, em que a estabilidade da pobreza e da desigualdade perde força.  

Esse é um momento de virada importante. Em 2007, foi publicado pelo Ipea um 

estudo intitulado Desigualdade de renda no Brasil, uma análise da queda recente, que 

abrange o período de 2001 a 2005. Cabe ressaltar que, mesmo com esse resultado positivo, 

dada a magnitude da desigualdade no Brasil e a concentração de renda, o nível de 

desigualdade ainda se encontrava em patamares extremamente elevados. 

Entre 2001 e 2003, o país viveu um momento de estagnação econômica em que a 

renda per capita decresceu em 3% ao ano. No entanto, a renda dos mais pobres cresceu nesse 

período, como consequência de políticas de equidade. Ainda nesse mesmo período, a renda 

dos mais ricos declinou, o que levou à redução do hiato entre esses dois extremos.  

No período seguinte, de 2004 a 2007, a renda dos mais pobres continuou a avançar 

positivamente, agora em um cenário de crescimento econômico, o que alavancou a renda per 

capita brasileira. Nesse quadro, houve aumento de renda de todos os extratos da população, 

ainda que a dos mais pobres tenha sido mais elevada. 
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Dedecca (2015) também analisa o período, estendendo sua análise até 2011. Assim 

como Barros et al., o autor assinala a importância da queda das desigualdades naquele 

intervalo de tempo e o aumento do poder de compra das famílias de menor renda. 

 No período de crescimento econômico, a partir de 2004, apesar de todos os extratos 

da população vivenciarem o aumento da renda per capita, o autor destaca que esse aumento 

foi mais expressivo nos extratos de menor renda, o que contribuiu para a diminuição dos 

índices de desigualdade. Entretanto, apesar desses avanços e a consequente melhoria nos 

índices de pobreza e extrema pobreza, não fomos capazes de modificar o padrão da 

concentração de renda no país. 

Na sua tese de doutorado, Souza (2016) estuda a concentração de renda entre os ricos 

no Brasil, e faz a seguinte observação, na conclusão de seu texto: 

 

Apesar de todas as conquistas desde a Constituição Federal de 1988, é no mínimo 

prematuro falar em um novo contrato social com baixa tolerância à desigualdade. As 

estimativas com base nos dados tributários apontam, ao menos até́ agora, para uma 

inequívoca estabilidade da concentração no topo nos últimos anos. A maior 

permeabilidade do Estado às reivindicações das camadas mais pobres resultou mais 

em uma acomodação do que em uma reviravolta no seu padrão de atuação. Como 

discutido no capítulo 6, muitos privilégios foram mantidos ou reforçados, e algumas 

dimensões estruturais tampouco passaram por grandes transformações. No limite, é 

razoável postular que a democracia pode servir mais para conter o aumento da nossa 

desigualdade do que para reduzi-la. Essas conclusões, é bom lembrar, relacionam-se 

essencialmente à concentração no topo. É possível ser bem mais otimista quanto à 

redistribuição entre as camadas mais pobres ou menos afluentes da distribuição de 

renda, e mais ainda quanto à perspectiva de redução da pobreza absoluta e aumento 

do padrão de vida médio via crescimento econômico. Dada a intensidade da 

concentração de renda no topo, contudo, é difícil fugir ao pessimismo quanto à 

questão distributiva mesmo quando se olha para indicadores sintéticos, como o 

coeficiente de Gini (SOUZA, 2016, p. 334). 

 

Mesmo que tenham acontecido avanços, seja pelos direitos conquistados e expressos 

na constituição de 1988, como pela redução da desigualdade, chegando a seu menor nível na 

primeira década do século XXI, se comparada às três décadas anteriores, a concentração de 

renda no Brasil se mantém sem oscilações estruturais, segundo o estudo de Souza (2016). Isso 

significa que a concentração de renda no topo se mantém inabalada. E, como visto 

anteriormente, o crescimento econômico por si só não é capaz de mudar esse cenário. São 

necessárias políticas comprometidas com uma mudança estrutural da nossa sociedade e que 

encarem o desafio de tornar o país mais justo, possibilitando, assim, emergir do local de um 

dos países mais desiguais no mundo.  

 Numa análise mais detalhada, os autores buscam desvendar os fatores que levaram ao 

decréscimo dos índices de pobreza e desigualdade no período mencionado. Deddeca (2015) 
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destaca as políticas de transferência de renda, representada, primordialmente, pelo Bolsa 

Família, além da valorização do salário mínimo, da redução do desemprego, de uma inflação 

baixa e do acesso ao crédito. Nesse período, pôde-se verificar um ganho de bem-estar nas 

famílias de baixa renda. O autor discute ainda os desafios para a manutenção desse caminho, 

que tem um novo ponto de inflexão em 2014, com o aumento da desigualdade na sociedade 

brasileira. 

Na análise de Barros et al. (2001-2007) em relação aos fatores que mais contribuíram 

para a queda das desigualdades e melhores resultados nos índices de pobreza, encontram-se as 

rendas não derivadas do trabalho, posição aqui ocupada pelas transferências de rendas 

governamentais, com seu aumento de cobertura e volume. No entanto, cabe destacar que a 

renda do trabalho também possui um papel significativo.  

A melhora de renda do trabalho está associada à escolaridade. É a partir dela que se 

alcança uma melhor qualificação do trabalhador e, consequentemente, maior produtividade. 

Segundo Barros (2010), entre os fatores que afetam a produtividade do trabalho, a 

escolaridade é um dos mais significativos. 

O período vivenciou uma expansão da escolaridade e, diante de um declínio das 

desigualdades educacionais, há também uma queda das desigualdades salariais. Os autores 

observam que as discriminações no mercado de trabalho entre os pares homem/mulher, 

negro/branco, entre outros, vivenciaram um processo de redução, contribuindo, assim, para a 

queda das desigualdades nas questões salariais (BARROS et al., 2010). 

Cabe ressaltar que, na análise de Dedecca (2015), um dos indicadores 

socioeconômicos que obteve melhores índices no período estudado foi o da escolaridade. 

Para finalizar essa seção, introduz-se um ligeiro comentário sobre o período de 2014 

até 2019. Infelizmente, a trajetória positiva trilhada sofre um revés a partir de 2014, quando se 

volta a ter um aumento da desigualdade e pobreza. 

Da pesquisa de Marcelo Neri (2019), A escalada da desigualdade: qual foi o impacto 

da crise sobre a distribuição de renda e a pobreza?, destacamos alguns pontos, na perspectiva 

que tratamos o tema. Nesse período, que se inicia no fim de 2014, houve uma forte retração 

da renda dos mais pobres e ganho de renda dos mais ricos, contribuindo para o agravamento 

da concentração de renda. Assinala Neri sobre essa mudança de rumo: “Do milagre do 

crescimento inclusivo ao inferno da grande recessão concentradora” (NERI, 2019, p. 6).  

Como mencionamos anteriormente, na análise de Dedecca, no período de 2001 a 

2014, houve um ganho de bem-estar nas famílias de baixa renda. Neri segue analisando o 

bem-estar a partir de 2014. Para se medir o bem-estar, leva-se em conta a variação de renda 
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entre o topo (ricos) e a base (pobres). Se a renda cresce mais na base, como ocorreu no 

período anterior a 2014, o índice de bem-estar cresce. 

Desse modo, de acordo com Neri, a partir de 2014, apresenta-se a seguinte situação: 

“no primeiro trimestre de 2014, o bem-estar crescia a 6,47% em relação ao mesmo trimestre 

do ano anterior. Exatos dois anos depois, o bem-estar caía a -6,87%. Fomos do topo da 

montanha ao fundo do vale em tempo recorde” (NERI, 2019, p. 6). O autor ainda prossegue, 

mais adiante, dizendo que “a recuperação do crescimento de renda que a rigor vem desde o 

segundo trimestre de 2016 não se reflete no bem-estar geral da nação por força do 

crescimento da desigualdade” (NERI, 2019, p. 6). 

É importante destacar esses trechos pois, mesmo em momentos de crescimento 

inclusivo, permanecemos com índices extremamente elevados de pobreza e desigualdade. 

Romper com essa trajetória de forma tão abrupta pode fazer o Brasil retornar à situação 

descrita por Barros et al. (2001) - um país com muitos pobres, independentemente da renda 

per capita – reforçando, portanto, uma sociedade extremamente desigual com forte raiz na 

concentração de renda. 

Neri (2019) também assinala os maiores perdedores nessa crise: os jovens, a 

população negra, os analfabetos e os moradores das regiões Norte e Nordeste. Tudo isso 

reforça os já tradicionais traços de desigualdade no país, incluindo aqui o fator regional. 

  Um dado interessante da pesquisa é o fato de que somente as mulheres tiveram um 

aumento de renda. Nos últimos anos, houve uma melhora para aqueles que estudaram mais e, 

como as mulheres fazem parte desse grupo, o autor atribui a esse fato tal aumento. 

Essa constatação do grau de escolaridade das mulheres também é vista na seção de 

análise dos dados de ingresso ao ensino superior. Em 2016, o percentual de mulheres que 

prestaram o Enem é superior ao de homens, o que reflete um avanço no grau de escolaridade 

das mulheres. 

A partir de 2020, associado a esse aumento da desigualdade e pobreza assinalado por 

Neri (2019), vive-se um profundo agravamento da situação econômica e social com a 

pandemia da Covid-19, bem como uma ameaça constante aos pilares da democracia 

brasileira.  Para melhor análise deste momento, será necessário um distanciamento que só o 

tempo permitirá. 
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2.2. Desigualdade de cor  

 

“Vidas negras importam”. 

  

Na perspectiva de que a desigualdade envolve um conjunto de fatores, o fator renda 

talvez seja o mais fácil de mensurar, tendo em vista que índices foram desenvolvidos para sua 

medição. A renda é mais facilmente associada à capacidade de consumo de bens e de acesso a 

determinados ativos, portanto, talvez seja mais palpável e de fácil assimilação. A ela também 

se associam outras condições sociais desfavoráveis, com destaque para a desigualdade de cor. 

Pretos, pardos e indígenas são os elos mais frágeis dos pares assimétricos de Tilly (2000); 

representam os grupos que necessitam de reconhecimento para participarem do jogo social em 

situação de paridade, como assinala Fraser (2002). 

Black Lives Matter, manifesto que correu o mundo ultimamente, representa bem esse 

lugar ou não-lugar dos negros em nosso mundo. Em pleno século XXI, é assombroso que 

esse grito ainda seja necessário. A sociedade brasileira, particularmente, ainda precisa 

avançar, e muito, na integração e no reconhecimento da cidadania plena a esses grupos. 

 O prefácio do livro O curso do Rio (BOWEN e BOK, 2004), a partir de uma 

perspectiva de que os EUA ainda estão longe de um avanço nas questões raciais, assinala ser 

este um ponto central: 

 

Fazendo eco a W.E.B. DuBois, John Hope Franklin concordou com eloquência em 

que “o problema do século XXI será o problema da linha divisória da cor.(...) 

Considerado por qualquer padrão de mensuração ou avaliação, esse problema não 

foi superado no século XX e, portanto, torna-se parte do legado e do ônus do novo 

século”. O problema da “linha divisória da cor” é realmente central na vida norte-

americana, por razões que se enraízam na disjunção entre os valores inseridos na 

Constituição e a realidade de três séculos de experiência coletiva. (....) Ainda não 

conseguimos transcender um divisor racial (...). Elas também incluem grandes e 

persistentes desigualdades de riqueza, privilégio e posição, que são difíceis de 

explicar com base nas simples transferências de empenho e iniciativas individuais, 

por mais significativas que sejam. (p.11) 

 

 

 A questão da cor é um problema social a ser enfrentado, como assinala o autor, e, 

como vimos em Fraser e Tilly, é uma questão que muitas vezes se apresenta combinada a 

outros fatores. O reconhecimento e a distribuição de riquezas se relacionam de forma bastante 

estreita. No Brasil, isso se intensifica dadas as condições de pobreza e desigualdade de nossa 

população, como apontado na seção anterior.  

Apesar da existência de uma hierarquização na desigualdade brasileira - em que os 

negros colecionam maiores índices de desvantagens socioeconômicas em relação aos brancos, 
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nas mais diferentes áreas (saúde, educação, violência, mercado de trabalho, etc) - ainda assim 

a desigualdade de renda e de classe é vista como preponderante em relação à desigualdade de 

cor, como se reconhecimento e distribuição não existissem de forma separada. Nessa 

perspectiva, como veremos no decorrer da pesquisa, as políticas de ações afirmativas são 

balizadas muito mais por questões de renda e classe do que de cor. Assim, a cor se apresenta 

como um quesito a ser considerado desde que esteja no interior da pobreza.  

Muitos estudos apresentam dados comparativos quanto à escolaridade em diferentes 

níveis educacionais de brancos e negros, comparando inclusive dentro do mesmo nível de 

renda (LIMA; PRATES, 2015). No que se refere à violência, o Atlas da violência, organizado 

pelo Ipea (2020), apresenta dados como o aumento da taxa de homicídios para negros em 

torno 11,5%, no período compreendido entre 2008 e 2018, enquanto houve uma diminuição 

de 12,9% para os não negros.  

Ao olhar para os índices no mercado de trabalho a partir de uma formação 

universitária, as diferenças salariais não se limitam à origem das instituições de ensino 

superior ou curso, mas também estão relacionadas ao fator cor: negros ganham menores 

salários do que brancos (RIBEIRO, KOMATSU, MENEZES-FILHO, 2020).  

O propósito desse capítulo foi revelar por meio de alguns estudos a dimensão da 

pobreza em nosso país e a dimensão da desigualdade sempre presente na nossa sociedade. 

Mesmo em momentos em que se caminha para a reversão desse quadro, ainda se está muito 

distante de uma situação aceitável, em termos de solidariedade social e de mudanças de uma 

estrutura social perversa. Ao mesmo tempo, pretende-se ressaltar a importância de políticas 

públicas direcionadas à mitigação dessa situação, para se caminhar em busca de uma 

sociedade mais justa.  Nosso fosso é tão abismal que são necessárias ações concretas que nos 

façam emergir.  

Diante desse quadro de desigualdades econômicas tão profundas, a desigualdade de 

cor sofre o risco de submergir e passar a ser identificada com questões econômicas. Desse 

modo, salienta-se que a existência de pares categóricos distintos (pobre/não pobre; branco/não 

branco) se acumulam, mas é fundamental compreendê-los em diferentes perspectivas.  

A melhora nos índices educacionais, de diferentes segmentos, objetivo das ações de 

inclusão no ensino superior, contribui para uma sociedade mais igualitária. Mesmo com 

avanços nesse campo, ainda há um enorme distanciamento de acesso a uma formação de 

qualidade entre pessoas de diferentes classes, cor, gênero e origem. Políticas públicas de 

inclusão não podem se limitar a melhorias dos índices de pobreza e extrema pobreza. Isso é 

pouco! É preciso ir além, como observa Souza (2016, p. 334), que diz que “a maior 
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permeabilidade do Estado às reivindicações das camadas mais pobres resultou mais em uma 

acomodação do que em uma reviravolta no seu padrão de atuação”. 
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3. ENSINO SUPERIOR: CARACTERÍSTICAS, ACESSO, EXPANSÃO, 

POLÍTICAS AFIRMATIVAS E LEI DE COTAS 

 

3.1.  Acesso ao ensino superior: distintos espaços, distintos percursos 

  

Em uma sociedade em que a renda do trabalho ocupa um lugar importante, o acesso a 

uma formação educacional é uma possibilidade concreta de mobilidade social, principalmente 

quando se alcança o nível superior. Isso ocorre não só pelo retorno financeiro que níveis mais 

altos de escolaridade podem proporcionar (REIS e MACHADO, 2015; MEDEIROS, 2015), 

mas pelas chances de um melhor status ocupacional e uma participação mais paritária no jogo 

social, para utilizar a expressão de Fraser. Caminhos, possibilidades e realizações de 

diferentes ordens podem se expandir a partir do ingresso numa instituição de ensino superior, 

principalmente nas instituições públicas.  

 Para uns, chegar à universidade faz parte de uma trajetória “pré-determinada”. É um 

caminho “natural” na formação educacional. Para outros, esse caminho é de superação e de 

duras conquistas. Recentemente, li um livro intitulado Da vida nas ruas ao teto dos livros, 

resultado de uma tese de doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O 

livro mostra de forma contundente uma trajetória de árdua superação e as possibilidades que 

se abrem ao ingressar no ensino superior público: “ao revisitar minha trajetória penso: poderia 

aquela menina negra e pobre, ávida por mergulhar no extraordinário universo da leitura, 

imaginar que chegaria tão longe” (FORTUNATO, 2020, p. 35). Essas diferenças de 

possibilidades educacionais que separam uns de outros é um dos pontos que se apresentam 

neste capítulo.  

Mesmo que uns e outros tenham avançado, nas últimas décadas, no acesso ao ensino 

superior - seja por meio da expansão do sistema, seja por meio da implementação de políticas 

compensatórias - isso não significa que haja acesso à educação e retornos econômicos e 

ocupacionais igualitários. O sistema educacional é heterogêneo e estratificado, o que leva à 

persistências das desigualdades. 

No texto Estratificação educacional entre jovens no Brasil de 1960 a 2010 

(RIBEIRO, CENEVIVA e BRITO, 2015, p. 79), os autores afirmam: “Sabe-se que a 

educação alcançada pelos indivíduos é o principal meio de mobilidade social nas sociedades 

modernas, portanto a diminuição da DOE é fundamental para o aumento da mobilidade 

social”. 
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Para os autores, DOE é a desigualdade de oportunidades educacionais, mensurada 

pelo efeito das características socioeconômicas e culturais dos pais nos resultados 

educacionais dos filhos. Pode-se olhar a DOE na perspectiva da teoria da igualdade de 

oportunidades de Roemer (1998), na qual os fatores considerados circunstanciais, “de não 

responsabilidade dos indivíduos”, influenciam nos resultados alcançados, neste caso, as 

chances educacionais. 

O estudo busca avaliar o efeito da origem socioeconômica na progressão educacional 

dos brasileiros entre 15 e 25 anos, referente ao período de 1960 e 2000, a partir dos dados do 

censo. Uma primeira constatação, levando-se em conta estudos mais abrangentes de vários 

países além do Brasil, é a existência de um padrão de desigualdade que persiste. As vantagens 

associadas à origem socioeconômica privilegiada são persistentes. Essas vantagens tendem a 

se alterar à medida que as redes de ensino se expandem. Quando isso ocorre, há um processo 

de saturação em alguns níveis e as desigualdades passam a se deslocar para níveis 

educacionais superiores.  

A situação acima é descrita pela teoria da desigualdade maximizada (MMI). De 

acordo com a MMI, ocorre um decréscimo da desigualdade educacional quando a ampliação 

do sistema vai além da demanda dos grupos privilegiados, abrindo espaço para outros grupos 

(PRATES, 2014). É o processo de saturação assinalado por Ribeiro, Ceneviva e Brito (2015): 

quando um determinado nível tende à universalização, a desigualdade de acesso passa, então, 

a operar em outros níveis.  

Dividindo as fases educacionais em sete estágios (T1, T2, T3, T4, T5, T6 e T7), em 

que cada um representa o ingresso em um determinado nível educacional ou a conclusão 

desse nível, os autores analisam a progressão educacional dos jovens brasileiros, a partir da 

classificação acima, entre os anos de 1960 e 2000.  Destaque-se que T1 é a entrada no ensino 

básico; T6, a entrada no ensino superior; e T7, a conclusão do ensino superior. 

Ribeiro, Ceneviva e Brito (2015) concluem que houve avanços no nível de 

escolaridade dos jovens brasileiros, uma vez que a capacidade de absorção de jovens no 

ensino básico e no ensino médio se ampliaram muito. Segundo os autores, a expansão 

educacional de um determinado nível de ensino tende a abrandar os efeitos da origem social. 

No Brasil, no período estudado, os primeiros oito anos de estudos se encontram muito menos 

condicionados a essa origem social. No ensino superior, verificou-se que a ampliação também 

ocorreu. No entanto, apesar de ter havido um ganho de acessibilidade com a expansão das 

redes, ainda se constatam desigualdades nesse nível.  
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Mesmo o estudo abrangendo apenas até o ano 2010, mais de uma década depois as 

questões apontadas ainda persistem. O acesso dos jovens ao ensino superior brasileiro, ainda 

que ampliado nos últimos dez anos, encontra-se aquém do desejado. Dados do relatório 

Education at a Glance 2019, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), indicam que o percentual de jovens no ensino superior brasileiro é 

inferior ao de países como Colômbia, Argentina e Chile (BORGES, 2019). Mont’Alvão 

(2016) assinala que o crescimento do ensino básico e médio ocasionou um maior alcance 

educacional a todas as classes, mas existe um gargalo no acesso ao ensino superior. 

Uma importante complementação à teoria da desigualdade maximizada é a teoria da 

desigualdade efetivada, que nos diz que, embora um determinado nível educacional se 

expanda e se torne universal, permitindo a inclusão de todo o grupo geracional, os 

antagonismos de classes passam a ocorrer dentro desse nível, uma vez que há diferenças 

qualitativas nos tipos de educação oferecidos em um determinado nível. “Por exemplo, pode 

se diferenciar entre educação pública e privada, entre educação acadêmica e 

profissionalizante, e assim por diante” (PRATES, 2014, p. 6). 

Assim, mesmo diante de um cenário de desigualdade que se manifesta no interior de 

um mesmo nível, com a estratificação interna do sistema, isso não anula o efeito positivo da 

expansão de determinado nível de ensino. Há, desse modo, uma contribuição para a inclusão, 

permitindo o aumento do número de anos na escolaridade de um maior contingente de jovens. 

Indivíduos mais escolarizados terão maiores possibilidades ocupacionais e melhores retornos 

financeiros.  

Segundo Vargas: 

 

Se o fenômeno da elitização, no início, se identificava pelo reduzido número de 

instituições e de vagas, a evolução do sistema decorrente da dinâmica social e do 

aumento do acesso da população ao ensino superior introduziu, paulatinamente, 

novos mecanismos de discriminação e de distinção social, ligados aos recortes: 

público x privado, universidade x instituição isolada, ensino de elite x ensino de 

massa e cursos dominados por camadas privilegiadas socialmente x cursos que 

absorvem um público socialmente heterogêneo (VARGAS, 2008, p. 4). 

 

No que se refere ao ensino básico brasileiro, o principal antagonismo que reflete as 

diferenças socioeconômicas intragrupo (mesmo nível de ensino) está na categoria 

administrativa das escolas -  públicas ou privadas -, sendo as privadas consideradas de melhor 

qualidade acadêmica. Sem dúvida, esta é uma divisão que não reflete de forma fidedigna a 

realidade, uma vez que no universo das escolas públicas e privadas encontramos uma grande 
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heterogeneidade. Em face dessa realidade, a Lei de Cotas assenta um de seus pilares na 

reserva de vagas aos estudantes provenientes do ensino médio público. 

Em relação ao ensino superior, nas últimas décadas houve uma expressiva expansão 

das matrículas. O alargamento do ensino superior nas sociedades contemporâneas, ocorreu em 

diversos países, deixando de ser um local exclusivo para uma elite econômica e cultural.  Um 

dos mecanismos que propiciaram essa expansão foi a diferenciação do sistema.  

Segundo Prates e Silva (2014, p. 131), o processo de diferenciação adquire 

universalidade nos anos 60, respondendo a pelo menos três estímulos: (i) demanda de 

inclusão social, (ii) resistência à “abertura” das universidades do tipo “clássico” e (iii) a 

demanda de formação mais rápida e mais sensível às necessidades da “nova economia” de 

mão de obra qualificada. 

A ampliação da rede, via diferenciação das instituições, levou a uma estratificação do 

sistema. Os autores identificam três principais tipos de instituições: uma de ensino e pesquisa; 

outra de ensino e uma terceira de ensino técnico-profissional. Todas ocupam lugares distintos 

na pirâmide do sistema educacional, em que o primeiro tipo de instituição encontra-se no 

topo. 

A diferenciação do ensino superior foi o caminho que possibilitou a abertura das 

portas da rede terciária para um maior contingente de jovens. Nesse sentido, estudos são 

realizados sobre se, de fato, houve uma democratização do acesso ou se o movimento que 

passou a operar, nessa abertura, é de massificação. Segundo Dubet (2015), é necessário 

pensar a democratização por diferentes ângulos. Seria ela apenas a abertura de um sistema 

tradicionalmente elitista? Segundo o autor, ainda assim, isso já caracterizaria um avanço, 

como já assinalado neste trabalho.  

Porém, se a democratização for entendida como um processo no qual todas as classes 

sociais se beneficiam da mesma forma, assim não há uma verdadeira democratização, uma 

vez que as oportunidades não são as mesmas para todos os estudantes. Nesses sistemas, os 

quais o autor denomina de sistemas mais abertos - com diferentes segmentos, 

hierarquicamente distintos - as desigualdades passam a estar no interior de cada um, o que vai 

ser denominado por ele de “democratização segregativa”. 

Os sistemas de ensino, assim, estariam matizados por diferentes estabelecimentos e 

instituições, com diferentes configurações, das mais prestigiosas a menos prestigiosas, 

influindo no valor e na utilidade dos diplomas, seja pelo seu valor econômico e/ou social 

(BARBOSA, 2014).  

François Dubet (2015) insere na discussão a questão dos rankings, que avaliam as 
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instituições, classificando-as, e contribuindo, assim, para torná-las mais seletivas. Os 

estabelecimentos mais bem ranqueados atraem os melhores estudantes, o que retroalimenta 

suas posições, com a consequente valorizações dos diplomas, e ainda, com o recebimento de 

maior aporte de recursos.  

Desse modo, as assimetrias se formatam no interior do sistema, não estando mais 

circunscritas a indivíduos com ensino superior/indivíduos sem ensino superior; elas se 

deslocam (utilizando-se aqui os pares categóricos de Tilly) para indivíduos com ensino 

superior nas top 10 (para usar uma nomenclatura cara aos rankings)/indivíduos com ensino 

superior em instituições que muitas vezes nem chegam  a serem avaliadas por esses rankings 

(dizendo de outra forma: instituições acadêmicas/instituições vocacionais).  

Assim, as desigualdades vão se reproduzindo no interior do sistema. Mesmo que um 

conjunto de indivíduos cruze a fronteira do ensino superior, esse fato não altera a produção da 

desigualdade no interior do sistema educacional, em que diferentes grupos se apropriam de 

forma distintas de determinado valor (ensino superior) operando o mecanismo de reserva de 

oportunidades, conforme Tilly (2000). 

Essas diferenças entre instituições impactam nas utilidades de seus diplomas na 

inserção no mercado de trabalho.  Segundo Dubet (2015), as relações entre diploma e 

emprego se mantêm fortes quando aqueles são provenientes de instituições mais seletivas. 

Dessa forma, quando se fala de diplomas de instituições menos prestigiadas, essa correlação 

tende ao enfraquecimento.  

Um ponto relevante considerado pelo autor é que, quando o ensino secundário tem um 

bom nível e o conjunto de estudantes partilha de uma igualdade de desempenho, o acesso ao 

nível terciário se torna mais democrático. Por outro lado, se o ensino secundário é muito 

desigual, isso terá reflexos na democratização do acesso ao ensino superior.  

 

A ampliação do acesso ao ES [ensino superior] em países onde os  níveis pregressos 

são desiguais não vai gerar a democratização do ensino superior, entendida numa 

perspectiva de igualdade de oportunidades; o que ocorre á a massificação do sistema 

que reduz a desigualdade de acesso, mas acentua as desigualdades internas desse 

sistema (DUBET, 2015, p. 258). 

 

É preciso considerar, na análise que propomos nessa pesquisa, essa relação entre as 

desigualdades do ensino médio e as desigualdades do ensino superior. Uma vez debruçados 

sobre os dados do Enem, estamos olhando para os resultados acadêmicos do ensino médio 

brasileiro, o que gera um impacto profundo no acesso a carreiras universitárias de maior 

prestígio. 
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Se, no cenário brasileiro, tendo em vista o ensino médio e seus níveis inferiores, 

encontramos melhor qualidade acadêmica no âmbito da escola privada, no ensino superior 

essa tendência se inverte, seja na qualidade do ensino ou tamanho da rede. Trata-se de um 

nível educacional majoritariamente privado, diferente dos níveis educacionais básicos, 

predominantemente, públicos.  Em 1960, o setor privado respondia por 44% das matrículas de 

graduação; em 2002, essa participação passou para 70%; e, atualmente, encontra-se em torno 

de 75%. 

Existem diferenças significativas em relação à qualidade do ensino superior público e 

privado. A questão não pode ser resumida à natureza administrativa das instituições, mas deve 

ser avaliada pelos seus modelos. As universidades públicas, no modelo apresentado por Prates 

e Silva (2014), se enquadram em universidades de ensino e pesquisa e se caracterizam por um 

corpo docente mais qualificado. É nela em que se desenvolve, majoritariamente, a pesquisa no 

país. Em 2016, o Clarivate Analytics disponibilizou à Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes) o relatório Research in Brazil, com análise sucinta do 

desempenho da pesquisa brasileira.  

O relatório aponta que a produção científica no país é dependente, exclusivamente, das 

universidades públicas. Ao olhar para os rankings - e aqui sem nenhuma avaliação sobre a 

pertinência deles ou não -, tais como Times High Education  ou o QS World University, vê-se 

que são as universidades públicas que estão majoritariamente presentes. Fora do âmbito das 

públicas, também se destacam nesses rankings universidades confessionais e algumas escolas 

de negócios. Ainda segundo Prates e Silva (2014), nas instituições acadêmicas de pesquisa, o 

ambiente acadêmico enfatiza a criatividade, a descoberta científica e estimula a criação de um 

capital cultural6 (p. 151).  

Mesmo com a abertura do sistema do ensino superior, isso não significou a 

possibilidade de acesso indiscriminado aos mais pobres. Na verdade, esse crescimento do 

sistema favoreceu a classe média. Como assinala Dubet, recursos financeiros são um dos 

principais fatores de desigualdade de acesso, seja porque os sistemas contam com rede 

privada que possuem um custo, muitas vezes elevado, seja pela necessidade de recursos 

financeiros para manutenção de um jovem no ensino superior (DUBET, 2015). 

Podemos estabelecer um tipo de esquema com as diferenças que caracterizam, grosso 

modo, a estratificação do sistema de ensino brasileiro, nos níveis médio e ensino superior. 

                                                        
6 O livro Da vida nas ruas ao teto dos livros, mencionado anteriormente, parece-me um bom exemplo de uma 

trajetória em que o ambiente acadêmico foi capaz de “produzir” ”um capital cultural inexistente no background 

familiar da autora. 
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Figura 1 – Relação cruzada entre ensino médio e ensino superior (público e privado) 

 

Fonte: Elaboração própria 
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A abertura do sistema, apesar de ter possibilitado o ingresso de um maior contingente 

de jovens, não foi suficiente para que alunos em desvantagens sociais pudessem acessá-lo. 

Desse modo, o gargalo persiste. Portanto, ainda há muito o que avançar para que o ensino 

superior brasileiro seja efetivamente inclusivo.  

Retoma-se, desse modo, a discussão sobre a necessidade de combinar políticas de 

caráter universal (expansão das redes) com políticas focais. No Brasil, alguns programas 
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Universidade para Todos). Ambos buscam permitir o acesso de jovens ao ensino superior 

privado, através de financiamento e bolsas, respectivamente. 

O Fies foi criado em 1999, como reformulação de um programa já existente, Programa 

de Crédito Educativo (Creduc), de 1975. Ele financia estudantes de famílias com renda 

familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos. Já o Prouni, criado em 2004, 

mais voltado para alunos de baixa renda, oferece bolsa de estudos que podem ser parciais ou 

integrais. Para bolsas integrais, os alunos devem ter renda per capita de até 1,5 salário 

mínimo. Apesar de serem programas importantes, que abrem as portas da rede privada aos 

estudantes que não possuem condições de financiar seus estudos, não solucionam a barreira 

criada a esses alunos quanto ao acesso ao ensino superior público. 

Antes da criação do Prouni, em 2001 (FERES JÚNIOR et al.,  2018), a Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), pioneira no Brasil, implementou políticas afirmativas em 

seu ingresso. Outras universidades seguiram a mesma trilha, incorporando algum tipo de cotas 

ou bônus no seu processo de ingresso. Em 2012, foi promulgada a Lei de Cotas e, assim, as 

políticas afirmativas, no âmbito das universidades federais passaram a ser reguladas por ela. 

A Lei de Cotas surge no bojo de uma política mais ampla de expansão e inclusão no ensino 

superior público federal, que será tema da próxima seção.  

O processo de “democratização do acesso” se deu muito mais voltado para a rede 

privada de ensino superior, pela própria característica do sistema: a maior capacidade dessa 

rede de absorção de novas matrículas, combinada com programas de apoio financeiro aos 

estudantes.  Ao mesmo tempo, esse modelo reforça a desigualdade no interior do sistema. 

Mesmo quando políticas públicas são acionadas, elas não alteram de forma significativa a 

elitização, se considerarmos, como assinala Barbosa, que “estudantes menos favorecidos 

socialmente (pobres, negros e mulheres) são ‘encaminhados’ para os setores e instituições 

menos prestigiados do sistema de ensino” (BARBOSA, 2019, p 252).  As políticas 

afirmativas de ingresso à rede federal pública são um passo fundamental na quebra desse 

monopólio da elite nas melhores universidades do país, permitindo que jovens com condições 

sociais “desvantajosas” tenham acesso facilitado ao ensino superior público. 

Em o Curso do Rio: um estudo sobre a ação afirmativa no acesso à universidade 

(BOWEN e BOK, 2004), os autores buscam avaliar os resultados das admissões às faculdades 

e universidades, a partir das políticas afirmativas. 

O estudo se debruça apenas sobre faculdades e universidades academicamente 

seletivas, entendendo que nas escolas e faculdades profissionais há pouca coisa a se debater. 

“É quando existe uma limitação rigorosa do número de vagas de uma nova turma, e há muito 
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mais candidatos qualificados do que vagas, que as escolhas se tornam difíceis e a questão de 

se dar peso ou não à raça vem à tona” (BOWEN e BOK, 2004, p. 16). 

É a inserção nesses espaços mais seletivos, com políticas de ampliação de acesso a 

grupos minoritários, que pode levar a um caminho de democratização do acesso, entendendo 

essa democratização como igualdade de oportunidades. Fazendo um paralelo com a 

perspectiva adotada pelo citado estudo de Bowen e Bok, as instituições mais seletivas, no 

nosso caso, seriam as universidades públicas federais. Este trabalho visa analisar a política de 

acesso a esse espaço seletivo. Olhar para a política de ingresso implementada pela Lei de 

Cotas não se trata de perceber, de forma genérica, a democratização do acesso ao ensino 

superior no país, mas sim de perceber uma democratização em espaços tradicionalmente 

elitistas. Isso significa uma quebra bastante significativa no retrato tradicional da universidade 

pública brasileira.  

No ensino superior, além dos tipos de instituições, pesam também a diversidade de 

áreas de estudo, cujo grau de dificuldade de acesso é diferenciado. Portanto, além da origem 

do diploma (qualidade e reputação da instituição), existe um universo mais complexo: a 

relação entre a área de formação e a remuneração no mercado de trabalho e o status 

profissional. Assim, a diferença entre áreas de estudos é um fator relevante na análise do 

ensino superior e do mercado de trabalho.  

A literatura sobre a relação entre as áreas de formação e a remuneração é bastante 

abrangente. Um estudo realizado por Marcelo Medeiros (2015), no Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada, analisa a composição da desigualdade de renda no Brasil, a partir de 

uma metodologia que utiliza dados do Censo de 2010 e dados das Declarações do Imposto 

sobre a Renda da Pessoa Física, também de 2010 (DIRPF). O autor faz uma subdivisão da 

população em classes sociais, a partir do tipo de ocupação e nível educacional. Na análise, há 

uma diferenciação entre a formação em diferentes cursos de nível superior, mostrando a 

relação entre a área de formação e os rendimentos salariais alcançados pelos profissionais. 

A classificação da formação educacional se divide em três categorias: educação 

superior em curso de elite, educação superior em cursos gerais e todos os demais níveis 

educacionais abaixo do superior. 

Foram consideradas como categorias de cursos de elite aquelas profissões cujas 

chances de os indivíduos pertencerem ao 1% mais rico da população fossem mais de 

cinquenta vezes superiores às dos indivíduos sem instrução. Dentre as áreas dos cursos de 

elite, estão Medicina, Direito, Engenharia, entre outros. 
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No estudo, Medeiros (2015) destaca que os rendimentos dos trabalhadores com curso 

superior contribuem com a maior parte da desigualdade de renda do Brasil. As diferenças de 

salários estão fortemente relacionadas à desigualdade de capital humano e, portanto, à 

formação educacional do indivíduo. 

Em outro estudo sobre o tema, André Vieira (2019) busca analisar os efeitos do 

diploma superior nos resultados iniciais da carreira profissional, discutindo os mecanismos 

que levam à relação entre ensino superior e mercado de trabalho, a partir de diferentes 

perspectivas. Desse modo, apresenta dados que demonstram que o tipo de instituição 

responsável pela formação e as diferentes de áreas de estudo também refletem em melhores 

condições no mercado de trabalho. 

As diferenças de perfil socioeconômico dos indivíduos de diferentes áreas e cursos 

será aqui incorporada, observadas essas distinções, a partir dos resultados alcançados na 

análise dos dados. 

 

3.2. Breve cenário da expansão das Instituições Federais de Ensino Superior 

 

Diante da realidade histórica do baixo ingresso na educação superior e oportunidades 

desiguais de acesso, foram implementadas, nas últimas décadas, políticas voltadas para a 

ampliação do acesso ao ensino superior. Algumas delas se direcionaram para o ensino 

superior privado, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa 

Universidade para Todos (Prouni), enquanto outras objetivaram o ensino superior público.  

No setor público federal, assistiu-se nas últimas décadas a um conjunto de iniciativas 

com o intuito de expandir a rede federal de ensino superior e imprimir um caráter mais 

inclusivo, por meio de ações como: ampliação de vagas; criação de cursos; aumento de vagas 

em cursos noturnos; interiorização; criação de novas instituições. O Programa  de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) teve início em 2007, buscando 

atender ao Plano Nacional de Educação (PNE, 2001-2011), que fixava metas de aumento 

substancial do investimento e ampliação dos números de estudantes em todos os níveis da 

educação superior. Também houve a criação do Plano Nacional de Assistência Estudantil 

(Pnaes), com a injeção de grande volume de recursos para as Ifes. 

Nos gráficos abaixo, pode-se perceber a expansão das vagas no período de 20037 a 

2019, e o crescimento do número de instituições, no período: 

                                                        
7 A série histórica inicia em 2003 em razão de uma fase denominada Expansão I, que antecedeu ao Reuni, e 

compreendeu o período de 2003 a 2007 (WESKA, 2012). 



71 

 

 

 

Gráfico 1 - Vagas ofertadas na graduação modalidade presencial nas universidades federais 

de 2003 a 2019 

 

 

Fonte: Inep, Censo da Educação Superior (2020). Elaboração própria. 

 

Gráfico 2 - Linha do tempo da criação das universidades federais de 1919 a 2020.  

 

Fonte: Adaptado de MEC e Capes (2012). 
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Podemos observar que, entre os anos de 1919 até 2002, ou seja, em 95 anos, 45 

universidades foram criadas. Em oito anos, de 2003 a 2010, houve o surgimento de 14 

universidades, o que demonstra uma forte expansão da rede superior pública no período, e que 

continuou se expandindo nos anos posteriores, mas em um ritmo mais lento. 

O Reuni se deu após um longo processo de estagnação das universidades públicas. O 

programa não só ampliou a rede de universidades e aumentou as vagas, como também gerou 

um forte impacto no crescimento do corpo docente e administrativo. Na época, em muitas 

universidades, o corpo docente era composto por um expressivo número de professores 

substitutos. Assim, o programa, entre 2003 e 2012, abriu 21.786 novas vagas docentes e, 

consequentemente, causou uma redução significativa no percentual de professores substitutos,  

em torno de 64%. 

No bojo desse processo, foi instituído, em 2010, o Sistema de Seleção Unificada 

(SiSU). O SiSU é uma plataforma online acessada pelos estudantes, para ingresso no ensino 

superior público federal, utilizando a nota do Enem. O Enem foi criado em 1998, tornando-se 

o primeiro exame unificado do Ensino Médio no país. Em 2013, o Enem tornou-se a maior 

porta de acesso ao ensino superior público federal (Inep, 2019).  No Brasil, o acesso ao ensino 

superior público se realizava por meio de vestibulares próprios, administrados por cada 

instituição. Exames nacionais estão presentes em muitos países. É o caso, por exemplo, do 

SAT (Scholastic Assessment Test), nos EUA, e o Bac (Baccauléarat), na França. 

Ao longo das últimas décadas, os exames de vestibular promovidos pelas instituições 

e a utilização da nota do Enem tornaram-se modelos mistos de ingresso nas Ifes, com 

percentual de vagas definido para cada uma das modalidades de ingresso. Com o passar dos 

anos, o processo de ingresso via Enem/SiSU passou a ser majoritário e, hoje, quase a 

totalidade de instituições aderiram plenamente a esse processo. 

Cabe ressaltar que a participação das Ifes no Reuni e na posterior incorporação do 

ingresso via Enem/SiSU se deu através da adesão das universidades aos programas. Para 

participar do Reuni, as instituições deveriam fazer um plano de reestruturação e cumprir as 

metas estabelecidas pelo programa.  

O papel dos gestores e da comunidade acadêmica nesse processo foi preponderante. 

As decisões sobre onde ampliar oferta de vagas ou quais cursos deveriam ser criados 

dependeram da política interna das instituições. Nesse sentido, campos de força e de poder 

fizeram parte do processo de expansão.  

A implementação do programa se deu em meio a embates calorosos nos conselhos 

universitários, fazendo com que pontos de tensões e visões contraditórias fizessem parte da 
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trajetória dessas instituições. No entanto, sem dúvida, foi um momento virtuoso no ensino 

superior público. 

Contudo, é impossível não assinalar o cenário atual. Essa expansão e sua consequente 

democratização necessitam de maiores recursos para manutenção e funcionamento, mas hoje 

os gráficos de investimento são inversos aos do período do Reuni. Cabe destacar que o 

sucesso das políticas públicas de democratização necessitam de instituições fortalecidas para 

que possam cumprir seu papel social. 

 

3.3.  A Lei de Cotas: de onde viemos e onde estamos 

 

 A expansão do ensino superior, seja público ou privado, no processo de abertura de 

suas portas a um público em condições sociais desvantajosas, implementou políticas de ações 

afirmativas que, segundo Feres Júnior et al. (2018), podem ser caracterizadas por “programa, 

público ou privado, que tem por objetivo conferir recursos ou direitos especiais para membros 

de um grupo social desfavorecido, com vistas a um bem coletivo. Etnia, raça, classe, 

ocupação, gênero, religião e castas são as categorias mais comuns em tais políticas” (p. 13).  

Nesse sentido, no âmbito do ensino superior, os autores consideram iniciativas como o 

Prouni políticas de ação afirmativa. O programa atende aos preceitos de inclusão, através de 

bolsa de estudos a alunos de grupos sociais desfavorecidos. No ensino superior público, 

atualmente, a maior representação dessa política se materializa na Lei 12.711, de 2012, a Lei 

de Cotas, que estabelece uma política unificada de ingresso nas universidades federais e nos 

institutos federais de educação, ciência e tecnologia, levando-se em conta ações afirmativas.  

  O movimento que culmina na elaboração de tais políticas no ensino superior 

brasileiro vem de longa data e longos debates. Diversos autores reconstroem essa trajetória. 

Feres Junior et al. (2018) destacam, dentre outros eventos, estudos sobre desigualdades raciais 

produzidos por Carlos Hasenbalg (1979) e Nelson do Valle Silva (1978), que evidenciaram, a 

partir de dados, o racismo brasileiro. Além desses estudos, também destacam a nova 

Constituição de 1988, na qual passa a existir uma base normativa para as políticas afirmativas.  

Já Moehlecke (2002) assinala momentos, ações relevantes, projetos de lei, e a importância do 

movimento negro nesse processo e na desconstrução do mito da democracia racial. Paiva 

(2010), por sua vez, destaca três aspectos fundamentais que propiciaram as discussões sobre o 

tema e a consequente implementação de tais políticas: o reconhecimento pelo Estado de que 

há racismo, abrindo espaços para ações legais; atuação do movimento negro, que emergiu 
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com força na década de 1980; a criação de vestibulares comunitários; e, por fim, a 

conferência de Durban contra o racismo em 2001, que organizou uma agenda de demandas.  

No âmbito das universidades públicas, o Estado do Rio de Janeiro é pioneiro na 

criação de políticas dessa natureza, nas universidades estaduais Uerj (Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro) e Uenf (Universidade Estadual do Norte Fluminense), no ano de 2001. 

Outras universidades trilharam o mesmo caminho, sendo a Universidade de Brasília (UnB) a 

primeira universidade federal a implementar tais políticas, no ano de 2003. 

Antes da Lei de Cotas, um elevado número de instituições públicas já possuía algum 

tipo de ação afirmativa nos seus processos seletivos, seja através de reserva de vagas, seja por 

meio de bônus. A Universidade Federal Fluminense, nosso parâmetro de análise, instituiu 

uma política de bônus aos estudantes egressos de escola pública, em 2009.  

O incentivo à elaboração de ações afirmativas também já estava presente no Reuni. As 

universidades contempladas no programa deveriam desenvolver mecanismos de inclusão 

social para acesso e permanência (FERES JÚNIOR et al., 2018). Segundo Heringer (2009) 

uma das diretrizes do Reuni era a ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil. 

Entretanto, essas diretrizes se apresentavam de forma genérica sem estabelecer políticas com 

viés racial.  

Desse modo, as políticas afirmativas se delinearam com desenhos distintos. A criação 

da Lei de Cotas em 2012 vem regulamentar e homogeneizar diferentes iniciativas na área 

federal. Debater sobre esse tema, entender melhor as diferentes configurações e a forma como 

foram praticadas pode nos ajudar a avaliar o alcance da atual da lei, sua efetividade e 

limitações.  

Em levantamento, Feres Júnior et al. (2018) identificaram os principais grupos de 

beneficiários das ações afirmativas no ensino superior público brasileiro. O alvo privilegiado 

são os alunos provenientes da escola pública, seguido por grupos raciais, baixa renda e, por 

fim, um conjunto de outros beneficiários, tais como moradores do interior, filhos de policiais 

civis e militares, e pessoas com deficiência. 

Na primeira experiência que ocorreu na Uerj, inicialmente, foram reservadas 50% das 

vagas para estudantes de escola pública. A isso, somou-se, posteriormente, 40% das vagas 

para pretos e pardos. O alto percentual de reserva foi alvo de críticas. Desse modo, o desenho 

acabou se modificando e passou a se configurar da seguinte forma: 20% para estudantes de 

escola pública, 20% para negros, 5% para outras categorias, sendo que todos os beneficiários 

precisam atender critérios de carência de renda (FERES JÚNIOR et al., 2018). Vale salientar, 
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ainda segundo os autores, que inicialmente as cotas para negros não necessitavam de 

comprovação de baixa renda.  

Os   diferentes formatos das ações afirmativas tendem a priorizar as questões sociais. 

A proveniência da escola pública se destaca nesses arranjos e é vista como forma de atender 

ao critério social. Isso ocorre porque o grupo de estudantes das escolas públicas, em geral, 

tem menor poder aquisitivo. O fator raça, apesar de ocupar a segunda posição no grupo de 

beneficiários, se apresenta combinado com algum tipo de critério social, seja a origem da 

escola ou faixa de renda.   

Apesar do avanço no reconhecimento da importância da inclusão de pretos, pardos e 

indígenas nas políticas afirmativas, o fator social é sempre preponderante, representado, no 

nosso caso, pela origem na escola pública, como demonstra o levantamento feito por 

Machado e Pinheiro (2010). A reserva de vagas não é um consenso na sociedade brasileira, 

mesmo tendo ampliado sua presença no ensino superior. Políticas afirmativas que tenham 

como ponto de partida questões sociais, vinculadas à classe social dos indivíduos, são mais 

bem aceitas em nossa sociedade. Mendes Junior e Waltenberg (2015), em pesquisa realizada 

na Uerj, apontam que, entre os candidatos não cotistas, 22,8% concordavam com cotas para 

negros, já para cotas de egressos da escola pública, o percentual de concordância subia para 

50,8%. Mesmo que as cotas para escola pública não sejam objeto de consenso, contam com 

um apoio mais significativo do que as cotas raciais, em todos os grupos sondados pelos 

autores. 

A sociedade brasileira se caracteriza por uma profunda desigualdade que se 

materializa de forma mais contundente em determinados grupos. Há uma hierarquia 

distributiva no interior da pobreza - negros são mais pobres que brancos -, mas nossa 

sociedade tende a ver a desigualdade através da lente econômica.  

 

No Brasil, a compreensão da desigualdade social está ainda restrita a uma 

interpretação econômica. Em relação a essa questão, Guimarães faz a seguinte 

analogia: no Brasil, a discriminação racial é considerada, pelo senso comum, como 

discriminação de classe (Guimarães, 2002). Entretanto, esta não é uma visão 

exclusiva do senso comum, mas também de boa parte das universidades e de seus 

pesquisadores (CLAPP, 2011 p. 24). 

 

Paiva (2010), em pesquisa realizada junto a gestores de instituições de ensino 

superior, assinala: 

 

A conclusão é que, ao contrário do que os opositores dizem sobre as cotas raciais, o 

candidato negro geralmente não precisa provar somente que é negro, mas é preciso 
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ter outras características que se somam para que possa concorrer às políticas de 

ação afirmativa nas universidades (p. 46). 

 

Aqui é possível perceber a força da variável renda e da dimensão econômica na 

compreensão da desigualdade. Acresce ainda à ideia de que ao se estabelecer critérios sociais, 

pretos, pardos e indígenas seriam, automaticamente, contemplados, uma vez que um enorme 

contingente desse grupo se encontra em situação social desvantajosa, o que “justificaria” uma 

baixa aceitação de políticas de reconhecimento, como se elas não fossem necessárias.  

Como visto em Fraser, distribuição e reconhecimento são questões que se relacionam, 

não ocupam espaços contraditórios, mas não são questões idênticas. As relações são 

complexas entre esses dois campos. Injustiça econômica e injustiça cultural, mesmo que se 

apresentem entrelaçadas, ocupam lugares distintos. Nem todo grupo que sofre desvantagens 

econômicas é vítima de desrespeito e de imagens pejorativas, assim como grupos 

desrespeitados podem estar inseridos em classes sociais que gozam de vantagens econômicas. 

Portanto, é necessário refletir sobre os desenhos das políticas afirmativas e se a 

inclusão de pretos, pardos e indígenas se dá de forma efetiva. Nesse sentido, dá-se a 

necessidade de avaliar a relevância de haver políticas voltadas para o reconhecimento desses 

grupos, uma vez que eles não são minorias apenas por critérios sociais.   

Ainda segundo Paiva (2010), “...a maioria dos entrevistados é favorável às políticas 

de ação afirmativa de inclusão social, podendo incluir aí a racial, mas não esta 

especificamente” (p. 112). E continua: 

 

Foi percebido, assim, que a adoção de AA [ações afirmativas] para egressos de 

escola pública com viés racial foi uma medida de consenso, ou seja, a política 

conciliatória, como definida por vários entrevistados, que procura atender tanto às 

demandas internas das universidades quanto às externas dos movimentos sociais 

(p.112). 

 

Passamos, deste momento em diante, a olhar a Lei de Cotas, sua configuração e 

implementação, que parece estar afinada com essa política conciliatória apontada acima. A 

partir da lei, temos um cenário mais homogêneo no ensino superior público federal. 

Conforme mencionado, a implementação da lei foi realizada de forma gradual, com o 

início de sua aplicação no ingresso às Ifes em 2013, com previsão de integralidade de sua 

aplicação no ingresso do ano de 2016. Portanto, hoje, as universidades públicas federais 

vivenciam a integralidade do estabelecido pela lei. 

A Lei de Cotas incorpora em sua formulação dimensões: tipo de escola em que o 

estudante frequentou no ensino médio, renda, cor e deficiência. Portanto, ao buscar a 
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igualdade de oportunidades de acesso ao ensino superior público, leva-se em consideração a 

perspectiva social como critério principal, presente na natureza administrativa da escola em 

que o aluno concluiu o ensino médio (pública ou privada) e na renda per capita; em algumas 

modalidades, está associada à questão racial. Hoje, a Lei de Cotas se configura da seguinte 

forma: 

 

Figura 2 – Configuração da Lei de Cotas 

 

*mínimo % IBGE - percentual mínimo correspondente ao da soma de pretos, pardos e indígenas no estado, 

de acordo com o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
  

Fonte: Adaptado de BRASIL (2012). 

 

 No desenho da lei, a perspectiva de classe social se apresenta de duas formas. Pela 

origem da escola onde o estudante cursou o ensino médio, todos os cotistas são, 

necessariamente, provenientes do ensino médio público. As razões da inclusão desse grupo 

vêm sendo debatidas ao longo do texto. Dentro desse grupo, há divisões que consideram 

patamares de renda e cor, combinados ou não. Essas combinações e as efetividades das 

diferentes modalidades são tema da segunda parte desta tese, em que a reflexão é retomada a 

partir dos dados encontrados.  

Para finalizar, pode-se resumir a chegada e o momento atual das políticas afirmativas 

no ensino superior brasileiro a partir de algumas fases no decorrer do tempo, descritas ao 

longo do capítulo. Há uma primeira fase, que precede sua implementação e se dá através das 

discussões sobre o tema, com forte presença dos movimentos sociais. Essa fase desconstrói a 
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ideia da democracia racial brasileira, preparando o terreno para o surgimento das primeiras 

iniciativas, que vão despontando em diversas instituições, a partir de debates e modelos 

adaptados a cada realidade. Em 2012, com a Lei de Cotas, há uma unificação do modelo no 

âmbito federal. Atualmente, estamos numa importante fase de discussão, uma vez que é 

possível analisar o resultado com mais clareza, tendo subsídios para pensar o futuro das 

políticas afirmativas no ensino superior federal e, quiçá, proceder aos ajustes necessários. 

 Passamos, então, à segunda parte da tese, na qual nos debruçaremos sobre a realidade 

da aplicação da Lei de Cotas revelada pelos dados quantitativos, seja pelos seus resultados 

observáveis e/ou pelo seu próprio desenho. 
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4. A EXPERIÊNCIA E O PORQUÊ DE TRABALHAR COM OS DADOS 

 

Por sugestão da minha orientadora, fui instigada a relatar brevemente minha 

experiência com a análise de dados numéricos que vou desenvolver nesta segunda parte da 

tese. No início, fiquei um pouco reticente com a ideia, mas a própria dificuldade encontrada 

diante de tantas tabelas, números, cruzamentos, combinações me levou a aceitar o desafio.  

Antes de me revelar alguma coisa, os números e suas combinações me deram muitas 

surras. Sou da área das ciências sociais, mas já tive um pé na Engenharia, minha primeira 

graduação, incompleta. Portanto, números nunca foram um horror na minha vida. Mesmo 

assim, foi um grande esforço me entender nesse universo.  

Enfrentei a missão, incentivada pela certeza da minha orientadora sobre a necessidade 

de utilizarmos dados para alcançarmos, de forma mais precisa, o que queremos mostrar. 

Lembrei-me também da minha orientadora de mestrado, que, ao rever meu texto, afirmava 

que apesar de ser muito bom e resultado de muito esforço, com revisões bibliográficas bem 

feitas, eu devia ter em mente que o original dos textos utilizados eram mais criativos e 

inovadores, o que demonstrava, assim, a necessidade imprescindível de desenvolvimento de  

uma análise,  fosse ela qualitativa e/ou quantitativa na dissertação, pois são nas análises que 

moram as novidades e as possíveis surpresas (ou não) em uma dissertação ou em uma tese.  

 No curso de mestrado, a linha que segui foi de entrevistas. Agora, no doutorado, 

resolvi, com a preciosa ajuda da minha orientadora e do meu coorientador, aventurar-me 

nesse conjunto de dados numéricos. A Parte I desta tese, a parte teórica, tornou-se, por um 

tempo, um refúgio desse ambiente em que me exigia construir tabelas de controle, 

experimentar raciocínios que, no fim, se revelavam errados ou inúteis. Então, tudo era feito de 

novo: resgata os números originais, recombina, repensa. Mesmo sabendo o que se pretende 

buscar, é difícil chegar ao raciocínio correto. Há, no processo de como combinar os números e 

seus percentuais para traduzir o que se busca, muita tentativa, erro e angústia.  

Tantas vezes, depois de um esforço enorme, chegava-se ao que se considera óbvio. 

Daí, surgia um certo desânimo. “Precisava de tantas tardes para saber o que é visível a olho 

nu.... O que é obvio?”, eu pensava. “Para saber que Medicina é um curso de homens brancos, 

com renda per capita alta?”.  

Sim, é preciso reafirmar, inúmeras vezes, o que se acha que é conhecido. É necessário 

reforçar, comprovar com os números. O momento atual nos mostra a importância de reafirmar 

questões que já dávamos como certas e que, de repente, são questionadas e colocadas em 

dúvida. Os números não só nos ajudam a descobrir novidades, mas, na maioria das vezes, 



81 

 

 

servem para comprovar o que consideramos óbvio, mas que segue necessitando de 

comprovações, comprovações e comprovações. Só assim, munidos de provas contundentes, 

podemos, por exemplo, argumentar com os que acreditam que a Terra é plana em pleno 

século XXI. 

O processo de trabalhar com dados teve três fases. Uma primeira, de deslumbramento 

com as possibilidades de cruzamentos, de combinações. Deslumbramento com a possiblidade 

de se definir com precisão, ou melhor, dissecar as características daquele candidato que atinge 

a faixa de ingresso em Medicina e/ou Pedagogia na categoria X: local em que estudou, sua 

renda, escolaridade da mãe e assim por diante. Depois, fazer fluxogramas. E de um 

fluxograma, fazer um novo fluxograma mais detalhado. Assim, fui incluindo um número cada 

vez maior de combinações, o que me lembrava um pouco as aulas de Biologia, aquela coisa 

de taxionomia, que nunca dominei muito bem. 

Enfim, depois de muitos fluxogramas, nos quais incluem-se combinações, retiram-se 

combinações, juntam-se variáveis, isolam-se outras variáveis; enfim, no momento em que as 

tabelas de cruzamento chegaram em minhas mãos, com a ajuda do meu coorientador - que, 

felizmente, já havia tentado conter um pouco do meu deslumbramento com as inúmeras 

possiblidades - fiquei completamente perdida.  

O que me parecia claro, como traduzir os números e combinar as análises, enquanto 

propostas de combinações, tornou-se completamente obscuro e confuso. As primeiras 

tentativas de se chegar a uma tradução ocorreram na base de tentativas e erros, depois de 

horas de trabalho em uma linha de análise que não se chegava a lugar algum. Parecia um jogo 

de batalha naval, em que se atira e em nada se acerta, caindo o tiro na água. Mas assim como 

na batalha naval, de tanto cair na água acabamos atingindo um equipamento de guerra. A 

partir daí, começamos a virar o jogo e construímos um caminho mais preciso. No jogo, vamos 

desvendando pouco a pouco o porta-aviões atingido, depois um navio de guerra, até 

conseguirmos delinear todos os equipamentos e ter um mapa mais claro das águas em que 

estamos navegando.  

Desse clima inicial de guerra, passamos então a uma segunda fase mais amistosa, em 

que as águas estavam mais claras e calmas, mas ainda com muitas idas e vindas. Iniciamos, 

assim, uma tessitura.  Passamos do jogo de guerra a algo como a arte de tecer, nada muito 

fácil, mas, sem dúvidas, mais prazeroso. Entrelaçava números para resolver perguntas que se 

colocavam e, a cada avanço, novas perguntas surgiam, o que, consequentemente, fazia surgir 

também novos nós. Ao tentar desatar todos, acabei por cair em um redemoinho, como se fosse 

possível buscar o perfil socioeconômico cirúrgico e ter uma análise perfeita. 
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Mais uma vez, aqui contei com a sabedoria dos meus orientadores, que me alertaram 

da impossibilidade de tamanha precisão e, mais do que isso, que esse caminho cirúrgico, que 

exigia uma infinidade de dados, poderia me levar a perder a visão do todo e me encaminhar 

para buscas sem sentido. Era preciso detectar o que importa e, assim, combinar de forma a se 

chegar às respostas que dessem conta de delinear o perfil e perceber quando era necessário 

aprofundar a análise. A ideia deveria ser incorporar novas variáveis que nos permitissem 

entender melhor cada situação, mas não aplicar tudo para todos os casos, não buscar todas as 

combinações possíveis, obviamente, algo impossível de alcançar. 

Passei, então, à terceira fase, e fui deixando me levar pela lógica e não mais pelo 

espírito bélico ou por filigranas. Passei a observar os números, percebendo que eles podiam 

ser aliados e não adversários. Lembrei-me do livro Torturem os números que eles confessam 

(2003) e concluí que os números é que deveriam ser torturados, e não eu.    

Fui observando e construindo formas de raciocínios lógicos. Inicialmente, havia me 

deparado com problemas com os dados: a falta de dados da UFF. Precisei, então, criar um 

modelo próprio de análise, que me permitisse chegar ao mais próximo possível do proposto 

inicialmente. O modelo jamais seria “perfeito”. Passei, portanto, a buscar o sentido. Minha 

orientadora foi fundamental nesse momento, ao dizer que “o modelo precisa ter sentido e 

precisa ser possível explicá-lo racionalmente”. Só assim eu poderia defendê-lo e ter segurança 

ao trilhar o caminho. Muitas vezes queremos a certeza absoluta de que estamos do caminho 

certo, mas ciência é dúvida. O caminho é buscar o que mais corresponda ao fato e à realidade, 

mas não uma verdade irrefutável.  

Ao construir um modelo de análise para driblar a falta de dados da UFF, percebi que 

poderia estar construindo um modelo mais abrangente, bem mais interessante. É o que 

acontece com experimentos: eles podem nos surpreender positivamente. De estudo de caso, a 

UFF passou a ser parâmetro de análise. A partir de uma dificuldade, consegui construir um 

modelo que me pareceu mais eficiente e desafiador.  

Nesse modelo, passei a trabalhar com os microdados do Enem e, passada toda a fase 

de embate, descrita anteriormente, e com o olhar menos tenso, pude perceber que o oceano de 

possibilidades se abria. O que havia me levado do deslumbramento inicial ao desespero total, 

me possibilitaria construir caminhos próprios. 

O banco de dados do Enem abre um conjunto de possibilidades que, acredito, serão 

por muito tempo exploradas nas pesquisas sobre educação. Até o momento, porém, o que 

encontrei foram linhas muito diferentes da minha, com trabalhos mais amplos, a partir de 
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análises que buscam construir o perfil dos candidatos com o intuito de mapear suas origens e 

desempenho no Enem, de forma ampla e geral. 

A minha proposta é pensar não só no perfil dos candidatos, mas comparar esse perfil 

no interior da universidade, levando em consideração diferentes cursos e, dentro dos cursos, 

as diferentes modalidades de ingresso. Além disso, de alguma forma, conjugar a estratificação 

vertical com a estratificação horizontal, buscando definir quem são esses candidatos que 

alcançam as condições de cursar uma universidade pública, da forma mais precisa possível, 

respeitando os limites dessa precisão.  

Percebi, também, que apesar de tanto embate inicial, o trabalho com os dados já vinha 

sendo construído ao longo de todo o percurso do doutorado. A cada etapa do curso, novas 

análises foram sendo incorporadas até chegarmos à versão atual.  

No trabalho final da primeira disciplina do curso de doutorado, a qual cursei com 

minha orientadora, cujo título era Dados Educacionais, iniciei o exercício com os números, o 

que foi se consolidando no percurso do doutorado até desembocar na análise atual. Naquele 

momento, fiz um estudo a partir das notas de corte para ingresso em diferentes cursos da UFF 

e em diferentes categorias, tecendo comparações entre as notas das modalidades das ações 

afirmativas em relação à ampla concorrência. 

Uma primeira constatação foi que as notas de corte das ações afirmativas são 

inferiores às da ampla concorrência, com diferenças de maior amplitude em cursos de maior 

prestígio. Nesse caso, os cursos estudados foram Medicina, Direito e História. Verificou-se 

que, quando se combina mais de um fator, tais como cor e renda, as notas de corte tendem a 

ser inferiores. Naquele momento, as sementes já estavam plantadas.  

Depois dessa primeira disciplina, as que se seguiram foram discussões mais teóricas 

de questões da educação brasileira, com o estudo de seus principais autores, o que foi 

importante para mim, uma vez que não venho da área da educação. 

Por fim, no último curso que fiz, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

intitulado Desigualdade Social, Políticas Públicas e Institucionais no Ensino Superior, os 

dois caminhos se encontraram: as discussões teóricas e a análise dos números.  

Os números, que agora me acompanham nessa segunda parte desta tese, vão se 

revelando e compondo o perfil dos candidatos, o que espero que nos ofereça uma base sólida 

para discutir a Lei de Cotas e contribuir para sua melhoria. A imagem que me vem à cabeça 

neste processo que será desenvolvido daqui por diante, de desvendar pouco a pouco o perfil 

dos candidatos, é similar ao de uma matriosca (talvez porque seja o desenho da minha caneca 

de café, companheira inseparável), uma boneca que sai de dentro da outra e cada uma 
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representa um parto. Já sabemos de antemão que, no caso da matriosca, uma boneca sai de 

dentro da outra e assim sucessivamente. Saber o que vamos encontrar não nos tira a satisfação 

e a surpresa do encontro. Assim, muitas vezes, desvendar o que pode ser óbvio, nesse 

processo de descoberta, apresenta nuances que lhes dão novas matizes.  
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5. A CONSTRUÇÃO DO MODELO E AS BASES DE DADOS  

 

5.1. Introdução 

 

O objetivo deste capítulo é traçar um histórico dos caminhos percorridos para definir o 

conjunto de dados para análise, explicitar a escolha das bases de dados e apresentar as 

nomenclaturas utilizadas. Além disso, também busca descrever como foram construídos os 

modelos para análise, a partir das limitações impostas por falta de informações fundamentais 

para cobrir a proposta inicial. No entanto, como dito na seção anterior, à medida que 

mergulhávamos no universo dos dados, um novo caminho se consolidou, com novas 

possibilidades de análise que se revelaram ainda mais promissoras.  

Em um primeiro momento, a proposta era trabalhar com um banco de dados que nos 

levasse a desvendar o perfil socioeconômico dos alunos ingressantes na UFF, por modalidade 

(ampla concorrência e ações afirmativas), em diferentes cursos, desde aqueles considerados 

cursos de elite até outros menos valorizados. Com isso, poderíamos avançar no estudo da 

estratificação vertical, do acesso ao nível superior público, e da estratificação horizontal, que 

ocorre no interior da universidade pública, sendo a UFF o caso a ser estudado. A escolha da 

UFF como corpus de análise seria o campo específico para mapearmos o perfil 

socioeconômico, por modalidade de ingresso, em diferentes cursos de graduação. Assim, 

pretendíamos estudar o perfil dos candidatos que efetivamente teriam se matriculado na 

universidade. 

Ao traçar o perfil desses alunos, seríamos capazes de avaliar em que medida o sistema 

de cotas contribui para minimizar a estratificação vertical e horizontal, permitindo maior 

acesso de grupos menos favorecidos ao ensino superior público e aos chamados cursos de 

elite. Esses cursos são aqueles cuja formação tem reflexos diretos na inserção no mercado de 

trabalho, com melhores condições e remunerações, tema tratado em capítulos anteriores, na 

Parte I desta tese. 

Estudar a estratificação, a partir da perspectiva da Lei de Cotas, permitir-nos-ia refletir 

sobre alguns aspectos da lei, como, por exemplo, se ela deve ser aplicada linearmente, com o 

mesmo percentual e regras para todos os cursos, ou se, como política de admissão ao ensino 

superior, deve ter um caráter mais específico, por curso. O debate poderia nos levar a pensar 

em que situações a Lei de Cotas é mais significativa ou relevante e se é (in)suficiente para 

alterar o perfil dos estudantes em diferentes cursos.  
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O primeiro obstáculo encontrado foi o de acesso a informações. Para mapear o perfil 

socioeconômico dos alunos que ingressaram na UFF, após a adesão da universidade ao 

ingresso via SiSU, precisávamos de acesso aos dados do questionário socioeconômico 

preenchido pelos candidatos.  

Nesse novo modelo de ingresso, via nota do Enem e SiSU, esses dados, que antes 

faziam parte de uma etapa do processo seletivo, no interior da universidade, quando da 

inscrição para o vestibular, passaram a ser coletados pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

Os estudantes que ingressam no ensino superior público, a partir da participação no 

Enem, preenchem o questionário socioeconômico no próprio site do Enem, que é 

administrado pelo Inep. Isso significa que esse preenchimento não se dá mais, 

obrigatoriamente, na instituição na qual pleiteiam vaga. Além disso, esses dados não são 

disponibilizados para as universidades. Portanto, ou as Ifes elaboram um questionário próprio 

ou ficam sem acesso a essas informações, que são importantes para direcionar políticas 

internas. A UFF optou por não aplicar esse questionário aos seus ingressantes. 

Depois de inúmeras tentativas frustradas de acesso a esses dados e diante da limitação 

imposta pelas circunstâncias, partimos para soluções alternativas, sem perder de vista o 

objetivo principal: o mapeamento do perfil dos candidatos qualificados a ingressar no ensino 

superior público em diferentes cursos e modalidades de ingresso. 

Construímos, então, um modelo de análise no qual a UFF deixa de ser um estudo de 

caso e se torna um parâmetro na análise. Com a ausência do questionário socioeconômico dos 

ingressantes, passamos a trabalhar com os microdados do Enem, um banco de dados muito 

mais amplo e com inúmeras possibilidades de investigação. A partir desse banco de dados, foi 

possível ter acesso ao perfil socioeconômico de todos os candidatos que participaram da 

prova e, assim, tecer um conjunto maior de comparações. Os microdados do Enem foram 

combinados com dados de ingresso à UFF nos cursos de Medicina e Pedagogia, agora 

utilizados como parâmetro.  

A UFF é uma universidade de grande porte e está entre as 20 melhores universidades 

públicas do país. O Brasil possui 69 universidades federais, que são avaliadas pelo Ministério 

da Educação (MEC) em diferentes quesitos. Segundo o site do MEC, nos indicadores de 

qualidade da educação superior de 2017, foram  analisadas 61 universidades federais. 

Tomando aqui como base o conceito médio da graduação e o Índice  Geral dos Cursos 
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(IGC)8, em 2017, a UFF ocupava as seguintes posições: no conceito médio da graduação, que 

variava de 2,39 à 3,51, a UFF possuía, naquele ano, o conceito de 3,05, ocupando a posição 

29 entre as 61 instituições. Em relação ao IGC, que variava de 3 a 5, a UFF obteve nota 4. 

Portanto, podemos considerar que a UFF se encontra representando uma média nacional, o 

que contribui para a sua escolha como referência na análise. Utilizar os dados da UFF como 

parâmetro para ingresso nos cursos leva ao objetivo principal, revelando não mais o perfil dos 

que efetivamente ingressaram, mas o perfil do conjunto de candidatos qualificados para 

ingresso em instituição pública de ensino superior. 

Os cursos de Medicina e Pedagogia, conforme acentuamos, ocupam um lugar que vai 

além deles próprios, representando graus de hierarquia em relação à dificuldade de ingresso e 

status profissional. Se analisarmos as notas de ingresso na UFF para os cursos oferecidos na 

sede, no ano de 2017, na modalidade ampla concorrência, podemos perceber que o curso de 

Pedagogia, entre os 10 cursos com menores notas de corte, ocupa a oitava posição. Como 

exemplo de algumas outras carreiras que compõem esse grupo de menores notas de corte, 

podemos citar: Filosofia, Letras–Grego, Letras-Latim, Biblioteconomia, Hotelaria, 

Arquivologia. Na outra ponta, entre os dez cursos com maiores notas de corte, o curso de 

Medicina ocupa o topo, acompanhado de carreiras como Economia, Direito, Odontologia, 

Cinema e alguma Engenharias. Desse modo, Medicina e Pedagogia, em nossa pesquisa, 

representam um conjunto de carreiras que ocupam posições antagônicas nessa escala.     

 

5.2. A construção do modelo 

 

Construímos o modelo de análise a partir da utilização de informações dos microdados 

do Enem e informações da Coordenação de Seleção Acadêmica da UFF (Coseac/UFF). No 

entanto, antes de prosseguirmos na explicitação dos modelos, parece-nos importante 

apresentar como alguns dados foram utilizados e de que forma foram extraídos, assim como a 

terminologia seguida para a melhor compreensão do modelo adotado. 

 

 Notas de corte - A nota de corte é uma terminologia utilizada no sistema do SiSU, 

que informa a menor nota necessária para o candidato ter chance de ingressar no curso 

                                                        
8 Instrumento construído com base numa média ponderada das notas dos cursos de graduação e pós-graduação 

de cada instituição. Assim, sintetiza num único indicador a qualidade de todos os cursos de graduação, mestrado 

e doutorado da mesma instituição de ensino. O IGC é divulgado anualmente pelo Inep/MEC, imediatamente 

após a divulgação dos resultados do Enade. 
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desejado. Essa nota é calculada automaticamente no sistema, de acordo com a 

demanda e o desempenho dos demandantes no Enem e com os pesos de cada prova.  

Essas notas são diferentes para as modalidades de ingresso (ampla concorrência e 

ações afirmativas). A informação sobre as notas de corte que utilizamos pode ser 

facilmente acessada no site da Coseac/UFF. 

 Faixas de notas - A faixa de nota é composta pelo intervalo entre a nota mínima para 

o ingresso em um determinado curso (nota de corte), por modalidade, e pela nota 

máxima, isto é, pela nota do primeiro colocado para aquele curso. A construção desse 

modelo de faixa nos permite melhor definir o perfil do grupo qualificado, que 

efetivamente ingressaria em determinado curso, como veremos adiante. 

 Grupo qualificado – Trata-se do conjunto de estudantes que obtiveram nota no 

Enem, dentro da faixa de nota de cada curso, por modalidade.  

 

Como as notas de corte e as faixas de nota são por curso e modalidade, para podermos 

analisar o perfil do candidato qualificado por modalidade, precisávamos alocá-los em cada 

uma delas. Esse foi mais um problema com o qual nos deparamos. Como enquadrar o 

candidato do Enem, nas diferentes modalidades de ingresso, uma vez que estas são definidas 

por restrições e limitações, mas não, necessariamente, por exclusões? O candidato faz a opção 

por qual modalidade de ingresso quer concorrer, no momento da inscrição no SiSU. Participar 

ou não de políticas afirmativas é uma escolha do candidato, caso ele preencha os requisitos 

para  concorrer em determinada modalidade. Ele não é direcionado automaticamente, de 

acordo com seu perfil. O enquadramento do grupo de candidatos como concorrente em cada 

uma das modalidades era uma etapa fundamental e imprescindível na análise, uma vez que o 

perfil que buscamos desvendar está diretamente relacionado à modalidade de ingresso. Só 

assim teríamos condições de tecer comparações entre os diferentes perfis, o que nos permitiria 

analisar o alcance da Lei de Cotas.  

Para solucionar essa questão de enquadramento do candidato em cada uma das 

modalidades, o procedimento proposto foi criar um perfil ideal de candidato para cada grupo 

(modalidade de ingresso) que não necessariamente corresponde à realidade. A partir da 

análise das notas de corte, entretanto, podemos concluir que esse perfil ideal se aproxima da 

realidade, como veremos adiante. Sua composição se deu a partir de uma escolha racional e 

não aleatória. Pode-se fazer uma analogia com o tipo ideal ou puro, concebido por Max 

Weber (2004), como um instrumento de análise.  
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O perfil ideal, proposto aqui, pressupõe que, ao preencher os requisitos de cada 

modalidade, o candidato concorreria a essa modalidade. Assim, candidatos que concorrem na 

ampla concorrência (AC) são aqueles que cursaram o ensino médio em escola privada ou 

parte em escola privada e parte em escola pública. Os candidatos que cursaram todo e ensino 

médio em escolas públicas, se enquadram em alguma modalidade de ação afirmativa. 

No nosso perfil ideal definimos a seguinte configuração dos candidatos por 

modalidade de ingresso: 

 AC (Ampla concorrência) = Em relação à escola: cursaram o ensino médio em escola 

privada ou parte em pública e parte em escola privada; em relação à cor: pretos, 

pardos, indígenas, brancos ou amarelos (sem restrições); em relação à renda per 

capita: podem encontrar-se em qualquer faixa de renda per capita, inclusive abaixo de 

1,5 s.m. A única exclusão em AC foram os candidatos que estudaram somente em 

escola pública.  

 Ação afirmativa L1 = Em relação à escola: cursaram todo o ensino médio em escola 

pública; em relação à renda per capita:  possuem renda per capita menor ou igual a 

1,5 s.m; em relação à cor: são brancos ou amarelos.  

 Ação afirmativa L2 = Em relação à escola: cursaram todo o ensino médio em escola 

pública; em relação à renda per capita:  possuem renda per capita menor ou igual a 

1,5 s.m; em relação à cor: são pretos, pardos ou indígenas.  

 Ação afirmativa L3 = Em relação à escola: cursaram todo o ensino médio em escola 

pública; em relação à renda per capita: possuem renda per capita superior a 1,5 s.m; 

em relação à cor: são brancos ou amarelos.  

 Ação afirmativa L4 = Em relação à escola: cursaram todo o ensino médio em escola 

pública; em relação à renda per capita:  possuem renda per capita superior a 1,5 s.m; 

em relação à cor: são pretos, pardos ou indígenas.  

 

O fluxograma abaixo nos ajuda a entender melhor a nomenclatura das diferentes 

modalidades de ingresso utilizadas neste trabalho. A nomenclatura, foi apropriada, em parte9, 

da nomenclatura utilizada pela UFF.  

 

 

                                                        
9 A nomenclatura não é estritamente a mesma da UFF, uma vez que não estamos considerando a variável 

deficiência. 
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Figura 3 – Fluxograma das modalidades de ingresso na UFF pelo SiSU 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O perfil ideal se justifica ao analisar as diferenças das notas de corte.  Constata-se que 

as notas de corte das ações afirmativas são, em geral, inferiores às da ampla concorrência, 

com diferenças de maior amplitude em cursos de maior prestígio. Além disso, quando se 

combina mais de um fator nas ações afirmativas, tais como cor e renda, as notas de corte 

tendem a ser inferiores. Desse modo, as notas de corte reafirmam o que é apontado pelos 

estudos de desigualdade, em que diferentes condições se entrelaçam. 

Numa perspectiva de maximização de chances de ingresso, supondo que o candidato 

que preenche os requisitos para participar de uma modalidade de ação afirmativa vai optar por 

concorrer a ela, como uma escolha racional10 e vantajosa, uma vez que suas chances de 

ingresso seriam maiores, tem-se a seguinte sequência racional de notas de corte:  

AC>L3>L4>L1>L2.  

Nos estudos comparativos aqui realizados, e em trabalhos anteriores, que incluíram 

um maior número de cursos na análise, verifica-se uma grande aproximação da sequência 

acima. Em todos os estudos, as notas da ampla concorrência (AC) são maiores que as notas de 

ações afirmativas. Quando a modalidade combina os três fatores - ensino médio em escola 

pública, renda e cor, representada por L2 -, em todos os cursos analisados as notas de corte de 

L2 são as mais baixas. Portanto, as posições de AC e L2 na sequência acima foram sempre 

confirmadas. Se, em AC, encontramos as maiores notas de corte, nesse conjunto estarão os 

candidatos com melhores condições socioeconômicas; se, em L2, estamos diante das menores 

notas de corte, os candidatos alocados nessa modalidade serão aqueles com piores condições 

socioeconômicas. 

                                                        
10 É importante assinalar as inúmeras denúncias de fraudes que culminaram na implementação de comissões de 

verificação, o que confirma as vantagens de concorrer por políticas afirmativas.                    

Quantidade de vagas no 
curso

No mínimo 50%: Alunos de 
escola pública

50%: Renda ≤ 1,5 salário 
mínimo per capita

Pretos, pardos e 
indígenas (L2)

Demais vagas (L1)

Renda > 1,5 salário mínimo

Pretos, pardos e 
indígenas (L4)

Demais vagas (L3)

Demais vagas (Ampla 
Concorrência)
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Da nossa sequência racional AC>L3>L4>L1>L2, as posições de AC, L3 e L2 se 

mantêm constantes em todos os estudos realizados, variando as posições de L4 e L1.  Em 

nossa metodologia, o que diferencia L1 e L4 é a renda per capita e cor. L1 representa os 

candidatos com renda ≤ 1,5 s.m., brancos ou amarelos, enquanto L4 representa >1,5 s.m., 

pretos, pardos e indígenas. 

A intercambialidade entre L4 e L1 pode ser entendida como uma influência oscilante 

do peso das variáveis cor e renda, em diferentes cenários. Quando L4 está com nota maior que 

L1, o melhor desempenho estaria tendendo à renda mais alta, independentemente da cor; 

quando L1 está com desempenho superior que L4, o melhor desempenho estaria relacionado à 

cor branca ou amarela.  

A presença de L3 na segunda posição, logo após AC, leva-nos a refletir sobre uma 

questão presente nas discussões das políticas afirmativas de ingresso no ensino superior: a 

natureza da escola pública cursada pelos candidatos (municipal, estadual ou federal). A escola 

pública federal é considerada, em geral, de melhor qualidade do que as estaduais e 

municipais, estando o perfil de seus alunos, muitas vezes, mais próximo do perfil dos alunos 

das escolas privadas do que da maioria dos alunos de escolas públicas.  

Por esse motivo, a escola pública federal foi excluída das políticas de ingresso da UFF 

via bônus, como vimos no capítulo sobre o histórico das políticas afirmativas. Rodrigo 

Travitzki (2013), na sua tese de doutorado intitulada Enem: limites e possibilidades do Exame 

Nacional do Ensino Médio enquanto indicador de qualidade escolar, aborda essa questão. Em 

sua análise do Enem de 2009, o autor identifica que o desempenho das escolas privadas e 

públicas federais são similares. 

Na metodologia desta tese, os candidatos enquadrados em L3 são brancos/amarelos, 

com renda superior a 1,5 s.m., que estudaram em escola pública, o que nos leva a crer que 

muitos desses candidatos podem ser aqueles oriundos da escola pública federal. Esse é um 

tema relevante que será abordado mais adiante. 

Retomando a questão das escolhas racionais que discutimos anteriormente e as 

vantagens de se concorrer por políticas afirmativas, aproximando nosso perfil ideal da 

realidade, as tabelas seguintes são apresentadas. Elas nos informam, para fins de 

exemplificação, sobre a sequência das notas de forma decrescente.  
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As tabelas referem-se às faixas de nota dos candidatos classificados para as vagas da 

UFF nos cursos de Medicina e Pedagogia, por modalidade, nas primeiras chamadas11 das duas 

edições do SiSU, no ano de 2017.  

 

Tabela 1 – Notas dos classificados na primeira chamada para a UFF, da 1ª Edição do SiSU 

2017, para o curso de Medicina 

Modalidade 

Ampla 

concorrência 

(AC) 

L1 L2 L3 L4 

Maior nota  837,78 778,45 764,00 798,63 770,36 

Menor nota  807,25 760,24 746,86 787,06 762,47 

Fonte: Elaboração própria 

 

Sequência racional:  AC>L3>L4>L1>L2 

Sequência encontrada: AC>L3>L4>L1>L2 

 

Tabela 2 – Notas dos classificados na primeira chamada para a UFF, da 1ª Edição do SiSU 

2017, para o curso de Pedagogia 

Modalidade 

Ampla 

concorrência 

(AC) 

L1 L2 L3 L4 

Maior nota  710,03 653,79 662,67 684,47 664,31 

Menor nota  678,63 635,51 628,24 657,54 634,59 

Fonte: Elaboração própria 

 

Sequência racional:  AC>L3>L4>L1>L2 

Sequência encontrada: AC>L3>L1>L4>L2 

 

Tabela 3 – Notas dos classificados na primeira chamada para a UFF, da 2ª Edição do SiSU 

2017, para o curso de Medicina 

Modalidade 

Ampla 

concorrência 

(AC) 

L1 L2 L3 L4 

Maior nota  835,53 787,09 753,28 800,56 769,34 

Menor nota  805,15 761,49 749,83 785,38 760,53 

Fonte: Elaboração própria 

                                                        
11 O ingresso, via Sisu, é composto de várias chamadas a cada edição. Na primeira chamada, é divulgada a lista 

de classificados; em seguida, ocorre a matrícula e as vagas não preenchidas são disponibilizadas para a próxima 

chamada, e assim sucessivamente. O sistema de ingresso via Sisu será melhor esclarecido na próxima seção. 
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Sequência racional:  AC>L3>L4>L1>L2 

Sequência encontrada: AC>L3>L1>L4>L2 

 

Tabela 4 – Notas dos classificados na primeira chamada para a UFF, da 2ª Edição do SiSU 

2017, para o curso de Pedagogia 

Modalidade 

Ampla 

concorrência 

(AC) 

L1 L2 L3 L4 

Maior nota 705,83 661,81 641,13 672,81 659,63 

Menor nota 661,34 635,91 620,97 654,47 629,21 

Fonte: Elaboração própria 

 

Sequência racional:  AC>L3>L4>L1>L2 

Sequência encontrada: AC>L3>L1>L4>L2 

 

É possível perceber que AC sempre apresenta a nota de corte mais alta e L2 a mais 

baixa, como apontado anteriormente. A posição de L3 também não se altera e permanece fiel 

à sequência racional. O que encontramos, em algumas situações, diferente da sequência 

racional, é um intercâmbio de posições entre L1 e L4. Entendemos que essa variação não 

compromete nosso modelo. 

Em estudo realizado por Campos, Feres Júnior e Daflon (2014) sobre o desempenho 

dos cotistas a partir da comparação das notas de corte do Enem, no ano de 2014, os autores 

apresentam as médias das notas de corte por modalidades de concorrência, por tipo de 

instituição (universidades federais e instituto técnicos federais), tipo de curso (bacharelado, 

licenciatura, tecnológico e área básica) e turno (integral, matutino, noturno e vespertino). Em 

todos os casos apresentados, em geral, a sequência das notas médias se comporta de modo 

muito próximo ao que detectamos em nosso estudo, a saber: AC>L3>L1>L4>L2. 

Feitas as explicações sobre como se apresentam as notas de corte e as vantagens que, 

em geral12, se tem de concorrer dentro do conjunto específico, com pequenas variações, 

podemos adotar como procedimento de análise a alocação do candidato, estritamente, dentro 

do universo em que se enquadra, independentemente de ser possível ou não pertencer a outro 

grupo, o que justificaria nossa escolha do tipo ideal.  

                                                        
12 No decorrer da pesquisa veremos que em algumas situações específicas as notas de corte de alguma modalidade de ações 

afirmativas podem ser superiores a AC. 
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Vencido o primeiro obstáculo, isto é, definindo os candidatos que integram cada uma 

das modalidades, o próximo passo foi determinar o conjunto de candidatos que atingiram nota 

suficiente para ingresso em diferentes cursos da UFF, em cada uma das modalidades, 

utilizando as notas de corte da UFF como parâmetro. Esse conjunto de candidatos é o que 

denominamos de grupo qualificado. 

Em um primeiro momento, trabalhamos com as notas de corte, mas ao avançarmos na 

análise percebemos que seria melhor trabalhar com as faixas de notas. O motivo dessa escolha 

será explicitado mais adiante. 

Definidas as características de cada grupo e identificado o grupo qualificado por curso 

e modalidade de ingresso, a partir de algumas variáveis selecionadas, foi estabelecido o 

cruzamento dos dados extraídos dos microdados do Enem, referentes às respostas ao 

questionário socioeconômico. A partir desse momento em diante, construiu-se, ou melhor, 

desvendou-se o perfil dos candidatos.  

O estudo do perfil socioeconômico dos candidatos do Enem, bem como dos estudantes 

que ingressaram no ensino superior, tem sido um campo fértil de pesquisas. Pode-se aqui citar 

duas dessas pesquisas: uma produzida recentemente pelo próprio Inep (2019), em que os 

autores reúnem os candidatos que participaram do Enem em cinco grupos, cada um deles 

representando um conjunto de características socioeconômicas; outra que se refere ao 

mapeamento do perfil socioeconômico e cultural dos graduandos das Ifes, realizada pelo 

Fonaprace13 (ANDIFES, 2016), e que vem ocorrendo na última década, a cada dois anos.  

Ambas as pesquisas trabalham com um conjunto bastante grande de indicadores, mas 

o enfoque é mais geral: tanto os participantes do Enem, como os graduandos das Ifes, são 

analisados como um grupo único. Encontramos, também, pesquisas de comparação de perfil 

de estudantes de graduação em diferentes cursos, tais como estudo sobre o novo perfil do 

campus brasileiro, de Dilvo Ristoff (2014), e teses de doutorado sobre o tema, que trabalham 

com o perfil dos candidatos que efetivamente ingressaram no ensino superior. O conceito de 

candidato qualificado por curso e modalidade de ingresso, além de nos permitir um olhar para 

o interior da universidade, mesmo que de forma hipotética, para os diferentes campos que 

compõem o ambiente universitário, ou mesmo campus, no caso da UFF, nos permite ter uma 

visão para além de quem efetivamente ingressa, isto é, conhecer ainda o perfil do grupo 

potencial.  

                                                        
13 Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis das Instituições Federais de Ensino Superior. 
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Utilizamos os microdados do Enem 2016 e os dados de ingresso na UFF de 2017, uma 

vez que os estudantes que realizaram o Enem em 2016 são aqueles que se tornam aptos a 

participar na seleção do SiSU em 2017. Analisamos, assim, os candidatos que alcançaram 

nota suficiente para ingressar nos cursos de Pedagogia e Medicina da UFF, no ano de 2017. 

Desse modo, já não seriam mais os estudantes que efetivamente ingressaram, mas o conjunto 

de estudantes qualificados (grupo qualificado) para ingressar em cada um dos cursos.  

Utilizar os microdados do Enem não é tarefa fácil, tendo em vista que é um banco de 

dados bastante robusto e de grande complexidade. O primeiro passo foi apurar e depurar o 

banco de  dados para preparar a base de dados e alcançar o grupo de candidatos que 

efetivamente atendia a nossa pesquisa. 

 

5.3. Preparação da base de dados  

 

Na base de dados dos microdados do Enem, em 2016, aparecem 8.627.367 inscritos. 

Para chegarmos aos candidatos aptos a participar do SiSU em 2017, foi necessário um 

trabalho detalhado de análise, que culminou em algumas exclusões. Retiramos do universo 

total de inscritos: (i) aqueles que se declararam “treineiros” (candidatos que prestam o Enem 

para testar seus conhecimentos), (ii) os que não haviam concluído o ensino médio e (iii) os 

que não concluiriam em 2016. Além disso, foram retirados (iv) os candidatos eliminados e (v) 

os que faltaram a alguma prova. Aplicados esses filtros, nosso universo de análise foi 

reduzido a 4.459.125 candidatos, que passam a ser denominados de candidatos válidos. 

Desse universo, foram aplicados outros filtros a partir das faixas das notas por 

modalidade nos cursos de Pedagogia e Medicina da UFF. Cabe relembrar que, para cada 

curso, a nota do Enem é calculada de forma diferente, uma vez que cada prova tem um peso 

distinto de acordo com o curso que se deseja entrar. Além desse cálculo específico, o 

candidato não poder tirar zero em nenhuma das provas e precisa, ainda, atingir uma nota 

mínima em cada uma delas. Esses filtros também foram aplicados.  

Inicialmente, havíamos utilizado as notas de corte e não as faixas de nota, mas, ao 

avançar na busca de um dimensionamento mais preciso do perfil do grupo de cada curso, 

passamos a utilizar as faixas para defini-los. O uso das faixas nos possibilitou estabelecer 

melhor o conjunto específico dos potenciais ingressantes de cada curso. Para exemplificarmos 

o motivo da opção pelas faixas de notas, tomaremos como exemplo os cursos estudados: 

Medicina e Pedagogia, na modalidade AC. 
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No ano de 2017, a nota de corte de Pedagogia, na modalidade AC, foi de 624,24 e a de 

Medicina foi de 789,76. Se utilizarmos na análise a nota de corte para definir o grupo 

qualificado para ingressar em Pedagogia, o grupo qualificado para Medicina estaria incluído 

nesse universo, uma vez que todos os candidatos com nota acima de 624,24 estariam 

incluídos no grupo.  

Ao utilizarmos as faixas de nota, conforme definição anterior, ficamos mais próximos 

do grupo que, efetivamente, faria parte do universo do curso de Pedagogia. A nota mais alta 

de ingresso no curso de Pedagogia foi de 710,03, portanto, o conjunto de candidatos para 

Pedagogia foi aquele que teve a nota do Enem entre 624,24 e 710,03. No caso de Medicina, a 

nota mais alta foi de 837,78, portanto, o grupo de Medicina foi composto pelos candidatos 

que obtiveram notas de 789,76 a 837,78. Assim, acreditamos ter caracterizado melhor os 

grupos que compõem cada curso.  

Para compor as faixas de notas que utilizamos no presente trabalho, fizemos uma 

pesquisa no site da Coseac/UFF e, a partir do levantamento das notas de todas as chamadas 

das duas edições do SiSU 2017, chegamos aos dados apresentados nas tabelas abaixo. Em 

uma ponta, elas representam as notas mais baixas para ingressar na UFF, em 2017, e na outra 

ponta, a nota do candidato mais bem qualificado. A composição das faixas será melhor 

detalhada a seguir. 

As faixas de notas utilizadas foram: 

 

Tabela 5 – Notas de corte (menor nota) e de teto (maior nota) para ingresso no curso de 

Medicina da UFF, em 2017, por modalidade 

Modalidade/vaga 
Ampla 

concorrência 
L1 L2 L3 L4 

Maior nota  837,78 787,09 764 800,56 770,36 

Menor nota  789,76 742,27 744,66 770,44 744,69 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 6 – Notas de corte (menor nota) e de teto (maior nota) para ingresso no curso de 

Pedagogia da UFF, em 2017, por modalidade 

Modalidade/vaga 
Ampla 

concorrência 
L1 L2 L3 L4 

Maior nota  710,03 661,81 662,67 684,47 664,31 

Menor nota 624,24 609,46 588,24 619,39 571,73 

Fonte: Elaboração própria 
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Como já mencionado, os estudantes que realizaram a prova do Enem em 2016 estão 

aptos a participar na seleção do SiSU no ano de 2017. Sendo assim, as notas das faixas para 

ingresso na Universidade Federal Fluminense utilizadas foram as do ingresso no ano de 2017. 

Este, via SiSU, é composto por duas edições (primeiro e segundo semestres) e, em cada uma 

delas, há diversas chamadas, dada a própria natureza do processo.  

Nessas edições, no ano de 2017, era permitido ao candidato optar por mais de um 

curso e, caso não seja contemplado, ele poderá participar da lista de espera, sendo chamado 

caso haja desistência de candidatos com pontuação superior à sua. Com esse modelo de 

alocação, a seleção é composta de várias chamadas, com o intuito de se preencher o maior 

número de vagas. 

Diante dessa realidade, as notas das faixas das últimas chamadas, tanto para o ingresso 

na primeira quanto na segunda edições, são diferentes e inferiores das notas das primeiras 

chamadas. Utilizamos, para compor a faixa, a nota mais alta e a mais baixa entre todas as 

chamadas. Cabe ressaltar, entretanto, que nem todas as modalidades estão presentes em todas 

as chamadas. Quando uma modalidade preenche todas as vagas com alunos matriculados, 

essa modalidade não participa da próxima chamada. Assim, portanto, a lógica das sequências 

de notas que vimos na seção anterior, aqui, não faz sentido. A sequência racional que 

apresentamos anteriormente só faz sentido quando temos vagas para todas as modalidades na 

mesma chamada.  

Ao estabelecermos os filtros por modalidades de ingresso, a partir das faixas de notas 

de cada uma delas, chegamos ao número de candidatos válidos que, preenchendo os requisitos 

de cada modalidade, encontravam-se dentro da faixa de nota para a modalidade específica 

para a qual estariam aptos. Lembramos que partimos do pressuposto que o candidato que 

possuía os requisitos para alguma modalidade estaria concorrendo a ela. Por exemplo, um 

candidato que cursou todo o ensino médio em escola pública, com renda per capita ≤ 1,5 s.m, 

preto, pardo ou indígena, foi incluído no conjunto de candidatos de L2.   

Ao preencher os requisitos de cada modalidade, no nosso modelo, o candidato 

concorreria a essa modalidade. Diante disso, na variável cor, não foram considerados os 

pretos, pardos e indígenas em L1 e L3, porque esses grupos seriam compostos unicamente por 

brancos e amarelos. Em L2 e L4, não foram considerados brancos e amarelos, por que esses 

grupos seriam compostos unicamente por pretos, pardos e indígenas. A mesma lógica se 

aplica à variável renda: em L1 e L2 não foram considerados os que tinham renda maior ou 

igual a 1,5 salário mínimo; e, em L3 e L4, não foram considerados os que possuíam renda per 

capita menor ou igual a 1,5 salário mínimo.  
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Na variável renda, utilizamos a seguinte escala: ≤ 1,5 s.m.; 1,5 s.m. a 3 s.m. e > 3 s.m., 

em que s.m. é salário mínimo. Foi considerado o valor do salário mínimo em vigor na época 

em que os candidatos prestaram a informação: R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). Como 

os candidatos não informam a renda per capita no questionário do Enem, mas sim a faixa de 

renda da família e o número de habitantes da residência, fizemos o cálculo da renda per 

capita da seguinte forma: utilizamos a média da faixa do valor declarado e dividimos pelo 

número de habitantes da residência.  

Com o intuito de analisar o perfil socioeconômico de cada grupo, foram incluídas, em 

todas as modalidades de ingresso (AC, L1, L2, L3 e L4), as seguintes variáveis: sexo; cor; se 

exerceu ou exerce alguma atividade remunerada; tipo de escola do ensino médio; renda; e 

escolaridade da mãe. 
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6. ANÁLISE DO PERFIL DOS CANDIDATOS 

  
O objetivo da análise é desvendar o perfil socioeconômico do grupo qualificado de 

candidatos em cada uma das modalidades de ingresso, nos parâmetros dos cursos de Medicina 

e Pedagogia, tecendo comparações entre ambos os cursos, e também entre estes em relação ao 

universo geral, que representa todos os candidatos válidos. 

Inicialmente, apresenta-se uma visão panorâmica dos candidatos, a partir da primeira 

divisão estabelecida pela Lei de Cotas, isto é, o universo de candidatos provenientes do ensino 

médio privado em contraposição ao ensino médio público. Feita essa apresentação mais geral, 

busca-se traçar o perfil socioeconômico dos candidatos nas diferentes modalidades de 

ingresso, a partir de algumas variáveis.  

As variáveis escolhidas, conforme já mencionado, foram sexo, cor, trabalho, renda e 

escolaridade da mãe, que serão apresentadas nessa ordem. Aquelas que compõem a Lei de 

Cotas, tais como renda e cor, já se encontram previamente definidas pelo tipo de modalidade 

de ingresso. 

Num primeiro momento, as variáveis serão analisadas de forma isolada e comentada e, 

posteriormente, com o objetivo de melhor visualização, elas se apresentam sistematizadas, 

juntamente com os perfis mais frequentes em cada uma das modalidades de ingresso. 

Abaixo, elencamos as nomenclaturas dos grupos e subgrupos que serão apresentados 

nas tabelas deste capítulo: 

 

 U - Universo geral de candidatos válidos; 

 U Ampla concorrência (U em AC) – Universo geral de candidatos válidos na 

modalidade ampla concorrência; 

 U Ações afirmativas ( U em AA) – Universo geral de candidatos válidos na 

modalidade ações afirmativas; 

 U Medicina* – Universo geral de candidatos qualificados para Medicina - Total de 

candidatos que se encontram na faixa de notas para ingresso no curso de Medicina da 

UFF, independente da modalidade; 

 U Pedagogia* - Universo geral de candidatos qualificados para Pedagogia - Total de 

candidatos que se encontram na faixa de notas para ingresso no curso de Pedagogia da 

UFF, independente da modalidade; 
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 Ampla concorrência (AC) Medicina – Universo de candidatos qualificados para 

Medicina na modalidade ampla concorrência; 

 Ampla concorrência (AC) Pedagogia - Universo de candidatos qualificados para 

Medicina na modalidade ampla concorrência; 

 Ações afirmativas (AA) Medicina - Universo de candidatos qualificados para 

Medicina na modalidade ações afirmativas; 

 Ações afirmativas (AA) Pedagogia - Universo de candidatos qualificados para 

Pedagogia na modalidade ações afirmativas. 

 

Para compor as faixas de nota em  U Medicina e U Pedagogia, foram consideradas a 

menor nota de corte e a maior nota do teto dentre todas as modalidades.  

A análise se dará estabelecendo as seguintes etapas: 

 

(1) Apresentar de forma mais geral o perfil dos candidatos válidos no Enem 2016, 

representado por U (universo geral de candidatos válidos), estabelecendo 

comparações com o universo geral de candidatos que se enquadram na 

modalidade ampla concorrência (U ampla concorrência) e com  o universo 

geral de candidatos que se enquadram na modalidade ações afirmativas como 

um todo (U ações afirmativas); 

(2)  Comparar U (universo geral de candidatos válidos) com o perfil dos 

candidatos qualificados, aqueles que se enquadram dentro da faixa de notas de 

Medicina e Pedagogia, independentemente da modalidade de ingresso, 

representados por U em Medicina e U em Pedagogia; 

(3) Apresentar os perfis dos candidatos por modalidade de ingresso, tecendo 

comparações entre elas, inicialmente, comparando ampla concorrência (AC)  

com ações afirmativas (AA); em seguida, comparando as subdivisões das 

ações afirmativas (L1, L2, L3 e L4), tanto para o universo geral como para os 

candidatos que se encontram nas faixas de Medicina e Pedagogia; 

(4) Sistematizar o conjunto das variáveis isoladas para uma visualização geral; 

(5) Apresentar as maiores frequências por modalidade de ingresso e curso. 
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As etapas de 1 a 3 serão desenvolvidas para cada uma das variáveis. Essas etapas 

foram estabelecidas para melhor organização da análise, mas ao longo da pesquisa muitas 

vezes elas se imiscuem.  

 

6.1. Uma visão panorâmica 

 

 As tabelas abaixo nos dão uma visão ampla do universo de candidatos, dividido em 

duas categorias: ampla concorrência e ação afirmativa (Tabela 7) e o universo geral por curso 

– Medicina e Pedagogia - sempre comparados com o universo geral de candidatos válidos 

(Tabela 8). 

 

Tabela 7 –  Total de candidatos para as modalidades ampla concorrência e ações afirmativas 

em relação ao universo geral de candidatos válidos (U)*.  

Modalidade 
Candidatos válidos 

Total (U) %** 

Ampla Concorrência (AC) 802.771 18,00 

Ações afirmativas (AA (L1+ L2+ L3+L4)) 3.656.354 82,00 

Total 4.459.125 100,00 

 

Fonte: Microdados do Enem, 2016. Elaboração própria   

* candidatos que compõem o universo de análise depois de aplicados os filtros descritos no capítulo anterior, 

doravante U 

** percentual em relação a universo geral de candidatos válidos (U) 
 

 

Tabela 8 –  Total de candidatos qualificados*  para os cursos de Medicina e Pedagogia em 

relação ao universo geral de candidatos válidos  (U) 

Universo válido – U U Medicina U Pedagogia 

Total % Total % * Total %** 

4.459.125 100 5.471 0,12 500.009 11,21 

Fonte: Microdados do Enem, 2016 e Coseac/UFF, 2017. Elaboração própria.  

*candidatos que se encontram na faixa de notas definidas para o grupo  

**percentual em relação a U 

 

Relembramos que na perspectiva proposta, todos os estudantes de escola pública 

concorrem a algum tipo de ação afirmativa, uma vez que estão aptos para isso, enquanto os de 

escola privada ou de ambas as escolas estariam no âmbito da ampla concorrência. Essa 

primeira divisão está representada pela Tabela 7. O universo total de candidatos válidos é de 

4.459.125 candidatos. Considerando apenas a modalidade AC (ampla concorrência - 

candidatos oriundos do ensino privado, parcialmente ou não), esse número é de 802.771, o 
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que corresponde a 18% do total de candidatos válidos. Como em AC excluímos os estudantes 

de escola pública, isso significa que 82% do total de candidatos estudou em escola pública.  

Desse modo, o percentual de candidatos provenientes de escola pública e que podem 

concorrer a vagas por ação afirmativa corresponde a mais de 80% do total de candidatos 

válidos. Eles concorrem a 50% das vagas nas Ifes, enquanto os que estudaram no ensino 

médio em escola privada, seja integralmente ou parcialmente, e correspondem a 18% do 

universo válido, concorrem à outra metade das vagas. Aqui, já poderíamos levantar uma 

primeira indagação: se o ensino médio é majoritariamente público, a reserva de vagas para os 

seus estudantes não deveria ser maior, proporcional à sua representatividade?  

Observa-se, na Tabela 8, que o número de candidatos que atingem a faixa de 

Medicina é muito inferior ao dos que atingem a de Pedagogia. Esse resultado era esperado por 

serem cursos com diferentes graus de dificuldade de acesso. Mesmo com essa grande 

diferença entre o número de candidatos qualificados para cada um dos cursos, é possível 

afirmar que estar habilitado ao ingresso no ensino superior público, seja em um curso de elite 

ou não, é fazer parte de um grupo altamente qualificado no universo dos candidatos que 

participam do Enem. Se considerarmos o percentual de qualificados para cada um dos cursos, 

em relação ao universo total de candidatos, apenas 0,12% encontram-se dentro da faixa de 

Medicina, e 11,21% dentro da faixa de Pedagogia.  

Os números apresentados na Tabela 8 referem-se aos habilitados dentro das faixas de 

notas. Em pesquisa anterior, em que trabalhamos somente com a nota de corte14, encontramos 

o seguinte dado: 631.971 candidatos estavam acima da nota de corte do parâmetro Pedagogia, 

o que corresponderia a 14,17%15 do total de inscritos válidos no Enem de 2016. Esse valor 

não é muito distante do percentual que encontramos na Tabela 8, o que reforça que o grupo 

que se habilita ao ensino superior público é bastante reduzido em  relação ao universo total, 

mesmo com as cotas. Diante disso, fica claro que o grupo habilitado para acessar este nível de 

ensino no setor público é bastante reduzido e muito qualificado, pois atingem notas elevadas 

no Enem. Mais adiante, esse ponto será tratado de forma mais detalhada quando, 

especificamente, a diferença de notas entre as modalidades de ingresso for abordada. 

Passamos agora à análise de cada uma das variáveis escolhidas, de forma 

independente, por modalidade e curso. Apenas a variável trabalho foi analisada de maneira 

combinada com a variável sexo, com o propósito de verificar se há uma diferença 

                                                        
14 Ao trabalhar a partir das notas de corte, o número de habilitados será maior, uma vez que não fixamos um teto, 

como fizemos nas faixa de notas.  
15 Este percentual corresponde a todos os candidatos que obtiveram nota acima da nota de corte de Pedagogia, 

portanto os que atingiram a nota de medicina integram esse conjunto. 
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significativa na variável trabalho por gênero. Segundo o informativo do IBGE Estatísticas de 

gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil, de 2018, o nível educacional das 

mulheres, na população adulta, é superior ao dos homens. Um dos pontos apontados para essa 

vantagem seria a entrada precoce dos homens no mercado de trabalho.  

 

6.1.1. Variável sexo 

 

 Conduzindo a análise a partir das variáveis previamente selecionadas, iniciamos com a 

variável sexo, nos âmbitos do universo geral, das diferentes modalidades e nos cursos de 

Medicina e Pedagogia.  

 

Tabela 9 – Total de candidatos na modalidade  ampla concorrência e ações afirmativas em 

relação ao universo geral de candidatos válidos, considerando a variável sexo 

Variável 
U 

U 

Ampla concorrência 

U  

Ações afirmativas 

Total % Total % Total % 

S
ex

o
 Feminino 2.586.139 58 437.605 54,51 2.148.534 58,76 

Masculino 1.872.986 42 365.166 45,49 1.507.820 41,23 

 Total 4.459.125 100 802.771 100 3.656.354 100 

Fonte: Microdados do Enem, 2016. Elaboração própria 

 

Tabela 10 – Total de candidatos qualificados para os cursos de Medicina e Pedagogia, em 

relação ao universo geral candidatos válidos, considerando a variável sexo 

 

Variável 
U U Medicina U Pedagogia 

Total % Total % Total % 

S
ex

o
 Feminino 2.586.139 58 2.146 39,23 262.414 52,48 

Masculino 1.872.986 42 3.325 60,77 237.595 47,52 

 Total 4.459.125 100 5.471 100 500.009 100 

Fonte: Microdados do Enem, 2016 e Coseac/UFF, 2017. Elaboração própria 

 

 No universo dos candidatos válidos (U), deparamo-nos com uma maior presença 

feminina, representada por 58% do total. Na Tabela 9, vê-se que a maior presença de 

mulheres se mantém quando dividimos os candidatos por modalidade de ingresso, 

acompanhando assim a tendência geral. 

Segundo o Censo da Educação Superior de 2016, 57,2% dos estudantes matriculados 

nos cursos de graduação são mulheres. Dessa forma, essa maior representação de mulheres 
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encontrada na análise dos microdados do Enem, no universo geral, está de acordo com os 

dados do Censo.  

Na Tabela 10, incorporamos os candidatos que atingiram a faixa de nota de Medicina 

e Pedagogia (candidatos qualificados). No parâmetro do curso de Pedagogia, a tendência de 

uma maioria feminina se mantém, com 53% dos candidatos sendo do sexo feminino. Esse 

quadro se altera em Medicina, curso no qual predominam candidatos do sexo masculino, 

correspondendo a mais de 60%.  

Detalha-se, agora, a variável sexo por modalidade de ingresso e por curso. Cada 

modalidade de ingresso corresponde a um determinado perfil de candidato. Com isso, 

pretende-se saber se diferentes perfis alteram a tendência da variável sexo em relação ao geral 

ou se essa é uma variável que se mantém constante. 

 

Tabela 11 – Total de candidatos qualificados na modalidade ampla concorrência  para 

Medicina e Pedagogia, em relação aos  universos gerais (U e U em AC), considerando a 

variável sexo.  

Variável 
U 

U Ampla 

concorrência (AC) 

 

Ampla concorrência 

Medicina 

Ampla 

concorrência 

Pedagogia 

Total % Total % Total % Total % 

S
ex

o
 Feminino 2.586.139 58 437.605 54,51 1.253 38,90 112.326 55,51 

Masculino 1.872.986 42 365.166 45,49 1.968 61,10 90.015 44,49 

 Total 4.459.125 100 802.771 100 3.221 100 202.341 100 

Fonte: Microdados do Enem, 2016 e Coseac/UFF, 2017. Elaboração própria 

Obs. Na maioria das tabelas, foram assinalados, em cores, os percentuais mais altos, para efeito de melhor 

visualização. 

 

No âmbito da ampla concorrência (AC), a Tabela 11 nos mostra que, em AC como 

um todo, e em AC em Pedagogia, a presença feminina se mantém nos mesmos patamares do 

universo geral (U). Em Medicina, essa modalidade de ingresso (AC) não segue a tendência do 

universo geral, mas está de acordo com o universo total de Medicina, visto na Tabela 10. Ou 

seja, na modalidade AC, assim como no total de candidatos qualificados para Medicina, 

encontramos uma maior presença masculina. 
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Tabela 12 – Total de candidatos qualificados na modalidade ações afirmativas para Medicina 

e Pedagogia, em relação aos  universos gerais (U e U em AA), considerando a variável sexo. 

 

 

Variável 

U  U ações afirmativas 

 

Ações afirmativas 

Medicina 

Ações afirmativas  

Pedagogia 

Total % Total % Total % Total % 

S
ex

o
 Feminino 2.586.139 58 2.148.534 58,76 893 39,68 150.088 50,42 

Masculino 1.872.986 42 1.507.820 41,23 1.357 60,31 147.580 49,57 

 Total 4.459.125 100 3.656.354 100 2.250 100 297.668 100 

Fonte: Microdados do Enem, 2016 e Coseac/UFF, 2017. Elaboração própria 

 

Quando olhamos para as ações afirmativas como um todo, o panorama se mantém: há 

uma maior presença de mulheres. Em ações afirmativas em Pedagogia, apesar de ainda haver 

um percentual maior de mulheres, essa diferença cai bastante, ocorrendo uma convergência 

entre o percentual de homens e mulheres nessa faixa de notas. Assim, o conjunto de mulheres 

é praticamente o mesmo que o de homens. Já em Medicina, mantém-se o percentual mais 

elevado de homens. 

 Passamos agora a detalhar as diferentes modalidades de ação afirmativa na Tabela 13. 
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Tabela 13 – Total de candidatos qualificados para Medicina e Pedagogia,  nas modalidades 

L1, L2, L3 e L4, em relação a diferentes  universos, considerando a variável sexo. 

 
Ação 

Afirmativa 
Curso 

Sexo Total 

Feminino %* Masculino %* Total %** 

L1 

Geral*** 708.169 59,32 485.546 40,67 1.193.715 100 

Medicina 447 43,06 591 56,94 1.038 100 

Pedagogia 39.464 52,82 35.253 47,18 74.717 100 

L2 

Geral 1.389.331 59,21 957.238 40,79 2.346.569 100 

Medicina 249 37,44 416 62,56 665 100 

Pedagogia 98.223 52,48 95.177 47,52 193.400 100 

L3 

Geral 29.631 45,41 35.619 54,59 65.250 100 

Medicina 82 33,74 161 66,25 243 100 

Pedagogia 5.644 44,59 7.013 55,41 12.657 100 

L4 

Geral 21.403 42,12 29.417 57,88 50.820 100 

Medicina 115 37,83 189 62,17 304 100 

Pedagogia 6.757 40 10.137 60 16.894 100 

Universo (U) 

Ações 

Afirmativas 
2.148.534 58,76 1.507.820 41,23 3.656.354 100 

Geral   2.586.139 58 1.872.986 42 4.459.125 100 

Fonte: Microdados do Enem, 2016 e Coseac/UFF, 2017. Elaboração própria 

 percentual em relação a ** 

 *** Total de candidatos por modalidade de ação afirmativa 

Legenda:  
 

 Percentual feminino maior  

 Percentual masculino maior 

 

 

Observamos que a maior presença masculina no curso de Medicina se mantém em 

todas as modalidades de ingresso. Portanto, podemos afirmar que Medicina é uma área, 

majoritariamente, masculina. 

No âmbito das ações afirmativas L3 e L4, a tendência geral e no curso de Pedagogia 

se alteram. Nessas duas modalidades de ingresso, depara-se com um contingente maior de 

homens. Esse achado não altera o perfil do curso de Pedagogia, que é feminino, uma vez que 

L3 e L4 juntos representam apenas 6% do universo do referido curso. 

O que diferencia L3 e L4 das demais ações afirmativas é a renda per capita. Em L3 e 

L4, no nosso perfil hipotético, todos os candidatos possuem renda per capita acima de 1,5 

salários mínimos. Nesse contexto, vimos que tanto no âmbito geral como nos cursos o 

percentual de homens é majoritário. No momento, é apenas uma observação de que, em 

situação de renda per capita mais elevada, há uma presença maior de homens. Uma hipótese 
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para a maior presença de homens nesse contexto de renda pode estar associada à variável 

trabalho, uma vez que os homens de renda mais baixa muitas vezes têm uma entrada precoce 

no mercado de trabalho, o que ocasionaria um menor acesso deles ao ensino superior, em 

contraste com os de renda per capita mais alta, que se enquadram em L3 e L4. No decorrer da 

análise, verifica-se que os indivíduos de L3 e L4 apresentam características distintas do grupo 

majoritário das ações afirmativas, o que nos leva a reflexões sobre o desenho da Lei de Cotas.  

 

6.1.2. Variável cor 

 

Em relação à variável cor, o questionário socioeconômico do Enem apresenta as 

seguintes opções: branco, amarelo, pardo, preto e indígena. Neste trabalho, optamos por fazer 

algumas junções de variáveis para melhor trabalhar com os dados, reduzindo o universo, sem 

comprometer a análise. Brancos e amarelos passam a constituir um grupo, pardos outro grupo, 

e um terceiro grupo é composto por pretos e indígenas.  

No questionário do Enem, os cinco grupos estão separados, mas, nas diferentes 

modalidades das políticas afirmativas, existem dois grupos: branco e amarelo se apresentam 

como um grupo, e preto, pardo e indígena como outro. Poderíamos ter optado por trabalhar 

com cada grupo separadamente ou utilizar a mesma divisão das políticas afirmativas, 

entretanto, optamos por uma terceira linha, híbrida, por dois motivos.  

O primeiro deles é a necessidade de reduzirmos um pouco o conjunto de variáveis; 

assim, não trabalharíamos com os cinco grupos, mas com três. O segundo motivo que nos 

levou a não adotar a mesma lógica das políticas afirmativas é por entender que a 

discriminação contra os pretos é muito mais intensa do que a verificada entre as pessoas que 

se autodeclaram pardas. Desse modo, decidimos separar os dois grupos. Apresentamos pretos 

junto com o grupo de indígenas por se tratarem de minorias, no conjunto das ações 

afirmativas que possuem a cor como parâmetro. Diante dessa realidade, ter dados mais claros 

sobre os pretos/indígenas nos pareceu relevante. Essa opção não nos impede de, em alguns 

momentos, analisarmos cada grupo separadamente, quando julgarmos pertinente e for 

relevante na análise. 

 Cabe ressaltar que o percentual de amarelos no conjunto de candidatos é de 2,32%, 

portanto, no grupo brancos/amarelos, o número de brancos é bastante superior. O mesmo 

ocorre no grupo preto/indígena. O percentual de indígenas no universo total de candidatos é 

de 0,59%; assim, o conjunto de pretos/indígenas é composto por 95,90% de pretos e 4,09 de 
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indígenas. Os dados estão sistematizados nas tabelas abaixo, lembrando que cor, em algumas 

modalidades, foi uma variável previamente definida pela lei. 

 

Tabela 14 – Total de candidatos na modalidade  ampla concorrência e ações afirmativas em 

relação ao universo geral, considerando a variável cor 

Variável 
U U Ampla concorrência 

U  

Ações afirmativas 

Total % Total % Total % 

C
o
r 

Branco/amarelo 1.714.504 38,45 455.539 56,74 1.258.965 34,43 

Pardo 2.106.899 47,25 273.426 34,06 1.833.473 50,14 

Preto/indígena 637.722 14,30 73.806 9,19 563.916 15,42 

 Total 4.459.125 100 802.771 100 3.656.354 100 

Fonte: Microdados do Enem, 2016. Elaboração própria 
 

Tabela 15 – Total de candidatos qualificados para os cursos de Medicina e Pedagogia, em 

relação ao universo geral, considerando a variável cor 

Variável 
U U Medicina 

U  

Pedagogia 

Total % Total % Total % 

C
o
r 

Branco/amarelo 1.714.504 38,45 3.765 68,81 220.174 44,03 

Pardo 2.106.899 47,25 1.515 27,69 218.569 43,71 

Preto/indígena 637.722 14,30 191 3,49 61.266 12,25 

 Total 4.459.125 100 5471 100 500.009 100 

Fonte: Microdados do Enem, 2016 e Coseac/UFF, 2017. Elaboração própria 

 

Na Tabela 14, podemos ver que o universo geral (U) possui a seguinte configuração: 

47% são pardos, seguidos por 38% de brancos e/ou amarelos, e 14% de pretos e/ou indígenas. 

Na ampla concorrência (AC), 56% são brancos/amarelos, 34% pardos e 9% pretos ou 

indígenas.  

No universo de AC, o número de brancos é superior ao de pardos. Nas ações 

afirmativas, os dados seguem a tendência geral, com maior percentual de pardos, chegando a 

ser ligeiramente superior ao do universo geral. Podemos constatar que, quando estamos no 

universo da escola privada (ampla concorrência), o número que se destaca é o de brancos, e 

não o de pardos, enquanto na escola pública o percentual de pardos, pretos e indígenas atinge 

65,56%, acompanhando a tendência geral dos candidatos. 

Portanto, os candidatos que se enquadram nas ações afirmativas, considerando a 

variável cor, estão mais próximos do universo geral dos candidatos.  
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Na Tabela 15, constatamos que, quando se trata dos candidatos qualificados tanto 

para Medicina quanto Pedagogia, encontramos um maior percentual de brancos/amarelos, 

com destaque para os qualificados para Medicina. 

 

Tabela 16 –  Total de candidatos qualificados na modalidade ampla concorrência para 

Medicina e Pedagogia, em relação aos universos gerais ( U e U em AC), considerando a 

variável cor 

Variáveis 
U 

U Ampla 

concorrência  

 

Ampla 

concorrência 

Medicina 

Ampla 

concorrência 

Pedagogia 

Total % Total % Total % Total % 

C
o

r 

Branco/amarelo 1.714.504 38,45 455.539 56,75 2.484 77,12 132.800 65,63 

Pardo 2.106.899 47,25 273.426 34,06 659 20,46 56.415 27,88 

Preto/indígena 637.722 14,30 73.806 9,19 78 2,42 13.126 6,49 

 Total 4.459.125 100 802.771 100 3.221 100 202.341 100 

Fonte: Microdados do Enem, 2016 e Coseac/UFF, 2017. Elaboração própria 

 

Quando detalhamos a modalidade ampla concorrência (AC) em Medicina e 

Pedagogia, as diferenças em relação ao universo geral (U) se acentuam, crescendo o 

percentual de brancos/amarelos. No âmbito da Medicina, esse crescimento é bastante 

significativo, atingindo um percentual de 77%. Assim, em Medicina, o percentual de brancos 

é claramente majoritário. Aqui começa a se configurar o perfil do estudante de Medicina que 

não ingressa via política afirmativa: homem e branco. Esse perfil será refinado à medida que 

caminharmos na análise das frequências. 

Em relação à Pedagogia, o percentual de brancos/amarelos em AC também é superior 

ao de pardos. Portanto, quando a origem é escola privada, mesmo em Pedagogia, o percentual 

de brancos supera o de pardos.  

No universo de AC, estamos no âmbito da escola privada. Seja no geral, em Medicina 

ou Pedagogia, a presença de brancos/amarelos se destaca. Em Medicina, são uma maioria 

ainda mais acentuada, indo de encontro ao percentual do universo geral do Enem, em que o 

percentual de pardos é o maior, assim como o é na sociedade brasileira, que, em 2016, 

apresentava a seguinte configuração: 47,7% de pardos, 44,2% de brancos e 8,2% de pretos, 

segundo o IBGE. 

Em relação aos pretos/indígenas, assim como o percentual de pardos, esse grupo 

também decresce no âmbito de AC, se comparado com o universo geral do Enem, com queda 

mais acentuada no curso de Medicina.  
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O que se observa é: quando a origem é a escola privada, a presença de brancos se 

destaca, independentemente do desempenho no Enem. Porém, se associarmos a isso um 

melhor desempenho no Enem, essa presença se evidencia muito mais. Essa constatação nos 

leva a concluir sobre a importância de ações afirmativas que considerem a cor em suas 

formulações, contrapondo-se a argumentos contrários à inclusão dessa variável na formulação 

de políticas afirmativas. 

 Passamos então a olhar para as ações afirmativas nos cursos de Medicina e Pedagogia, 

na Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Total de candidatos qualificados na modalidade ações afirmativas para Medicina 

e Pedagogia, em relação aos universos gerais (U e U em AA), considerando a variável cor 

Variáveis 
U U ações afirmativas 

Ações afirmativas 

Medicina 

Ações afirmativas 

Pedagogia 

Total % Total % Total % Total % 

C
o
r 

Branco/

amarelo 
1.714.504 38,45 1.258.965 34,43 1.281 56,93 87.374 29,35 

Pardo 2.106.899 47,25 1.833.473 50,14 856 38,04 162.154 54,47 

Preto/ 

Indígena 
637.722 14,30 563.916 15,42 113 5,02 48.140 16,17 

 Total 4.459.125 100 3.656.354 100 2.250 100 297.668 100 

Fonte: Microdados do Enem, 2016 e Coseac/UFF, 2017. Elaboração própria 

 

Como já visto na Tabela 14, nas ações afirmativas de forma geral, teremos um 

percentual maior de pardos, estando, assim, mais próximo da realidade dos candidatos do 

universo geral e diferente do que vimos na ampla concorrência. No entanto, esse cenário não 

se mantém em Medicina, em que, mesmo com reservas de vagas, o número de brancos se 

destaca.  

  



111 

 

 

 

Tabela 18 – Total de candidatos qualificados nas modalidades L1, L2, L3 e L4 para Medicina 

e Pedagogia, em relação a diferentes universos, considerando a variável cor  

Ação 

Afirmativa 
Curso 

Cor Total 

Branco/ 

Amarelo 
% Pardo % 

Preto/ 

Indígena 
% Total % 

L1 

Geral 1.193.715 100 0 0 0 0 1.193.715 100 

Medicina 1.038 100 0 0 0 0 1.038 100 

Pedagogia 74.717 100 0 0 0 0 74.717 100 

L2 

Geral 0 0 1.793.777 76,44 552.792 23,56 2.346.569 100 

Medicina 0 0 577 86,77 88 13,23 665 100 

Pedagogia 0 0 148.996 77,04 44.404 22,96 193.400 100 

L3 

Geral 65.250 100 0 0 0 0 65.250 100 

Medicina 243 100 0 0 0 0 243 100 

Pedagogia 12.657 100 0 0 0 0 12.657 100 

L4 

Geral 0 0 39.696 78,11 11.124 21,89 50.820 100 

Medicina 0 0 279 91,78 25 8,22 304 100 

Pedagogia 0 0 13.158 77,89 3.736 22,11 16.894 100 

Universo 

Ações 

Afirmativas 
1.258.965 34,43 1.833.473 50,14 563.916 15,42 3.656.354 100 

Geral 1.714.504 38,45 2.106.899 47,25 637.722 14,30 4.459.125 100 

Fonte: Microdados do Enem, 2016 e Coseac/UFF, 2017. Elaboração própria 

 

Como já apontado, as ações afirmativas se identificam com o universo geral na 

variável cor. Na análise das diferentes modalidades, de acordo com nossa metodologia, 

consideramos todos os candidatos em L1 e L3 brancos/amarelos. Em L2 e L4, foram 

excluídos os brancos e amarelos, ficando os grupos de pardos e pretos/indígenas. 

Com isso, passamos a olhar as diferenças entre pardos e pretos/indígenas, em L2 e L4. 

No geral, esses percentuais são similares, com pequeno aumento de pardos em L4. No 

entanto, nessas duas modalidades, que consideram além da cor, a renda, a proporção entre 

pardos e pretos/indígenas não se altera muito. 

Em Pedagogia, o percentual de pardos e pretos/indígenas é similar ao percentual geral 

de L2 e L4. Já em Medicina, o percentual de pardos é significativamente superior nessas 

modalidades, indicando a baixa presença de pretos/indígenas no curso de Medicina, mesmo 

nas modalidades em que há reserva de vagas por cor. 
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6.1.3. Variável trabalho combinada com a variável sexo  

 

Outra variável considerada refere-se a trabalho remunerado. No questionário do Enem, 

existem três possibilidades de resposta (não trabalho; sim, mas não estou trabalhando e sim, 

trabalho). Para fins de análise, reduzimos para duas possibilidades - não e sim – em que sim 

inclui estar trabalhando ou não no momento. O objetivo aqui é saber o percentual de 

candidatos em que o trabalho, em algum momento, fez parte da sua vida. Essa variável é 

analisada de maneira combinada com a variável sexo, pelos motivos explicitados 

anteriormente. 

As respostas referentes ao universo geral, à Medicina e à Pedagogia estão 

sistematizadas na tabela abaixo:  

 

Tabela 19 – Total de candidatos na modalidade ampla concorrência e ações afirmativas,  em 

relação ao universo geral, considerando a variável trabalho e a variável sexo 

Variável 
U 

U 

Ampla concorrência 

U  

Ações afirmativas 

Total % Total % Total % 

Trabalho 

Sim 

Masculino 1.126.420 45,69 150.573 50,99 975.847 44,97 

Feminino 1.338.886 54,31 144.717 49,01 1.194.169 55,03 

Total 2.465.306 55,29 295.290 36,78 2.170.016 59,34 

Não 

Masculino 746.566 37,44 214.593 42,28 531.973 35,79 

Feminino 1.247.253 62,56 292.888 57,71 954.365 64,21 

Total 1.993.819 44,71 507.481 63,21 1.486.338 40,65 

Total geral 4.459.125 - 802.771 - 3.656.354 - 

Fonte: Microdados do Enem, 2016. Elaboração própria 

Legenda:  
 

 Maior percentual (entre sim/não)  

 Percentual feminino maior  

  Percentual masculino maior 
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Tabela 20 – Total de candidatos qualificados para Medicina e Pedagogia,  em relação ao 

universo geral, considerando a variável trabalho e a variável sexo 

Variável 
U U Medicina U Pedagogia 

Total % Total % Total % 

Trabalho 

Sim 

Masculino 1.126.420 45,69 728 71,72 119.641 55,08 

Feminino 1.338.886 54,31 287 28,28 97.590 44,92 

Total 2.465.306 55,29 1.015 18,55 217.231 43,45 

Não 

Masculino 746.566 37,44 2.597 58,28 117.954 41,71 

Feminino 1.247.253 62,56 1.859 41,72 164.824 58,29 

Total 1.993.819 44,71 4.456 81,45 282.778 56,55 

Total geral 4.459.125 - 5.471 - 500.009 - 

Fonte: Microdados do Enem, 2016 e Coseac/UFF, 2017. Elaboração própria 

Legenda:  
 

 Maior percentual (entre sim/não)  

 Percentual feminino maior 

  Percentual masculino maior 

 

No âmbito do universo geral, 55% tiveram algum contato com o trabalho. O 

percentual é um pouco maior no cenário de ações afirmativas, 59,34%, e bem menor na ampla 

concorrência, com 36,78%. Em Medicina e Pedagogia, o percentual dos que trabalham é 

menor se comparado ao universo geral. Em Medicina, decresce de forma bastante acentuada, 

já que menos de 19 % dos candidatos declararam estar trabalhando ou ter trabalhado. Se no 

universo geral o número de mulheres que trabalham é superior ao de homens, nos cursos de 

Medicina e Pedagogia, o número de homens nas mesmas condições é superior ao de 

mulheres. 

Avançando na análise do trabalho por modalidade de ingresso, encontra-se a seguinte 

configuração: 

 

Tabela 21 – Total de candidatos qualificados para Medicina e Pedagogia, na modalidade 

ampla concorrência, considerando a variável trabalho e a variável sexo 

Variável 
U Ampla concorrência  

Ampla concorrência em 

Medicina 

Ampla concorrência em 

Pedagogia 

Total % Total % Total % 

Trabalho 

Sim 

Masculino 150.573 50,99 232 76,32 27.530 55,08 

Feminino 144.717 49,01 72 23,68 23.564 46,12 

Total 295.290 36,78 304 9,44 51.094 25,25 

Não 

Masculino 214.593 42,29 1.736 59,51 62.485 41,31 

Feminino 292.888 57,71 1.181 40,49 88.762 58,69 

Total 507.481 63,22 2.917 90,56 151.247 74,75 

Total geral 802.771 - 3.221 - 202.341 - 

Fonte: Microdados do Enem, 2016 e Coseac/UFF, 2017. Elaboração própria 
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Diferentemente do contexto geral, em AC o número de candidatos que trabalham 

encontra-se em um patamar inferior. Como o que diferencia a categoria AC das demais é o 

tipo de escola, podemos concluir que a maior parte dos candidatos que trabalham ou 

trabalharam estudaram em escola pública.  

Em Medicina, 81% dos candidatos não trabalham. Na categoria AC, esse número sobe 

para 90%. Podemos, assim, agregar mais uma variável ao perfil dos candidatos que alcançam 

nota para Medicina na ampla concorrência. São, em sua maioria: homens, brancos e que 

nunca trabalharam. 

Em Pedagogia, também se depara com uma realidade diferente do encontrado no 

universo geral. O percentual dos que nunca trabalharam é maior do que o percentual dos que 

trabalharam, porém, com uma diferença menos acentuada do que aquela encontrada em 

Medicina. No geral de Pedagogia, 56% declararam não trabalhar; já no universo de AC, esse 

número se eleva, chegando a 75%. 

Na seção anterior, quando analisada a variável cor na ampla concorrência (AC), 

observou-se que a maioria é de brancos e não de pardos, indo de encontro ao universo geral 

do Enem e da sociedade brasileira. O mesmo ocorre com a variável trabalho: se no universo 

geral a maioria trabalha, em AC teremos o inverso. 

Apesar da diferença nos graus de dificuldade de ingresso nesses diferentes cursos, e de 

índices mais acentuados de brancos que não trabalham em Medicina se comparados ao curso 

de Pedagogia, pode-se perceber que os candidatos que alcançam desempenho suficiente para 

esses dois cursos - o grupo qualificado - possuem um perfil semelhante. Eles estão mais 

próximos entre si do que do universo geral.  

Seguimos analisando as modalidades de ações afirmativas com o intuito de descobrir 

se o perfil do grupo de candidatos qualificados, a partir da variável trabalho, se afina com a 

realidade do conjunto de participantes do Enem. Essa situação, como vimos, não ocorre na 

ampla concorrência. 
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Tabela 22 – Total de candidatos qualificados para Medicina e Pedagogia, na modalidade L1, 

a considerando a variável trabalho e a variável sexo 

Variável 
L1 em U L1 em Medicina L1 em Pedagogia 

Total % Total % Total % 

Trabalho 

Sim 
Masculino 319.528 43,71 208 65,62 21.325 52,91 

Feminino 411.554 56,29 109 34,38 18.976 47,09 

Total 731.082 61,24 317 30,54 40.301 53,94 

Não 
Masculino 166.018 35,89 383 53,12 13.928 40,47 

Feminino 296.615 64,11 338 46,88 20.488 59,53 

Total 462.633 38,76 721 69,46 34.416 46,06 

Total geral 1.193.715 - 1.038 - 74.717 - 

Fonte: Microdados do Enem, 2016 e Coseac/UFF, 2017. Elaboração própria 

 

Começando por L1, nota-se que a maioria trabalha, tanto no geral como em 

Pedagogia. Porém, em Medicina, o percentual de quem trabalha se mantém baixo, mesmo 

sendo três vezes maior do que o encontrado na ampla concorrência. Como observamos, na 

ampla concorrência, o perfil dos candidatos de Medicina e Pedagogia, em relação à variável 

trabalho, se distancia da realidade geral. Na ação afirmativa L1, essa situação se modifica. 

Medicina se distancia, mas Pedagogia, assim como o universo total de L1, passa a estar mais 

afinado com o universo geral dos candidatos. 

Quanto a L2, tem-se os seguintes dados: 

 

Tabela 23 – Total de candidatos qualificados para Medicina e Pedagogia, na modalidade L2, 

considerando a variável trabalho e a variável sexo 

Variável 
L2 em U L2 em Medicina L2 em Pedagogia 

Total % Total % Total % 

Trabalho 

Sim 

Masculino 611.785 44,81 151 68,95 59.417 54,99 

Feminino 753.376 55,19 68 31,05 48.643 45,01 

Total 1.365.161 58,18 219 32,93 108.060 55,87 

Não 

Masculino 345.453 35,20 265 59,42 35.760 41,90 

Feminino 635.955 64,80 181 40,58 49.580 58,10 

Total 981.408 41,82 446 67,07 85.340 44,13 

Total geral 2.346.569 - 665 - 193.400 - 

Fonte: Microdados do Enem, 2016 e Coseac/UFF, 2017. Elaboração própria 

 

A diferença dos dados encontrados em L1 e L2 é pequena. Como o que diferencia 

essas duas modalidades de ação afirmativa é a cor dos candidatos (em ambas as ações, a renda 
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per capita é a mesma: menor ou igual a 1,5 s.m, conclui-se que a variável cor não altera de 

forma significativa a variável trabalho. 

Abaixo, os dados referentes a L3 e L4 são apresentados:  

 

Tabela 24 – Total de candidatos qualificados para Medicina e Pedagogia, na modalidade L3, 

considerando a variável trabalho e a variável sexo 

Variável 
L3 em U L3 em  Medicina L3 em Pedagogia 

Total % Total % Total % 

Trabalho 

Sim 
Masculino 23.100 58,41 56 81,16 4.040 61,13 

Feminino 16.449 41,59 13 18,84 2.569 38,87 

Total 39.549 60,61 69 28,40 6.609 52,22 

Não 
Masculino 12.519 48,71 105 60,34 2.973 49,16 

Feminino 13.182 51,29 69 39,66 3.075 50,84 

Total 25.701 39,39 174 71,60 6.048 47,78 

Total geral 65.250 - 243 - 12.657 - 

Fonte: Microdados do Enem, 2016 e Coseac/UFF, 2017. Elaboração própria 

  

Tabela 25 – Total de candidatos qualificados para Medicina e Pedagogia, na modalidade L4, 

considerando a variável trabalho e a variável sexo 

Variável 
L4 em U L4 em Medicina L4 em Pedagogia 

Total % Total % Total % 

T
ra

b
al

h
o
 

Sim 
Masculino 21.434 62,63 81 76,42 7.329 65,63 

Feminino 12.790 37,37 25 23,58 3.838 34,37 

Total 34.224 67,34 106 34,87 11.167 66,10 

Não 
Masculino 7.983 48,10 108 54,55 2.808 49,03 

Feminino 8.613 51,90 90 45,45 2.919 50,97 

Total 16.596 32,66 198 65,13 5.727 33,90 

Total geral 50.820 - 304 - 16.894 - 

Fonte: Microdados do Enem, 2016 e Coseac/UFF, 2017. Elaboração própria 

 

Entre L3 e L4, não se apresentam diferenças significativas. É interessante notar que 

seria natural pensar que, quanto maior a renda, menor o percentual de candidatos que 

trabalham. No entanto, isso não se confirma aqui. No universo das ações afirmativas em L3 e 

L4, modalidades nas quais estão alocados os candidatos com renda per capita superior a 1,5 

s.m, diferenças pouco significativas são apresentadas, se comparadas a L1 e L2. Porém, 

podemos perceber, comparando  L3 e L4 em Pedagogia, que L4 apresenta um percentual 

maior dos que trabalham. Como o que diferencia esses dois grupos é a variável cor, neste 

caso, quando a renda é superior a 1,5 s.m, a cor pode se relacionar à variável trabalho. 
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O que é possível observar nessa variável é que, em todas as modalidades, o grupo 

qualificado para Medicina que não trabalha é bastante superior ao do que trabalha. Não 

encontramos diferenças significativas entre as modalidades de ação afirmativa.  

Em relação à variável sexo, combinada com a variável trabalho, podemos tecer alguns 

comentários, no âmbito do cenário geral. Em relação àqueles que trabalham, verifica-se a 

seguinte situação por sexo: no universo geral do Enem, há predominância de mulheres que 

trabalham, assim como nas políticas afirmativas L1 e L2; já na ampla concorrência e nas 

políticas afirmativas L3 e L4, predominam os homens. No grupo qualificado para Medicina e 

para Pedagogia, no universo dos que trabalham, em todas as modalidades, a predominância é 

do sexo masculino. 

Quando olhamos para os que assinalaram não na variável trabalho, apresenta-se um 

resultado interessante: no âmbito geral, em todas as modalidades, a maioria dos que não 

trabalham são mulheres, assim como em Pedagogia; já no âmbito da Medicina, destaca-se que 

os homens compõem a maioria dos que não trabalham.  

 

6.1.4. Variável renda  

 
 

Diante da forma como a variável é formulada no questionário do Enem, foi necessário 

estabelecer mecanismos para se chegar à renda per capita, como já assinalado e explicitado 

anteriormente. Estabelecemos inicialmente a seguinte escala de renda per capita: renda ≤ 1,5 

s.m.; de 1,5 s.m. a 3 s.m.; de 3 s.m. a 4.5 s.m. e > 4.5 s.m., onde s.m é o valor do salário 

minímo à época.  

Para a análise, reduzimos as escalas de quatro para três: ≤ 1,5 s.m.; 1,5 s.m. a 3 s.m., > 

3 s.m., representadas, respectivamente, por C, B e A. Reduzir as escalas não significa 

descartar a configuração original; em alguns momentos, podemos nos valer da escala inicial 

para aprofundamento da análise em casos específicos, mas, de forma geral, trabalharemos 

com essas três escalas. 
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Tabela 26 –  Total de candidatos na modalidade ampla concorrência e ações afirmativas, em 

relação ao universo geral, considerando a variável renda 

Variável 
U 

U 

Ampla concorrência 

U  

Ações afirmativas 

Total % Total % Total % 

R
en

d
a 

C 4.110.432 92,18 570.148 71,02 3.540.284 96,83 

B 229.444 5,15 135.594 16,89 93.850 2,57 

A 119.249 2,67 97.029 12,09 22.220 0,61 

Total 4.459.125 100 802.771 100 3.656.364 100 

Fonte: Microdados do Enem, 2016. Elaboração própria 

 

Tabela 27 – Total de candidatos qualificados para os cursos de Medicina e Pedagogia, em 

relação ao universo geral, considerando a variável renda 

Variável 
U U Medicina U Pedagogia 

Total % Total % Total % 

R
en

d
a 

C 4.110.432 92,18 2.546 46,54 381.390 76,28 

B 229.444 5,15 1.270 23,21 71.307 14,26 

A 119.249 2,67 1.655 30,25 47.312 9,46 

Total 4.459.125 100 5.471 100 500.009 100 

Fonte: Microdados do Enem, 2016 e Coseac/UFF, 2017. Elaboração própria 

 

Nas tabelas acima, pode-se perceber que a renda declarada dos candidatos se encontra 

majoritariamente na faixa C (≤ 1,5 s.m.), 92,18%. Na ampla concorrência como um todo, esse 

número decresce, e nas ações afirmativas, há um ligeiro aumento no percentual. Quando o 

olhar é direcionado para o grupo nas faixas dos cursos, observa-se que a faixa C se mantém 

como majoritária. Em Pedagogia, ela se mantém em um patamar bastante alto (76,28%), mas 

em Medicina a realidade é bem distinta, em que a soma das faixas B e A supera o percentual 

da faixa C. Assim, a seguinte situação se apresenta: 53% (soma das faixas B e A) dos 

candidatos qualificados para Medicina possuem renda declarada acima da faixa C.  

Nossa análise segue por modalidade, lembrando que a renda é uma variável que 

compõe a Lei de Cotas e, portanto, é previamente definida nas modalidades de ações 

afirmativas. 
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Tabela 28 – Total de candidatos qualificados para Medicina e Pedagogia, na modalidade 

ampla concorrência, em relação aos universos gerais (U e U em AC), considerando a variável 

renda 

Variável 
U 

U Ampla 

concorrência  

Ampla concorrência 

Medicina 

Ampla concorrência 

Pedagogia 

Total % Total % Total % Total % 

R
en

d
a 

C 4.110.432 92,18 570.148 71,02 843 26,25 113.272 55,98 

B 229.444 5,15 135.594 16,89 940 29,27 48.871 24,15 

A 119.249 2,67 97.029 12,09 1.438 44,47 40.197 19,87 

Total 4.459.125 100 802.771 100 3221 100 202.341 100 

  Fonte: Microdados do Enem, 2016 e Coseac/UFF, 2017. Elaboração própria 

 

A Tabela 28 informa que, quando olhamos para os candidatos da ampla concorrência, 

a tendência ao pertencimento à faixa de renda C se mantém, tanto no geral quanto no grupo da 

Pedagogia, apesar de haver uma acentuada queda no percentual deste último grupo. A soma 

das faixas B e A em Pedagogia revela um percentual de 44,02%, indicando que as faixas de 

rendimento acima da C têm um percentual expressivo em Pedagogia.  

Como acompanhamos nas outras variáveis, os candidatos habilitados para Medicina se 

distanciam do padrão geral. Em relação à renda, essa situação se confirma. Nos cenários 

expressos na Tabela 28, ampla concorrência, em que a maioria tem predominância na faixa 

C, excetua-se Medicina. Aqui, o destaque é para a faixa A, seguida da faixa B. Note-se que 

não é nem a faixa intermediária, e sim a mais alta, na nossa escala. Já em relação aos 

candidatos habilitados para Pedagogia, apesar de os números estarem mais próximos do 

universo geral e da ampla concorrência, há uma queda acentuada do percentual de candidatos 

com renda na faixa C. A queda em Pedagogia ainda coloca a faixa C como majoritária, uma 

vez que a soma dos candidatos habilitados para o referido curso nas faixas B e A ainda é 

inferior ao encontrado na faixa C. Agregando a variável renda na configuração dos candidatos 

habilitados para Medicina, na ampla concorrência,  desenhamos o  seguinte retrato: homens, 

brancos, que nunca trabalharam e com renda per capita superior a 3 salários mínimos. 
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Tabela 29 – Total de candidatos qualificados para Medicina e Pedagogia, na modalidade 

ações afirmativas, em relação aos universos gerais (U e U em AA), considerando a variável  

renda 

Variável 
U 

U Ações 

afirmativas  

Ações afirmativas 

Medicina 

Ações 

afirmativas 

Pedagogia 

Total % Total % Total % Total % 

R
en

d
a 

C 4.110.432 92,18 3.540.284 96,83 1.703 75,69 268.117 90,07 

B 229.444 5,15 93.850 2,57 330 14,67 22.436 7,54 

A 119.249 2,67 22.220 0,61 217 9,64 7.115 2,39 

Total 4.459.125 100 3.656.364 100 2.250 100 297.668 100 

Fonte: Microdados do Enem, 2016 e Coseac/UFF, 2017. Elaboração própria 

 

 Como era de se esperar, nas ações afirmativas encontramos outra realidade. Nesta 

categoria, a prevalência da renda na faixa C se destaca em todos os cenários, com uma queda 

nos habilitados para Medicina.  

 Analisando as Tabelas 28 e 29, constata-se que a maioria dos candidatos se encontram 

na faixa C, com exceção dos candidatos habilitados para Medicina na ampla concorrência. 

Nas modalidades de ação afirmativa, o fator renda, assim como cor, é previamente 

definido. Na metodologia que estamos aplicando, os que concorrem por L1 e L2 são aqueles 

pertencentes à faixa C, e os que concorrem em L3 e L4 pertencem as faixas B e A.   

A Tabela 29 indica que o percentual de candidatos das faixas B e A é muito inferior 

ao dos candidatos da faixa C. Assim, os candidatos que se enquadram nas ações afirmativas 

L3 e L4 são uma minoria no universo total, um pouco mais de 3%. Esses números crescem 

quando falamos dos habilitados para os cursos de Medicina e Pedagogia, mas ainda assim 

permanecem bem abaixo dos enquadrados na faixa C. 

No cenário das ações afirmativas, os candidatos com renda acima de 1.5 s.m. se 

apresentam da seguinte forma: pouco mais de 3% no universo geral; em torno de 25%, 

referentes aos habilitados para Medicina; e menos de 10% quanto aos habilitados para 

Pedagogia. 

Ao desdobrar os dados das ações afirmativas como um todo e direcionar o olhar para 

cada uma das modalidades, encontramos as seguintes situações expressas nas Tabela 30. 
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Tabela 30 – Total de candidatos qualificados para Medicina e Pedagogia, por modalidades de 

ação afirmativa, em relação a diferentes universos, considerando a variável renda 

Ação 

Afirmativa 
Curso 

Renda Total 

A % B % C % Total % 

L1 

Geral 0 0 0 0 1.193.717 100 1.193.717 100 

Medicina 0 0 0 0 1.038 100 1.038 100 

Pedagogia 0 0 0 0 74.717 100 74.717 100 

L2 

Geral 0 0 0 0 2.346.569 100 2.346.569 100 

Medicina 0 0 0 0 665 100 665 100 

Pedagogia 0 0 0 0 193.400 100 193.400 100 

L3 

Geral 12.837 19,67 52.413 80,33 0 0 65.250 100 

Medicina 105 43,21 138 56,79 0 0 243 100 

Pedagogia 3.465 27,37 9.192 72,64 0 0 12.657 100,01 

L4 

Geral 9.383 18,46 41.437 81,54 0 0 50.820 100 

Medicina 111 36,84 192 63,16 0 0 303 100 

Pedagogia 3.650 21,61 13.244 78,39 0 0 16.984 100 

Universo 
Ações 

Afirmativas 
22.220 0,61 93.850 2,57 3.540.284 96,83 3.656.364 100 

Fonte: Microdados do Enem, 2016 e Coseac/UFF, 2017. Elaboração própria 

 

No universo geral das ações afirmativas, nota-se que o maior número de candidatos se 

concentra na ação afirmativa L2, 2.346.569, o que corresponde a 64% do total de candidatos 

habilitados para alguma das modalidades de ações afirmativas. Incluindo as demais 

modalidades, encontra-se a seguinte sequência: L1, 1.193.717 (32%,); L3, 65.250 (1,7%); e 

L4, 50.820 (1,3%).   

Esses percentuais retratam um conjunto muito mais expressivo de candidatos com 

perfil das ações afirmativas L1 e L2 em relação a L3 e L4. 

Desde o início da análise, a partir do modelo proposto, o baixo número de candidatos 

habilitados para L3 e L4 nos chamou atenção. O que marca essas duas modalidades é a renda 

acima de 1,5 s.m., o que na maioria dos cenários apresenta um baixo índice, com exceção 

para ampla concorrência em Medicina. 

Se, no universo dos candidatos pertencentes à escola privada, a faixa C se destaca, 

seria de se esperar que, no universo da escola pública esse número fosse mais significativo, 

como realmente ocorre. Cabe então fazer os seguintes questionamentos: faz sentido não 

considerar limite de renda como um critério das ações afirmativas, assim como ocorre em L3 

e L4? A divisão equânime de vagas por modalidade seria um caminho correto?  
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  Com o intuito de refletir melhor sobre essa questão, propomos um  primeiro 

exercício hipotético, que busca analisar a relação candidato/vaga para as diferentes 

modalidades, no âmbito da Medicina, em 2017 para a UFF.  

Considerando a distribuição de vagas por modalidade, no percentual estabelecido pela 

Lei de Cotas, a partir do número de vagas oferecido pela UFF, na primeira edição do SiSU 

(90 vagas),  para o curso de Medicina, no ano de 2017, teremos a seguinte distribuição: 

 

 45 vagas para os candidatos de ampla concorrência; 

 11 vagas para candidatos ação afirmativa L1; 

 12 vagas para candidatos ação afirmativa L2; 

 10 vagas para candidatos ação afirmativa L3; 

 12 vagas para candidatos ação afirmativa L4. 

 

Supondo que todos os candidatos qualificados para Medicina concorressem a essas 

vagas, de acordo com nosso modelo, teríamos, em relação à ampla concorrência: 

 

 AC: 3221 candidatos concorrendo a 45 vagas, resultando numa relação de 

71,47 candidatos por vaga. 

 

Quanto às ações afirmativas, a relação candidato/vaga nas diferentes modalidades 

seria: 

 

 L1: 1.038 candidatos concorrendo a 11 vagas, resultando em 94,36, candidatos 

por vaga; 

 L2: 665 candidatos concorrendo a 12 vagas, resultando em 55,41 candidatos 

por vaga; 

 L3: 243 candidatos concorrendo a 10 vagas, resultando em 24,3 candidatos por 

vaga; 

 L4: 304 candidatos concorrendo a 12 vagas, resultando em 25,3 candidatos por 

vaga. 
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Se considerarmos as modalidades L1 + L2 como um grupo, tendo em vista que, em 

ambas as modalidades, a renda per capita é ≤ 1,5 s.m., teríamos em média 74 candidatos por 

vaga.  Para o grupo L3 + L4, com renda per capita > 1,5 s.m., 24 candidatos por vaga.  

O número de candidatos que se enquadra nas exigências das modalidades de ação 

afirmativa L3 e L4, no modelo aqui proposto, no qual todos os concorrentes nessa modalidade 

teriam renda per capita acima de 1.5 s.m., é bastante baixo se comparado aos concorrentes de 

L1 e L2, como já vínhamos observando.  

Esse exercício hipotético nos mostra que, no conjunto de candidatos qualificados para 

Medicina, a competividade entre aqueles com renda per capita inferior a um salário mínimo e 

meio é três vezes maior do que para aqueles com renda per capita superior a esse patamar. 

Isso pode nos levar a repensar a aplicação do critério renda na Lei de Cotas, ou até mesmo a 

distribuição do número de vagas. Para melhor esclarecer esse ponto, buscamos, à medida que 

avançamos na análise – quando verificarmos variáveis combinadas - entender melhor o perfil 

desses candidatos habilitados para concorrer em ações afirmativas e que possuem renda per 

capita nas faixas B e C. 

Note-se, ainda, que nas ações afirmativas gerais, há uma maior incidência de 

candidatos na modalidade L2, seguido de L1, L3 e L4. Na Medicina, existem mais habilitados 

no conjunto de L1 do que em L2, sinalizando que a variável cor combinada com renda, no 

caso da Medicina, pode afetar o desempenho no Enem: enquanto a relação candidato/vaga em 

L1 é de 94 candidatos por vaga, em L2 esse número cai para 55, o que indica que o 

desempenho dos brancos é superior aos dos não-brancos, considerando a mesma faixa de 

renda. 

 

6.1.5. Variável escolaridade da mãe 

 

Foi realizado o levantamento da escolaridade tanto do pai como da mãe, mas neste 

estudo optamos por trabalhar, principalmente, com a escolaridade da mãe. Essa opção se deu 

por, de forma geral, a escolaridade da mãe se apresentar mais alta. Em alguns momentos, 

quando julgarmos pertinente, vamos nos referir à escolaridade do pai.  

No questionário do Enem, a informação sobre a escolaridade dos pais está dividida da 

seguinte forma: não estudou; da 1ª a 4ª série; da 5ª a 8ª série; ensino médio incompleto; 

ensino médio + superior incompleto; ensino superior; pós graduação e não sei. 

A partir desses grupos acima, dividimos nossa análise em quatro grupos, a saber:  
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 Grupo 1 – Não completou o ensino médio (não estudou; da 1ª a 4ª série; da 5ª 

a 8ª série; ensino médio incompleto);  

 Grupo 2 – Completou o ensino médio (ensino médio + superior incompleto);  

 Grupo 3 – Ensino superior ou mais (ensino superior; pós-graduação); 

 Grupo 4 - não sei. 

 

Essa divisão não impede de que, em alguns momentos na análise, façamos referência 

às respostas originais. 

 

Tabela 31 – Total de candidatos na modalidade ampla concorrência e ações afirmativas em 

relação ao universo geral, considerando a escolaridade da mãe 

Variável 
U U Ampla concorrência U Ações afirmativas 

Total % Total % Total % 

E
sc

o
la

ri
d
ad

e 
d
a 

M
ãe

 

Não estudou 

Grupo 1 

192.421 4,31 9.197 1,15 183.224 5,01 

Da 1a a 4a série 821.140 18,41 43.187 5,38 777.953 21,28 

Da 5a a 8a série 672.980 15,09 51.864 6,46 621.166 16,99 

Ensino médio 

incompleto 
635.402 14,25 76.762 9,56 558.640 15,28 

Total Grupo 1 2.321.943 52,06 181.010 22,55 2.140.983 58,56 

Ensino médio + 

superior 

incompleto 

Grupo 2 1.348.193 30,23 295.967 36,87 1.052.226 28,78 

Ensino superior 

Grupo 3 

367.619 

 
8,24 173.075 21,56 194.544 5,32 

Pós graduação 
261.259 

 
5,86 136.164 16,96 125.095 3,42 

Total do Grupo 3 628.878 14,10 309.239 38,52 319.639 8,74 

Não sei Grupo 4 160.111 3,59 16.555 2,06 143.556 3,93 

Total dos grupos (1,2,3 e 4) 4.459.125 100 802771 100 3.656.354 100 

Fonte: Microdados do Enem, 2016. Elaboração própria 

Legenda:  
 

 As linhas na tabela foram assinaladas para melhor visualização dos grupos definidos para análise 

 

 

 Na Tabela 31, apresentamos a escolaridade da mãe, no universo geral e nas 

modalidades ampla concorrência e ações afirmativas. No universo geral, olhando para as 

variáveis de forma isolada, e não nos grupos que estabelecemos, observa-se que o maior 

percentual aparece no ensino médio + superior incompleto, 30,23%. Mas, na perspectiva dos 

grupos estabelecidos, o percentual de mães que não completaram o ensino médio é 

ligeiramente superior do que o das que completaram.  

No universo geral, o conjunto de mães que não concluíram o ensino médio 

corresponde a algo em torno de 52%. Esse número se agrava nas ações afirmativas, chegando 

a quase 60%. No grupo da ampla concorrência, temos uma situação inversa, na qual mais de 

75% concluiu o ensino médio.  
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Quando definimos o nosso universo válido de candidatos, o grupo considerado, 

necessariamente, havia concluído o ensino médio, ou concluiria no ano no qual estava 

prestando o Enem. Portanto, todos os nossos candidatos se enquadram minimamente na 

categoria ensino médio completo. Ao olhar para essa mesma situação em relação à 

escolaridade das mães, pode-se perceber que, apesar da maior incidência de mães com ensino 

médio completo, esse grupo não é majoritário.  

Esses números apontam que os candidatos válidos no Enem de 2016 formam uma 

geração que avança na escolaridade em relação aos seus pais. Provavelmente, em muitos 

casos, é a primeira geração que concorre a uma vaga no ensino superior público ou privado.  

  

Tabela 32 – Total de candidatos qualificados para os cursos de Medicina e Pedagogia, em 

relação ao universo geral, considerando a escolaridade da mãe 

Variável 
U U Medicina U Pedagogia 

Total % Total % Total % 

E
sc

o
la

ri
d
ad

e 
d
a 

M
ãe

 

Não estudou 

Grupo1 

192.421 4,31 17 0,31 6.527 2,03 

Da 1a a 4a série 821.140 18,41 100 1,83 43.969 13,49 

Da 5a a 8a série 672.980 15,09 178 3,25 51.566 14,82 

Ensino médio 

incompleto 
635.402 14,25 266 4,86 56.499 14,54 

Total grupo 1 2.321.943 52,06 561 10,25 158.561 44,88 

Ensino médio + 

superior 

incompleto 

Grupo 2 1.348.193 30,23 1.491 27,25 178.596 36,75 

Ensino superior 
Grupo 3 

367.619 8,24 1.716 31,37 86.528 9,74 

Pós graduação 261.259 5,86 1.641 29,99 68.224 6,82 

Total grupo 3 628.878 14,10 3.357 61,36 154.752 16,56 

Não sei Grupo 4 160.111 3,59 62 1,13 8.100 1,82 

Total 4.459.125 100 5.471 100 500.009 100 

Fonte: Microdados do Enem, 2016 e Coseac/UFF, 2017. Elaboração própria 

 

Na Tabela 32, constata-se que, quando os candidatos atingem as faixas para ingresso 

em Medicina ou Pedagogia, a escolaridade da mãe se apresenta em níveis mais altos. Nos dois 

cursos, o percentual de mães que concluíram o ensino médio é superior ao percentual das que 

não concluíram. No caso da Medicina, o percentual de pais (aqui se considerou também dados 

do pai) com ensino médio completo beira os 90%, apontando que a escolaridade dos pais é 

um fator relevante no desempenho dos candidatos no Enem. Destacamos o alto percentual de 

mães com pós-graduação no âmbito dos qualificados para Medicina. 

Na tabela abaixo, apresentamos a situação mais detalhada na ampla concorrência. 
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Tabela 33 – Total de candidatos qualificados para  ampla concorrência para os cursos de 

Medicina e Pedagogia, em relação aos universos gerais (U e U em AC), considerando a 

escolaridade da mãe 

Variável 
U 

U Ampla 

concorrência  

Ampla 

concorrência 

Medicina 

Ampla 

concorrência 

Pedagogia 

Total % Total % Total % Total % 

E
sc

o
la

ri
d
ad

e 
d
a 

M
ãe

 

Não estudou 

Grupo 

1 

192.421 4,31 9.197 1,15 5 0,16 486 0,24 

Da 1a a 4a 

série 
821.140 18,41 43.187 5,38 13 0,40 3.281 1,89 

Da 5a a 8a 

série 
672.980 15,09 51.864 6,46 31 0,96 7.462 3,69 

Ensino médio 

incompleto 
635.402 14,25 76.762 9,56 82 2,55 13.204 6,53 

Total Grupo 1 2.321.943 52,06 181.010 22,55 131 4,07 24.973 12,35 

Ensino médio 

+ superior 

incompleto 

Grupo 

2 
1.348.193 30,23 295.967 36,87 638 19,81 69.217 34,21 

Ensino 

superior Grupo 

3 

367.619 8,24 173.075 21,56 1.206 37,44 57.546 28,44 

Pós graduação 261.259 5,86 136.164 16,96 1.211 37,60 47.925 23,69 

Total grupo 3 628.878 14,10 309.239 38,52 2.417 75,04 105.471 52,13 

Não sei 
Grupo 

4 
160.111 3,59 16.555 2,06 35 1,09 2.680 1,32 

Total 4.459.125 100 802771 100 3221 100 202.341 100 

Fonte: Elaboração própria 

 

No universo da ampla concorrência, já se podia detectar um percentual elevado de 

mães com ensino médio completo. Essa situação se destaca ainda mais nas faixas dos cursos. 

Em Medicina, quase 95% das mães completaram o ensino médio e, deste grupo, 75% 

completaram o ensino superior. Além disso, quando olhamos para as variáveis de forma 

isolada, independentemente dos grupos propostos, o maior percentual que se destaca é de 

mães com pós-graduação. Já em Pedagogia, o índice de mães com ensino médio completo 

está em torno de 86% e, destes, 52% com nível superior. 

Observamos também a escolaridade do pai, neste contexto, que acompanha a mesma 

tendência das mães, mas com números inferiores. Até aqui, é possível notar que a 

escolaridade das mães se destaca em relação à escolaridade dos pais e, quanto melhor o 

desempenho no Enem, maior o nível de escolaridade das mães.  

Agregando mais uma variável - a escolaridade das mães - à configuração dos 

candidatos habilitados para Medicina, na ampla concorrência, chegamos ao seguinte retrato: 

homens, brancos, que nunca trabalharam e com renda per capita superior a 3 salários 

mínimos, cujas mães possuem nível superior com alto índice de pós-graduação. 

Passamos, então, para o universo das ações afirmativas nas tabelas abaixo: 
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Tabela 34 – Total de candidatos qualificados de ações afirmativas, para os cursos de 

Medicina e Pedagogia, em relação aos universos gerais (U e U em AA), considerando a 

escolaridade da mãe 

 

Variável 
U 

U 

Ações Afirmativas 

Ações 

Afirmativas 

Medicina 

Ações Afirmativas 

Pedagogia 

Total % Total % Total % Total % 

E
sc

o
la

ri
d

ad
e 

d
a 

M
ãe

 

Não estudou 

Grup

o 1 

192.421 4,31 183.224 5,01 12 0,53 6.041 2,03 

Da 1a a 4a série 821.140 18,41 777.953 21,28 87 3,87 40.148 2,03 

Da 5a a 8a série 672.980 15,09 621.166 16,99 147 6,53 44.104 14,82 

Ensino médio 

incompleto 
635.402 14,25 558.640 15,28 184 8,18 43.295 14,54 

 

Total Grupo 1 2.321.943 52,06 2.140.983 58,56 430 19,11 133.588 44,88 

Ensino médio 

+ superior 

incompleto 

Grupo 

2 
1.348.193 30,23 1.052.226 28,78 853 37,91 109.379 36,75 

Ensino 

superior Grupo 

3 

367.619 8,24 194.544 5,32 510 22,67 28.982 9,74 

Pós graduação 261.259 5,86 125.095 3,42 430 19,11 20.229 6,82 

Total grupo 3 628.878 14,10 319.639 8,74 940 41,78 49.211 16,56 

Não sei 
Grupo 

4 
160.111 3,59 143.556 3,93 27 1,2 5.420 1,82 

Total 4.459.125 100 3.656.354 100 2.250 100 297.668 100 

Fonte: Microdados do Enem, 2016 e Coseac/UFF, 2017. Elaboração própria 

 

Como visto acima na Tabela 34, diferentemente da ampla concorrência, nas ações 

afirmativas, como um todo, prevalece um universo maior de pais sem ensino médio completo 

(os dados do pai seguem a tendência dos da mãe). Os números inclusive se acentuam em 

relação ao universo geral. Já no âmbito das ações afirmativas, em relação aos candidatos 

qualificados, a tendência se inverte: a maioria das mães possui ensino médio completo. Os 

candidatos que se enquadram nas ações afirmativas e que atingiram a faixa de Medicina 

possuem mães com alta escolaridade: 80% das mães completaram o ensino médio; destas, 

40% possuem nível superior, e quase 20% continuaram os estudos e realizaram pós-

graduação. Apesar de esse número ser inferior ao da ampla concorrência, ele é bastante 

significativo. Em Pedagogia, os percentuais de escolaridade são superiores ao percentual do 

geral de ações afirmativas, mas não de forma tão significativa como na Medicina. 

Olhando para a escolaridade das mães nas diferentes modalidades de ações 

afirmativas, os seguintes pontos se destacam: as modalidades L1 e L2, no geral, seguem a 

tendência das ações afirmativas como um todo, isto é, há nessas modalidades um maior 

percentual de mães que não concluíram o ensino médio. Já nas modalidades L3 e L4, há um 

maior percentual de mães com ensino médio, superando o percentual geral. 

Em relação às modalidades de ações afirmativas nos candidatos qualificados, tanto 

para Medicina como para Pedagogia, em todos os cenários, o percentual de mães que 
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concluíram o ensino superior é maior que o percentual das que não concluíram, indicando que 

a escolaridade das mães é um fator importante no desempenho escolar dos filhos.  

 

6.2. Síntese das análises das variáveis e apresentação das maiores frequências  

 

 Nessa primeira parte, buscou-se analisar as variáveis de forma independente. Foi 

introduzido apenas um primeiro exercício de junção da variável trabalho com a variável sexo. 

Ao caracterizar as maiores incidências de cada uma das variáveis nas diferentes modalidades 

de ingresso, foi possível tecer comparações entre o conjunto de candidatos das ações 

afirmativas em relação aos da ampla concorrência, sempre dialogando com o universo geral 

de candidatos válidos. Nesse percurso, revelou-se que os candidatos da ampla concorrência, 

como um todo, se afastam das características do universo geral. Essa situação se acentua nos 

qualificados, principalmente na faixa de Medicina. Também foi possível perceber que, dentro 

das modalidades de ações afirmativas, existem diferenças entre o grupo L1+L2 comparado 

com L3+L4. Essas diferenças ocorrem não só pelo tamanho numérico desse conjunto, mas 

por suas características socioeconômicas, o que nos levou a um exercício hipotético da 

relação candidato/vaga, buscando demonstrar a diferença entre esses grupos no que tange ao 

grau de dificuldade de acesso de cada um deles. 

Utilizando as características do universo geral dos candidatos válidos como marco de 

comparações, nota-se que os qualificados para Medicina em todas as modalidades possuem 

um perfil muito diferenciado em relação ao universo geral. Em Pedagogia, também se 

verificou esse distanciamento, mas não de forma tão acentuada: em alguns momentos, o perfil 

dos qualificados nessa faixa tende a se identificar com o universo geral, já em outros o perfil 

se distancia. Esses distanciamentos e aproximações se modificam de acordo com as variáveis 

analisadas. 

Buscando sistematizar o que até aqui foi verificado, as tabelas abaixo permitem uma 

melhor visão do conjunto. A Tabela 35 compara o percentual do universo geral com os 

percentuais dos qualificados para Medicina e Pedagogia, considerando cada uma das variáveis 

socioeconômicas. A Tabela 36, por sua vez, apresenta comparações entre as diferentes 

modalidades de ações afirmativas. 
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Tabela 35 – Comparação entre candidatos dos universo gerais e os candidatos qualificados 

em Medicina e Pedagogia, considerando todas as variáveis 

Variáveis 

Cenário 

U Medicina Pedagogia 

Geral 
Ampla 

Concorrência 

Políticas 

Afirmativas 

(L1, L2, L3 

e L4) 

Ampla 

Concorrência 

Políticas 

Afirmativas 

(L1, L2, L3 

e L4) 

Ampla 

Concorrência 

Políticas 

Afirmativas 

(L1, L2, L3 

e L4) 

S
ex

o
 Feminino 58,00 54,51 58,76 38,90 39,69 55,51 50,42 

Masculino 42,00 45,49 41,23 61,10 60,31 44,49 49,58 

T
ra

b
al

h
o

 

Sim 55,29 36,78 59,34 9,44 31,60 25,25 55,81 

Não 

 
44,71 63,22 40,65 90,56 68,40 74,75 44,19 

C
o

r 

Branco / 

Amarelo 
38,45 56,75 34,43 77,12 56,93 65,63 29,35 

Pardo 47,25 34,06 50,14 20,46 38,04 27,88 54,47 

Preto / 

Indígena 
14,30 9,19 15,42 2,42 5,02 6,94 16,17 

R
en

d
a 

C (≤ 1,5 

s.m.) 
92,18 71,02 96,83 26,25 75,69 55,98 90,07 

B (1,5s.m. 

a 3 s.m) 
5,15 16,89 2,57 29,27 15,67 24,15 7,54 

A 

(> 3s.m.) 
2,67 12,09 0,61 44,47 9,64 19,87 2,39 

E
sc

o
la

ri
d
ad

e 

d
a 

m
ãe

*
 Grupo 1 52,06 22,55 58,56 4,07 19,11 12,35 44,88 

Grupo 2 30,23 36,87 28,78 19,81 37,91 34,21 36,75 

Grupo 3 14,10 38,52 8,74 75,04 41,78 52,13 16,56 

Fonte: Elaboração própria 

Obs.: Grupo 1: abaixo de ensino médio; Grupo 2: ensino médio completo; e Grupo 3: ensino superior ou mais. 

Quanto à escolaridade da mãe, não consideramos o grupo que respondeu não sei. 

 

Na primeira coluna da Tabela 35, foram sistematizadas as diferentes variáveis 

estudadas do universo dos candidatos válidos. Esse grupo representa o conjunto de indivíduos 

que concluíram o ensino médio ou estão em processo de conclusão e que desejam ingressar 

no ensino superior. Este seria, então, nosso universo , cujas características representam nosso 

público. Assim, buscamos comparar com os outros grupos, observando em que medida estes, 

definidos por características socioeconômicas (AC x Ações afirmativas)  e por características 

socioeconômicas combinadas com desempenho no Enem (Medicina e Pedagogia) se 

aproximam ou se distanciam desse universo.  

Quanto mais próximas as características do conjunto de candidatos qualificados nas 

diferentes modalidades, nos diferentes cursos, estiverem das características desse universo, 

mais democrático e inclusivo será o cenário representado por essa modalidade. Isso foi o que 

buscamos mostrar ao longo da análise das variáveis. Desse modo, neste momento em diante 

sistematizaremos o conjunto.  
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No conjunto de candidatos válidos no Enem 2016 – nosso universo  , encontramos um 

percentual maior de: mulheres; candidatos que já tiveram algum contato com o trabalho; 

pardos; candidatos na faixa de renda per capita C (igual ou menor que 1,5. s.m.) e candidatos 

cujas mães não completaram o ensino médio (que é, ligeiramente, superior ao percentual das 

que completaram). 

Quando esse grupo se divide em dois subgrupos - os que cursaram o ensino médio em 

escola privada, seja totalmente ou em parte, representado por AC, e o grupo dos que cursaram 

o ensino médio em escola pública – nota-se que os dois subgrupos acompanham o grupo geral 

em relação à variável sexo e à variável renda. Em ambos os subgrupos, existe um maior 

percentual de mulheres e maior incidência da faixa de renda per capita C.  

Os candidatos provenientes das escolas privadas (AC), como já visto anteriormente, se 

caracterizam por serem brancos e apresentarem percentual inferior em relação ao contato com 

o trabalho. No entanto, a variável mais saliente é a escolaridade da mãe, que apresenta maior 

percentual de mães com nível superior completo.  

O grupo proveniente da escola pública, em número altamente superior ao outro grupo, 

correspondendo a mais de 80% dos candidatos, possui características que tendem a ser as 

mesmas do universo geral, uma vez que a participação deste grupo na composição do 

universo geral é majoritária. Nesse grupo, as situações de “desvantagens sociais” são mais 

acentuadas. 

Ao compararmos o universo geral e seus subgrupos com os candidatos qualificados  

nas diferentes faixas, aqui representados pelo grupo de Medicina e Pedagogia, as diferenças 

começam a se acentuar. O único grupo que acompanha as características do universo geral é o 

grupo de políticas afirmativas na faixa de notas de Pedagogia.  

Por meio da Tabela 35, verifica-se que os qualificados para Medicina ocupam um 

“mundo paralelo”, seja na ampla concorrência, seja nas ações afirmativas, apartados da 

realidade dos candidatos válidos do Enem.  

Entre os grupos de ampla concorrência e ação afirmativa da faixa de nota da 

Medicina, as diferenças de perfis não são tão significativas. As vantagens sociais são mais 

acentuadas no contexto da ampla concorrência, mas em ambos os grupos há um maior 

percentual de homens, de brancos, de candidatos que não tiveram contato com o mundo do 

trabalho, além de um alto percentual de mães com ensino superior. A diferença mais marcante 

entre esses dois grupos é a variável renda.  

Pelos nossos dados, é possível afirmar que os candidatos que atingem as faixas de 

notas para ingressar em cursos de elite, por meio de ações afirmativas, estão mais próximos 
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dos candidatos que atingem a faixa de notas para ingressar nesses cursos via ampla 

concorrência do que o universo de candidatos aptos para ações afirmativas. 

Inversamente ao que ocorre no caso descrito acima, a diferença de perfil entre os 

grupos ampla concorrência e ações afirmativas na faixa de Pedagogia é bem mais marcante, 

convergindo apenas nas variáveis renda e sexo. Na variável renda, apesar de em ambos os 

casos a faixa primordial ser C, nas ações afirmativas esse percentual é significativamente mais 

alto. Outro ponto de destaque é em relação à cor: somente nessa modalidade encontra-se um 

percentual de negros (pretos, pardos) e indígenas superior ao número de brancos/amarelos. 

Com esses resultados, é possível assinalar que, nos cursos de graus mais baixos de 

dificuldade de acesso, os estudantes qualificados para ingressar por políticas afirmativas 

possuem um conjunto de condições socioeconômicas mais próximo do nosso universo. Já nos 

outros cenários, apesar de avanços, as características socioeconômicas dos candidatos que 

alcançam desempenho suficiente no Enem para ingressar no ensino superior público, em 

diferentes cursos, não se aproximam. Essa verificação reforça a ideia de que ingressar no 

ensino superior público por políticas afirmativas é ampliar uma porta para acesso, mas apenas 

para uma minoria qualificada.  

Entretanto, mesmo que em nossa análise tenha sido detectada a inclusão, no sentido de 

aproximação das características do nosso universo, somente em situações específicas, 

percebe-se que as políticas afirmativas são capazes de promover um rearranjo interno no 

perfil dos candidatos que acessam diferentes carreiras.  

Retoma-se aqui o raciocínio do início da pesquisa sobre o alcance da Lei de Cotas, 

incorporando novas reflexões: a alteração do perfil das Ifes com a implementação da lei é 

representativa apenas em cursos de baixa demanda? Como ela ocorre nos cursos de alta 

demanda?  

Se o conjunto universidade pública federal ainda não é capaz, efetivamente, de 

espelhar no seu interior as características do nosso grupo de candidatos – indicando, portanto, 

estar distante da realidade brasileira -, a ampliação da sua porta de entrada é inegável. As 

universidades públicas passaram a ter uma diversidade maior em seu interior. Não só há 

avanços na estratificação vertical, mesmo que aquém do necessário, mas também existem 

avanços na estratificação horizontal. Estruturas rígidas de acesso a determinados cursos, na 

nossa análise representadas pelo curso de Medicina, começam a ser permeadas pelo ingresso 

de estudantes que acessaram esses espaços via política afirmativa. Esses estudantes, 

provavelmente já fariam parte da composição da universidade pública independentemente das 
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ações afirmativas, mas em cursos de menor prestígio. Essas questões são retomadas no último 

capítulo, que discute as notas de ingresso em diferentes carreiras. 

Outros pontos salientes referem-se à renda e à escolaridade das mães. Percebe-se que a 

faixa C de renda é majoritária em praticamente todos os conjuntos das famílias divididos por 

modalidade de ingresso, com exceção da ampla concorrência em Medicina. Voltamos a 

destacar a necessidade de se olhar mais cuidadosamente esse critério na divisão das vagas nas 

políticas afirmativas. Esse tema será retomado no próximo capítulo.  

No que se refere à escolaridade das mães, esse aspecto se mostrou um fator relevante 

no desempenho acadêmico dos candidatos. Enquanto no universo geral é majoritário o 

percentual de mães sem ensino médio, ainda que na faixa de 52%, em todos os cenários de 

candidatos qualificados, o percentual de mães com ensino médio é maior do que o percentual 

das mães que não o concluíram, mesmo nas ações afirmativas em Pedagogia.  

Na Tabela 36, os dados comparativos estão sistematizados por modalidade de ação 

afirmativa 

 

Tabela 36 – Comparação entre candidatos do universo geral  e qualificados em Medicina e 

Pedagogia, por ação afirmativa, considerando todas as variáveis 

Variáveis 

Cenário 

Geral Medicina Pedagogia 

L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 

S
ex

o
 Feminino 59,32 59,21 45,41 42,12 43,06 37,44 33,74 37,83 52,82 52,48 44,59 40,00 

Masculino 40,67 40,79 54,59 57,88 56,94 62,56 66,25 62,17 47,18 47,52 55,41 60,00 

T
ra

b
al

h
o

 Sim 61,24 58,18 60,61 67,34 30,54 32,93 28,40 34,87 53,94 55,87 52,22 66,10 

Não 38,76 41,82 39,39 32,66 69,46 67,07 71,60 65,13 45,06 44,13 47,78 33,90 

C
o

r 

Branco / 

Amarelo 
100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

Pardo 0 76,44 0 78,11 0 86,77 0 91,78 0 77,04 0 77,89 

Preto / 

Indígena 
0 23,56 0 21,89 0 13,23 0 8,22 0 22,96 0 22,11 

R
en

d
a 

C (≤ 1,5 

s.m.) 
100 100 0 0 100 100 0 0 100 100 0 0 

B (1,5s.m. 

a 3 s.m) 
0 0 80,33 81,54 0 0 56,79 63,16 0 0 72,63 78,39 

A 

(> 3s.m.) 
0 0 19,67 18,46 0 0 43,21 36,84 0 0 27,37 21,26 

E
sc

o
la

ri
d

ad
e 

d
a 

m
ãe

 

Grupo 1 55,92 61,06 31,89 39,01 20,81 25,86 7,41 7,89 41,87 48,39 22,51 34,70 

Grupo 2 31,23 27,49 30,13 28,93 42,10 42,86 21,40 25,99 39,35 36,63 30,88 30,98 

Grupo 3 9,60 7,10 36,05 29,45 35,65 29,92 70,37 65,79 17,26 12,98 45,65 32,63 

Fonte: Elaboração própria 

Obs.: Grupo 1: abaixo de ensino médio; Grupo 2: ensino médio completo; e Grupo 3: ensino superior ou mais. 

Na escolaridade da mãe não consideramos o grupo que respondeu não sei. 
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 Na análise das diferentes modalidades de ação afirmativa, duas das variáveis 

compõem a Lei de Cotas e, portanto, sua configuração é previamente dada: cor e renda. 

Apesar de serem variáveis previamente determinadas, percebe-se que o percentual de 

pretos/indígenas em Medicina é inferior ao de Pedagogia. Além disso, também se nota que a 

renda acima da faixa C, em Medicina, apresenta um percentual significativo da faixa A, bem 

superior ao encontrado em Pedagogia. 

 Numa perspectiva geral, as modalidades L3 e L4, que se encontram no mesmo grupo 

de renda, se aproximam mais do que as variáveis L2 e L4, que se identificam pela variável 

cor. A única diferença verificada é na escolaridade da mãe na faixa de Pedagogia, em que a 

cor assume um papel mais relevante. 

 Comparando essa tabela com a anterior, vemos que, em Medicina, L3 e L4 possuem 

percentuais muito próximos da ampla concorrência, demonstrando que o fator renda é um 

diferenciador mais intenso do que o fator cor. 

Alguns pontos vistos nas ações afirmativas gerais são mais homogêneos quando são 

analisadas as modalidades separadas, e outros não. Em relação ao sexo, Medicina se mantém 

um curso masculino em todas as modalidades de ações afirmativas; já em Pedagogia, teremos 

diferenças entre as modalidades. Em relação à variável trabalho, não há diferenças de 

resultado entre as modalidades. É na escolaridade da mãe que encontramos as maiores 

variações por modalidade de ação afirmativa: na modalidade L3, em que estamos diante de 

indivíduos brancos, com renda per capita nas faixas B e A, em todos os cenários, as mães 

possuem nível superior. Em Medicina, em todos os cenários, a escolaridade da mãe se 

destaca. 

Para consolidar esses achados, apresentamos os dez perfis mais frequentes, cruzando 

todas as variáveis, para cada uma das modalidades de ingresso nos diferentes cursos. 
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Quadro 1 – Frequências combinando todas as variáveis 

Ampla Concorrência – Medicina 

Colocação Sexo Cor Trabalho Renda Escolaridade da mãe Frequência %* 

1 Masculino Branco/amarelo Não Faixa A Ensino superior 18,06 

2 Feminino Branco/amarelo Não Faixa A Ensino superior 11,95 

3 Masculino Branco/amarelo Não Faixa B Ensino superior 9,4 

4 Feminino Branco/amarelo Não Faixa B Ensino superior 6,48 

5 Masculino Branco/amarelo Não Faixa C Ensino superior 4,05 

6 Feminino Branco/amarelo Não Faixa C Ensino superior 3,84 

7 Masculino Pardos Não Faixa A Ensino superior 3,69 

8 Masculino Branco/amarelo Não Faixa C Ensino Médio 2,73 

9 Masculino Pardos Não Faixa B Ensino superior 2,29 

10 Feminino Branco/amarelo Não Faixa C Ensino Médio 2,23 

40 Masculino Preto/indígena Não Faixa B Ensino superior 0,27 

Ações Afirmativas – Medicina 

1 Masculino Branco/amarelo Não Faixa C Ensino Médio 7,47 

2 Feminino Branco/amarelo Não Faixa C Ensino Médio 6,22 

3 Masculino Branco/amarelo Não Faixa C Ensino superior 6,13 

4 Feminino Branco/amarelo Não Faixa C Ensino superior 6,09 

5 Masculino Pardos Não Faixa C Ensino Médio 4,22 

6 Feminino Pardos Não Faixa C Ensino Médio 3,64 

7 Masculino Branco/amarelo Não Faixa C Ensino Médio 3,56 

8 Masculino Pardos Não Faixa C Ensino superior 3,76 

9 Masculino Branco/amarelo Sim Faixa C Ensino superior 2,62 

10 Feminino Branco/amarelo Sim Faixa C Ensino Médio 2,18 

34 Masculino Preto/indígena Não Faixa C Ensino Médio 0,84 

Ampla Concorrência – Pedagogia 

1 Feminino Branco/amarelo Não Faixa C Ensino superior 5,99 

2 Feminino Branco/amarelo Não Faixa C Ensino Médio 5,40 

3 Feminino Branco/amarelo Não Faixa A Ensino superior 5,34 

4 Feminino Branco/amarelo Não Faixa B Ensino superior 5,30 

5 Masculino Branco/amarelo Não Faixa A Ensino superior 4,72 

6 Masculino Branco/amarelo Não Faixa B Ensino superior 3,82 

7 Masculino Branco/amarelo Não Faixa C Ensino superior 3,68 

8 Masculino Branco/amarelo Não Faixa C Ensino Médio 3,36 

9 Feminino Pardos Não Faixa C Ensino Médio 3,16 

10 Feminino Pardos Não Faixa C Ensino superior 2,69 

31 Feminino Preto/indígena Não Faixa C Ensino Médio 0,72 

Ações Afirmativas – Pedagogia 

1 Feminino Pardos Não Faixa C Ensino Médio 5,39 

2 Masculino Pardos Sim Faixa C Ensino Médio 4.98 

3 Feminino Pardos Sim Faixa C Ensino Médio 4,25 

4 Masculino Pardos Não Faixa C Ensino Médio 3,72 

5 Feminino Branco/amarelo Não Faixa C Ensino Médio 2,09 

6 Masculino Pardos Sim Faixa C 1 a 4 série 2,73 

7 Masculino Branco/amarelo Sim Faixa C Ensino Médio 2,64 

8 Masculino Pardos Sim Faixa C 5 a 8 série 2,59 

9 Feminino Branco/amarelo Sim Faixa C Ensino Médio 2,39 

10 Masculino Pardos Sim Faixa C 
Ensino médio 

incompleto 
2,37 

19 Masculino Preto/indígena Sim Faixa C Ensino Médio 1,68 

Fonte: Elaboração própria 
Legenda:  
 

 Foi inserida a posição e o percentual da frequência em que apareciam candidatos qualificados 

pretos/indígena, nas modalidades de ingresso ampla concorrência e ações afirmativas nos diferentes 

cursos. 

 
 

 

 O resultado encontrado nas frequências combinadas confirma o que foi analisado nas 

variáveis de forma isolada. Em laranja, estão destacadas as condições que mais se aproximam 
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de vantagens socioeconômicas no contexto das nossas variáveis. Podemos notar que, em 

Medicina, as marcas das vantagens sociais se sobressaem, fortemente, na ampla concorrência. 

As quatro maiores frequências são de indivíduos brancos, com renda per capita acima de 1, 5 

s.m., que não trabalham e com mães com nível superior, provavelmente muitas com pós-

graduação. Essas quatro maiores frequências, que representam o maior grau de vantagens 

socioeconômicas, correspondem a 45,89% dos candidatos qualificados. Isso indica de forma 

contundente o perfil “elitista” desses candidatos. As demais frequências apresentadas não 

estão no topo, mas se caracterizam por um grupo, claramente, ainda com vantagens 

socioeconômicas. Cabe ressaltar que, quando temos uma frequência mais significativa de 

pardos na ampla concorrência em Medicina, estes são homens, com um poder aquisitivo mais 

alto e pais com nível superior. 

Ainda que nas ações afirmativas exista um grupo com vantagens socioeconômicas, já 

podemos observar um pequeno avanço. As frequências são mais bem distribuídas, sem tanta 

concentração de candidatos brancos, de alta renda e pais altamente escolarizados. A diferença 

de renda, como já havíamos apontado, é o que mais chama atenção entre essas duas 

modalidades. Percebemos, desse modo, o início do rompimento de uma estrutura de perfil, 

que se caracterizava por uma rigidez . 

Em Pedagogia, na ampla concorrência, mesmo que de forma não tão concentrada, 

como na Medicina, tem-se um quadro com predominância de candidatos com vantagens 

sociais: maior presença de mulheres brancas que não trabalham, mães com nível superior e 

uma frequência alta das faixas de renda A e B (quase 20%). Portanto, confirma-se o que 

observamos mesmo em carreiras menos valorizadas: o conjunto de candidatos habilitados 

provenientes da escola privada se afasta do universo geral dos candidatos. Desse modo, 

também se caracterizam por apresentarem vantagens socioeconômicas.  

Nota-se que nas dez maiores frequências nesses três grupos (ampla concorrência -

Medicina, ações afirmativas Medicina e ampla concorrência Pedagogia), o nível de 

escolaridade das mães é, no mínimo, o ensino médio, que representa uma variável 

fundamental no sucesso acadêmico. 

 É no âmbito das ações afirmativas em Pedagogia que as diferenças se apresentam. 

Nesse contexto, há uma maior incidência de pardos, de pessoas que trabalham e de pais com 

escolaridade mais baixa. 

 Por fim, mesmo considerando que o percentual de pretos/indígenas é o mais baixo no 

universo geral, bem como na sociedade brasileira, também cabe destacar a baixa presença 

desse grupo. 
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6.3. Finalizando o capítulo e estabelecendo diálogos 

 

Na introdução desta tese, ao tratarmos dos objetivos aos quais nos propusemos, a 

partir da análise de algumas variáveis como cor, renda, sexo, situação de trabalho e 

escolaridade das mães, fizemos as seguintes perguntas: 

 

 Qual o perfil socioeconômico dos participantes do Enem16? 

 Qual o perfil dos participantes do Enem oriundos da escola privada, que 

concorrem na modalidade de ampla concorrência?  

 Qual o perfil dos participantes do Enem que vieram de escola pública e 

concorrem por políticas afirmativas?  

 Qual o perfil dos participantes do Enem que compõem o grupo de estudantes 

qualificados para ingresso em cursos com grau de seletividades distintos, no 

nosso caso, Medicina e Pedagogia, nas diferentes modalidades de ingresso?  

 

Conseguimos por meio das análises atingir os objetivos propostos. Apresentamos de 

forma detalhada a maior incidência de cada uma das variáveis socioeconômicas, nos 

diferentes cenários, tecendo comparações. Nesse sentido, foi possível verificar como é 

composto o grupo de estudantes que participaram do Enem 2016 e as diferenças entre os 

provenientes das escolas públicas e privadas. Constatamos que, na ampla concorrência, seja 

em curso de maior ou menor prestígio, o grupo se apresenta bastante diferenciado do universo 

geral. Na Pedagogia, nas ações afirmativas, caminhamos para candidatos que se identificam 

com o nosso universo; na Medicina, encontramos uma permeabilidade a novos perfis, 

indicando que a Lei do Cotas tem contribuído para um avanço na inclusão, com diferentes 

graus de transformação de perfil nos múltiplos cenários, inclusive no interior das políticas 

afirmativas nas distintas modalidades. 

 

6.3.1. Estabelecendo diálogos 

 

A literatura sobre o estudo do perfil dos estudantes do ensino superior se dá através de 

diferentes abordagens e metodologias. O olhar pode estar voltado para o sistema como um 

todo, ou concentrado apenas em uma categoria administrativa da instituição, isto é, se 

                                                        
16 Candidatos válidos 
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públicas ou privadas. Alguns estudos focam em diferentes carreiras, buscando avaliar a 

estratificação horizontal no interior do sistema, comparando o perfil discente entre cursos com 

graus distintos de seletividade de acesso e prestígios das carreiras. Outros buscam avaliar os 

avanços no processo de inclusão a partir da avaliação dos resultados de programas 

governamentais, tais como como o Prouni e/ou ações afirmativas. 

As pesquisas, em geral, optam por trabalhar com dados dos ingressantes e/ou 

concluintes do ensino superior público e/ou privado. Na maioria das vezes, os dados são 

provenientes do Censo da Educação Superior (CES), combinados ou não com os dados de 

Enem ou do Enade. Enfim, diversos caminhos e metodologias podem contribuir para um 

melhor entendimento do tema. Este trabalho pretende ser mais uma contribuição.  

Vale lembrar que nos valemos, na nossa análise, de uma terceira via. Nosso cenário é 

hipotético. Não trabalhamos com dados de ingressantes nem de concluintes, mas com aqueles  

que estariam qualificados a ingressar no ensino superior público federal, a partir de 

determinado desempenho no Enem. O cálculo é feito com base nas faixas de nota (corte e 

teto) da UFF, por modalidade de ingresso, para uma carreira de alto prestígio e uma de baixo 

prestígio, aqui representadas, respectivamente, pelos parâmetros das faixas dos cursos de 

Medicina e Pedagogia.  

De modo geral, os resultados dos estudos sobre o perfil socioeconômico dos 

estudantes do ensino superior são convergentes, resultados da própria estratificação do 

sistema, tanto entre tipos de instituições como em áreas e/ou cursos, tema abordado no 

capítulo 2.  

Estudos sobre a diferença de perfil entre carreiras mostram que nos cursos mais 

prestigiados há um grupo de estudantes com melhores condições socioeconômicas 

(CARVALHAES e RIBEIRO, 2019; LETICHEVSKY, GRIBOSKI e MENEGHEL, 2016; 

RISTOFF, 2014). 

Nosso estudo conflui nesse sentido, e a diferença de perfil entre carreiras era um 

resultado esperado.  Carvalhaes e Ribeiro (2019) abordam o tema da estratificação horizontal, 

a partir da análise dos dados dos ingressantes, com ênfase nas desigualdades de classe, gênero 

e raça, num trabalho amplo e muito bem estruturado, contemplando 34 cursos em instituições 

públicas e privadas. 

Nos resultados de sua análise, especificamente na questão da raça, observa-se que há 

uma sobrerrepresentação de negros em alguns cursos, dentre eles, o curso de Pedagogia. Por 

outro lado, em cursos de maior prestígio, ou de maior retorno no mercado de trabalho, há uma 

sobrerrepresentação de brancos, dentre eles, o curso de Medicina. 
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Na nossa análise no âmbito da Pedagogia, também identificamos uma maior  presença 

de negros, chegando a 55,66% (excluímos aqui os indígenas) e, no caso da Medicina, também 

nos deparamos com uma presença majoritária de brancos.  

Como nosso estudo está circunscrito ao universo das instituições públicas federais, o 

número mais expressivo de negros na Pedagogia se deve muito às ações afirmativas. Sem 

elas, provavelmente, teríamos um número maior de brancos habilitados do que de negros. O 

mesmo não ocorre em Medicina, em que a predominância de brancos é marcante mesmo no 

âmbito das ações afirmativas. 

 Portanto, me parece que há uma diferença importante quando a análise separa as 

instituições públicas e privadas em cursos de menor prestígio e de baixo retorno no mercado 

de trabalho, o que aponta para o impacto mais profundo das cotas para a mudança de perfil 

nesses cursos nas universidades públicas. 

Com a chegada do ano de 2016, em que a Lei de Cotas atingiu sua implementação 

integralmente, encontramos pesquisas que se debruçam sobre os efeitos dessa lei, ao longo do 

tempo (SENKEVICS e MELLO, 2019; RABELO, 2017). Ambos os autores utilizam um 

cruzamento dos dados do CES e do Enem, e trabalham efetivamente com os estudantes que 

ingressaram nas Ifes neste período. O primeiro trabalho tem uma maior abrangência. Uma de 

suas conclusões é que houve aumento da participação de todos os grupos contemplados com a 

Lei de Cotas. Os mais beneficiados seriam os pretos, pardos e indígenas, com renda per 

capita abaixo ou igual a 1,5 s.m. Essa ampliação de participação ocorreu em diferentes 

instituições, cursos e turnos. 

 O segundo estudo tem um foco maior na raça e assinala um crescimento de 5,7 pontos 

percentuais da população negra nas Ifes, com renda per capita até 1.5 s.m. Acima dessa faixa 

de renda, o crescimento ficou em torno de 7,9 pontos percentuais. 

No nosso estudo, não analisamos a evolução por um período de tempo: nosso 

enquadre é de 2017, com a lei integralmente em execução, e candidatos com “passaportes 

válidos” para ingressar em dois cursos com dificuldades distintas. Nessa perspectiva, 

verificou-se que houve uma maior diversidade de perfil na composição dos qualificados, se 

compararmos a ampla concorrência com as ações afirmativas. 

O objetivo inicial da pesquisa era responder às questões anteriormente listadas. Porém, 

à medida que fomos caminhando e detalhando cada uma das variáveis, algumas inquietações 

foram aflorando. Passamos, então, a incorporar no olhar o próprio desenho da Lei de Cotas, 

isto é, sua estrutura. Reflexões, como os parâmetros de renda, diante da incidência massiva da 

faixa de renda C, foram geradas. Isso nos levou a um exercício hipotético referente à relação 
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candidato/vaga, por modalidade, que apresentamos no item dedicado à análise da variável 

renda, considerando, ainda, o duplo princípio das questões sociais presentes na lei: origem da 

escola e faixa de renda, o tamanho dos grupos que compunham cada uma das modalidades, e 

a divisão equitativa das vagas por modalidade. Esses pontos serão retomados no capítulo que 

se segue.  
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7. REFLEXÕES SOBRE O DESENHO DA LEI DE COTAS 

  

Ao longo da construção do capítulo anterior, alguns pontos nos levaram a refletir 

sobre o desenho da Lei de Cotas. Essas reflexões são as “derivadas” do caminho, que 

inicialmente não estavam previstas, mas que consideramos importantes diante da iminência de 

revisão da lei. 

 

7.1. Combinando as variáveis – desigualdade cumulativa 

 

 Até aqui, buscamos apresentar o comportamento de cada uma das variáveis escolhidas 

para análise em diferentes situações e modalidades de ingresso, tendo conhecido e comentado 

de forma detalhada cada uma delas. Ao final, sistematizamos os dados achados para que 

pudéssemos ter uma visão do conjunto e buscamos, ainda, estabelecer alguns diálogos.  Agora 

passamos a uma nova etapa. 

Na perspectiva de que a desigualdade se apresenta de forma cumulativa, iniciamos 

esse capítulo propondo o cruzamento entre algumas variáveis, duas delas presentes na lei: cor 

e renda. Acrescentamos ainda a escolaridade da mãe, que se mostrou, ao longo da pesquisa, 

importante no grau de sucesso acadêmico dos candidatos. Essas serão apresentadas nas 

tabelas abaixo da seguinte forma: cor/escolaridade da mãe, escolaridade da mãe/renda e 

cor/renda.  

 

Tabela 37 – Relação entre a cor do candidato e a escolaridade da mãe 

Cenários Geral Medicina Pedagogia 

Escolaridade Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

C
o

r 

Branco / Amarelo 44,88 32,19 20,11 8,26 24,99 65,65 21,76 34,23 42,70 

Pardo 56,15 29,06 10,69 14,38 31,79 53,06 38,88 36,90 22,36 

Preto / Indígena 57,91 28,84 9,19 16,75 36,12 42,40 41,86 36,81 19,32 

Fonte: Elaboração própria 

Obs.: Grupo 1: abaixo de ensino médio + ensino superior incompleto; Grupo 2: ensino médio completo + ensino 

superior incompleto; e Grupo 3: ensino superior ou mais. Na escolaridade foi desconsiderado o grupo que 

respondeu não sei. 

 

 Na Tabela 37, é possível perceber que, em todos os cenários, a relação entre o  grau 

de instrução da mãe a cor dos candidatos: brancos/amarelos>pardos>pretos/indígenas. As 

diferenças entre pardos e pretos/indígenas, no universo geral, são muito pequenas.  

 No universo dos qualificados em Medicina e Pedagogia, o grau de instrução das mães 

é bem mais elevado que no universo geral em todas as cores, situação que já apontamos no 
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capítulo anterior. As combinações da tabela nos confirmam as diferenças de escolaridade por 

cor, o que reitera a pertinência da variável cor nas políticas afirmativas. 

 

Tabela 38 – Relação entre a renda  do candidato e a escolaridade da mãe  

Cenários  Geral Medicina Pedagogia 

Escolaridade  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

R
en

d
a 

C  55,03 30,53 10,68 18,66 39,95 39,55 37,83 38,89 21,48 

B 

A 
 

20,55 

10,70 

29,92 

20,76 

47,91 

67,23 

4,17 

1,99 

22,60 

11,30 

72,76 

86,16 

14,12 

8,89 

29,17 

20,00 

55,63 

70,10 

Fonte: Elaboração própria 

 

Além da cor, a renda é um fator que influencia na escolaridade e de forma ainda mais 

significativa. Na Tabela 37, no universo geral, o percentual de mães com ensino superior é 

baixo, independentemente da cor. Na relação renda/escolaridade, Tabela 38, o maior poder 

aquisitivo influencia, fortemente, o grau de instrução. A renda, portanto, na realidade 

brasileira, se traduz de forma muito intensa nos anos de escolaridade dos indivíduos. Logo, a 

renda é um viés importante nas políticas de inclusão. 

 

Tabela 39 – Relação entre a cor do candidato e a renda 

Cenários Geral  Medicina Pedagogia 

Renda C B A C B A C B A 

C
o

r 

Branco / Amarelo 

Pardo 

Preto / Indígena 

86,23 

95,71 

96,54 

8,60 

3,10 

2,61 

5,17 

1,20 

0,85 

42,82 

54,06 

60,21 

22,90 

23,70 

26,18 

34,29 

22,24 

13,61 

63,77 

85,60 

87,96 

20,24 

9,84 

8,57 

15,99 

4,57 

3,47 

Fonte: Elaboração própria 

Obs.: Renda C (≤ 1,5 salário mínimo); B (> 1,5 s.m. e < 3 s.m.); e A (> 3 s.m.). 

 

Um dos primeiros pontos que podem ser destacados na Tabela 39 é o expressivo 

percentual dos candidatos da faixa C. Esse ponto já havia sido assinalado quando tratamos da 

variável renda. Essa faixa de renda tem o maior percentual independentemente da cor dos 

candidatos, sejam eles brancos, amarelos, pardos, pretos ou indígenas. Fazemos uma ressalva 

em relação ao nosso “mundo” paralelo de Medicina, no qual a soma da faixa B com a faixa A 

supera o percentual da faixa C, mas somente quanto aos indivíduos brancos.  

Mesmo a faixa C sendo a majoritária, o cenário é:  pretos/indígenas são mais pobres 

que pardos que, por sua vez, são mais pobres do que brancos/amarelos. 

O fator renda se relaciona com o desempenho no Enem dos grupos qualificados para 

Medicina e Pedagogia. Em todos os grupos de cor é diminuído o percentual da faixa C e são  

acrescidas as presenças das faixas B e A, principalmente em Medicina. 
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A conjugação de desvantagens socioeconômicas, quando se junta renda/cor e seu 

consequente impacto na escolaridade, conduz à necessidade de ações que caminhem no 

sentido apontado por Fraser (2006), associando reconhecimento e distribuição. No entanto, 

analisando as três tabelas em conjunto, percebemos que, apesar de a renda ser um fator 

preponderante na escolaridade das mães, a cor também tem papel relevante. Desse modo, é 

preciso estar atento a políticas voltadas ao reconhecimento. 

Feitas as combinações com o intuito de reforçar com dados as discussões sobre 

desigualdades que se acumulam, pares categóricos que interagem socialmente de forma 

assimétrica, em que alguns grupos possuem mais acesso a bens e valores do que outros, 

passamos a olhar mais detalhadamente para os critérios de renda presentes na Lei de Cotas e 

também na maioria das políticas afirmativas, como vimos no capítulo 2. 

 

7.2. Reserva de vagas por critérios  de renda  

 
 Como visto anteriormente, os critérios  de renda estão presentes de duas formas na Lei 

de Cotas. A primeira delas é de forma indireta, à medida que a divisão principal da lei é 

estabelecida entre os que estudaram em escola pública e os que estudaram em escola privada. 

Para ser cotista, o candidato, necessariamente, deve ter estudado no seu ensino médio 

integralmente em escola pública. 

 Como já largamente dito e redito, os alunos provenientes dessas escolas, pelos 

aspectos estruturais do sistema de ensino brasileiro, como abordado no capítulo 2, são 

aqueles, em geral, de menor poder aquisitivo e com menores chances de ingressar no ensino 

superior público. 

 

Porque, com exceção de algumas escolas federais e das escolas de aplicação das 

universidades nos estados brasileiros, a escola pública de ensino básico tornou-se 

cada vez mais a “escola de pobres”, como sustenta Tania Dauster (PAIVA, 2010, p. 

8). 

  

Logo, a origem da escola de ensino médio cumpre um papel social na política de 

cotas. Vimos, ainda, que o critério escola pública é bem aceito na sociedade brasileira.   

Ao critério da escola pública somam-se outros pontos, tais como cor e faixa de renda. 

Em relação à renda, na faixa C, que corresponde a cerca de 25% das vagas (no nosso modelo 

de análise), encontramos quase a totalidade dos candidatos, tanto provenientes do ensino 

público quanto privado. Se olharmos para a Tabela 35, do capítulo anterior, veremos que, 



143 

 

 

enquanto as outras variáveis possuem uma maior flutuação, nos diferentes cenários, a renda se 

mantém bastante estável na faixa C. No Quadro 1, de frequências combinando todas as 

variáveis, no qual assinalamos as condições de vantagens socioeconômicas, a faixa C se 

destaca mesmo nos grupos em que as outras variáveis são socialmente vantajosas. Diante 

dessa presença massiva de candidatos na faixa C, a divisão de aproximadamente 25% das 

vagas para essa faixa e outros 25% para candidatos acima dessa faixa encontra-se em 

desarmonia com a realidade dos candidatos inscritos no Enem.  

Desde o início da análise, quando tratávamos das modalidades das ações afirmativas 

(L1, L2, L3, L4) nos saltava aos olhos o baixo número de candidatos nas modalidades L3 e 

L4. Quando abordamos a variável renda, fizemos um exercício hipotético buscando mostrar 

as diferenças de competitividade entre as diferentes modalidades de ação afirmativa, isto é, o 

quanto esse cenário era muito mais acirrado em L1 e L2 se comparados a L3 e L4.  

 

7.2.1. Faixa de renda C e a realidade nacional 

 

A amplitude do conjunto de candidatos nessa faixa leva a algumas considerações 

sobre o seu valor e a distribuição de renda do Brasil, o que auxilia a entender melhor o longo 

alcance desse grupo.  No capítulo 2, dedicado à desigualdade de renda e cor no Brasil, vimos 

que, apesar de sermos um país de renda média per capita elevada, na comparação 

internacional, a distribuição de renda em nosso país é perversa e a concentração de renda é 

altamente significativa.  

Ainda nesse mesmo capítulo, mencionamos um exercício hipotético proposto por 

Barros (2001): ao distribuir todo o conjunto de recursos nacionais de forma equitativa no 

Brasil, eliminaríamos toda a pobreza.  O sentido do exercício era demonstrar o quanto o 

problema da pobreza do Brasil é fruto de uma desigualdade vergonhosa e não da falta de 

recursos. Somos um país com um enorme contingente populacional abaixo da linha da 

pobreza e uma concentração de renda no topo (SOUZA, 2016). 

Seguindo a lógica proposta no exercício de Barros, algumas reflexões podem ser feitas 

sobre a faixa de renda C e sua distribuição pelo país. Em 2016, a renda per capita média 

brasileira era de R$ 1.226,00. Seu menor patamar encontrava-se no estado do Maranhão, R$ 

575,00, e o maior no Distrito Federal, R$ 2.351,00. Se levarmos em consideração o salário 

mínimo da época, no valor de R$ 880,00, um salário mínimo e meio seria R$ 1.320,00, valor 

acima da renda per capita média nacional. Diante disso, o valor de R$ 1.320,00 (o que 

corresponde a um salário mínimo e meio) é bastante alto, considerando a realidade brasileira. 
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Pode-se alegar que o grupo com o qual estamos trabalhando é composto por  

indivíduos que concluíram o ensino médio, com  um alto percentual de pais que concluíram 

esse mesmo nível  de ensino. Portanto, esse seria um grupo bem distante da média nacional, 

que em 2016 contava apenas com 26% da população acima de 25 anos tendo concluído o 

ensino médio (IBGE). Mesmo assim, nesse universo “privilegiado”, o teto de renda da faixa C 

(um salário mínimo e meio) é bastante elevado diante de nossa realidade.  

Olhando para os dados da sinopse do Enem 2016 publicada pelo Inep, mais de 50% 

dos candidatos inscritos para a prova, naquele ano, possuíam renda familiar total abaixo de R$ 

1.182,00. Se considerássemos um grupo familiar de três pessoas, a renda per capita de mais 

da metade dos candidatos ficaria em torno de R$ 395,00. 

Segundo dados da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFF (Proaes/UFF), no 

primeiro semestre de 2020, do total de candidatos que foram alocados para vagas na UFF, nas 

modalidades de ações afirmativas que considerava a renda C como teto, e que tiveram sua 

candidatura deferida depois da análise de renda, ficamos diante da seguinte situação: 

encontramos um leque  de renda per capita no interior da faixa muito variado, de candidatos 

sem renda (pelo fato de todos os membros das famílias estarem desempregados)  a candidatos 

com renda próxima ao teto. 

Sistematizamos os dados tomando por base o salário mínimo do ano de 2020, R$ 

998,00, e dividimos o conjunto de candidatos em três grupos, a partir da renda informada e 

comprovada, a saber: renda per capita menor ou igual a meio salário mínimo, renda per 

capita entre meio e 1 salário mínimo, e entre 1 a 1,5 salário mínimo. No primeiro, havia 212 

candidatos, correspondendo a 28,19%; no segundo, 338 candidatos (44,84 %) e no terceiro 

202 (26,86%). Somado o grupo 1 ao grupo 2, chegamos a 73,03%. Portanto, quase ¾ dos 

candidatos que foram habilitados para ocupar uma vaga por ação afirmativa na UFF, nas 

modalidades que consideram limite de renda, possuem renda per capita abaixo de 1 salário 

mínimo. Isso reforça o que vínhamos apontando em relação ao alto valor do teto estabelecido 

pela Lei de Cotas. Diante do elevado teto da faixa C para os padrão de renda brasileiro, 

compreende-se o elevado contingente de candidatos nessa faixa, independentemente da 

origem escolar. 

Em face do exposto, algumas questões são levantadas: 1) Estabelecer a faixa C como 

parâmetro para o grupo de baixa renda é algo descolado da realidade brasileira e deveria ser 

modificado para realmente atender aos menos favorecidos economicamente? 2) Se a faixa C 

já possui um teto elevado, o que dizer das faixas B e A; qual a representatividade delas no 

cenário de ações afirmativas? 3) A divisão equitativa de vagas entre a faixa C e as demais faz 
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sentido diante de um contingente tão distinto e desequilibrado? 4) O desenho da lei favorece 

candidatos de maior renda, provenientes da escola pública? Se sim, há diferenças entre 

cursos? 4) Qual a importância da reserva de vagas a pretos, pardos e indígenas, 

independentemente da renda? 

Na busca por respostas, faz-se algumas ponderações: em relação à primeira pergunta, 

a alteração da faixa para um valor mais baixo, sem dúvida mais próximo aos padrões de 

famílias de baixa renda, remete a questões discutidas  colocada no  capítulo 2. Mesmo que o 

ensino superior público venha ao longo do tempo expandindo seu acesso e incorporando 

alunos menos favorecidos, através da implementação de programas de assistência e 

financiamento, existe um custo financeiro, seja para a família ou para o próprio jovem, para 

sua manutenção no ensino superior, como assinalado por Dubet (2015).  

Daflon, Feres Júnior e Campos (2013) argumentam sobre a importância de um olhar 

atento para a questão da renda, uma vez que o acesso ao ensino superior necessita de um 

mínimo de recursos econômicos e culturais: “Não é realista imaginar que serão os mais 

pobres entre os pobres que irão se beneficiar da ação afirmativa” (2013, p. 313). Portanto, é 

necessário um conjunto de condições “mínimas” para que um jovem acesse e permaneça no 

ensino superior. A variável renda, sem dúvida, integraria esse conjunto. No entanto, pela 

análise dos dados da faixa de renda de C, na sua relação com a realidade nacional, o teto 

estabelecido pela lei encontra-se muito além dessas condições mínimas.  

Apesar de programas de assistência estudantil terem sido implementados, no nosso 

caso, o Pnaes, eles não são suficientes para dar conta das necessidades dos estudantes menos 

favorecidos. Mesmo diante desses argumentos, nos parece que a faixa de renda estabelecida 

pela lei deve estar aberta a ajustes. Neste momento de revisão, ela se encontra bem acima da 

realidade nacional e, como vimos, não reflete a situação econômica dos estudantes cotistas, o 

que está claramente exposto na análise dos dados da Proaes/UFF. Se o teto fosse 1 salário 

mínimo, ainda assim atingiríamos quase 75% dos candidatos. Além disso, é necessário 

considerar a desigualdade regional. A renda per capita média no Maranhão, no ano de 2016, 

era quatro vezes menor do que a no Distrito Federal.  

Na revisão da lei, prevista para o próximo ano (2022), parece-nos que esse é um ponto 

a ser discutido e melhor avaliado, buscando perceber se há diferenças significativas entre o 

leque de renda dos cotistas em diferentes cursos, observando, ainda, os estudos de 

permanência e evasão que considerem a renda per capita como um fator importante ou não 

nesses índices. Além disso, deve-se considerar a possibilidade de ajustes em relação a 

diferentes regiões do país, uma vez que o SiSU facilita a migração de alunos. É necessário 
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verificar se uma mesma renda per capita estabelecida nacionalmente pode facilitar algum tipo 

de fluxo migratório. 

 

7.2.2. Representatividade dos candidatos qualificados nas faixas de renda 

 

O segundo ponto, consequência do primeiro, nos leva a olhar para a representatividade 

de candidatos nas faixas acima da renda C. Como vimos, o grupo é pequeno, em todos os 

cenários, mas entre os cotistas a sua presença é muito inferior em relação aos não cotistas. 

Acrescenta-se aqui na análise a variável cor. 

Na tabela abaixo, pode-se rever os dados por faixa de renda. No universo da escola 

privada (AC), os candidatos das faixas A+ B correspondem a 28,97% do total, enquanto na 

rede pública (AA) esse número cai para menos de 4 %. 

 

Tabela 40 – Distribuição de candidatos por faixas de renda, considerando a origem da escola 

Cenário Geral (U) 
Ampla concorrência 

(AC) 

 Ações afirmativas  

( AA) 

renda Total* % Total %** Total %** 

Total renda C 4.110.432 92,18 570.148 71,02 3.540.284 96,82 

Total renda A+B 348.693 7,81 232.623 28,97 116.070 3,17 

Total 4.459.125 100 802.771 100 3.656.354 100 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Olhando para a distribuição dos candidatos das faixas A e B por cor e por origem da 

escola, gera-se a tabela abaixo: 

 

Tabela 41 – Distribuição dos candidatos das faixas de renda A e B, considerando cor e 

origem da escola 

Cenário 
Geral 

(AC + AA)  

Ampla concorrência 

(AC)  

Ações afirmativas  

( AA) 

Renda/cor Total* % Total %** Total %* 

Renda A+B 

brancos/amarelos 
236.151 100 170.901 72,36 65.250 27,63 

Renda A+B 

pretos, pardos e 

indígenas 

112.542 100 61.722 54,84 50.820 45,16 

Fonte: Elaboração própria 
* Percentual em relação a * 

 

Candidatos brancos/amarelos, nas faixas A e B, estão concentrados na escola privada 

(AC), 72,36%, e 27,63% na escola pública (AA). No universo total de pretos, pardos e 
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indígenas, os números são mais equilibrados: 54,84% na escola privada e 45,16% na escola 

pública. 

No capítulo 1, quando tratamos brevemente da teoria de igualdade de oportunidades, 

vimos a necessidade e dificuldade de definir um grupo de “iguais”, para que o mérito seja 

avaliado intragrupo. Ou seja, que os indivíduos para os quais são reservadas vagas para 

ingresso no Ensino superior devem pertencer a um grupo social com características 

socioeconômicas semelhantes, para que os membros desse grupo concorram entre si.  

Dentro dessa perspectiva, supondo que a Lei de Cotas não estabelecesse como regra a 

origem da escola do candidatos e que os critérios socioeconômicos fossem baseados na renda 

e na cor, na Tabela 41,  teríamos 2 grupos: 1) brancos/amarelos com renda acima de  1, 5 s.m 

e  2) de pretos/pardos/indígenas, com renda acima de 1,5 s.m. 

Neste nosso grupo 1, hipotético, 72,36% vêm de escolas privadas (AC) e 27,63% de 

escolas públicas (AA). A Lei de Cotas reserva em torno de 12,5% das vagas para candidatos 

com essas características: brancos/amarelos, com renda per capita acima ou igual a 1,5 s.m., 

mas que sejam provenientes da escola pública.  

Nesse grupo, a combinação dessas duas variáveis é mais presente no conjunto de 

candidatos provenientes das escolas privadas do que das escolas públicas. Portanto, o grupo 

de candidatos com essas características na escola pública se identifica mais com o conjunto de 

candidatos da escola privada e não com seus pares da escola pública, o que compromete a 

perspectiva de grupos de “iguais”. Sendo assim, se justifica a alocação de um percentual 

equitativo de vagas em relação às outras modalidades de cotas? Somente por serem 

provenientes da escola pública? Não estaríamos privilegiando um determinado grupo nessa 

modalidade?  

O grupo aqui “beneficiado” seria o dos candidatos brancos/amarelos com poder 

aquisitivo mais alto (para os padrões brasileiros) provenientes das escolas públicas, em 

detrimento, por exemplo, dos seus pares na escola privada e, principalmente, de grupos de 

rendas mais baixas que vieram da escola privada.  

Cabe ainda relembrar que, em termos absolutos, o número de candidatos, que 

concorrem na modalidade L3, no nosso modelo, é de 62.250, o que corresponde a 1,46% do 

conjunto geral de candidatos válidos. 

Destaca-se, ainda, a composição dos candidatos proveniente da escola privada, a partir 

das respostas à pergunta Em que tipo de escola você frequentou o Ensino Médio?, constante 

do formulário socioeconômico do Enem. 
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Tabela 42 – Respostas à pergunta Em que tipo de escola você frequentou o Ensino Médio?, 

do formulário socioeconômico do Enem 

Resposta Total % 

Parte em escola pública e parte em escola privada sem bolsa de estudo integral 142.569 17,76 

Parte em escola pública e parte em escola privada com bolsa de estudo integral 59.046 7,36 

Somente em escola privada sem bolsa de estudo integral 480.997 59,92 

Somente em escola privada com bolsa de estudo integral 120.159 14,97 

Total 802.771 100 

Fonte: Microdados do Enem 2016.  Elaboração própria 

 

Além da heterogeneidade do sistema público e privado, do baixo percentual de 

candidatos de escola pública na modalidade L3, encontramos ainda diversidade nos 

candidatos que frequentaram a escola privada, demostrando que esse grupo não é homogêneo.  

Há um alto percentual de estudantes de renda C oriundos da escola privada. Portanto, 

poderia se pensar em utilizar critérios de renda independentemente da origem escolar, no caso 

do teto atual estabelecido pela lei,  mesmo considerando que um maior contingente de alunos 

provenientes das escolas públicas no interior das universidades públicas, por si só, já é o 

rompimento da lógica que opera há anos no ensino superior público. Como visto no capítulo 

2, alunos provenientes da escola pública representam somente 36% dos ingressam no ensino 

superior 

    Por outro lado,, incorporar o critério renda nas ações afirmativas, sem vinculação 

com a origem escolar, atendendo, por exemplo, a alunos de baixa renda que estudaram com 

bolsas em escolas privadas - alunos estes que hoje podem ser contemplados com  isenção na 

taxa de inscrição do Enem - pode ter, como assinalam Medeiros et al. (2016),  outras 

implicações e  gerar distorções, diante  de dificuldades e possibilidades de fraudes nos 

processos de comprovação de renda e raça.  

 

Para controlar situações como esta, colocou-se, intencionalmente, a rede de ensino 

de origem do estudante como condição primária para o acesso às cotas, portanto, na 

esteira do pensamento que junta raça e desigualdades socioeconômicas. Deste modo, 

mesmo que opte por uma declaração condicionada, variando a raça ou a renda, o 

estudante permanece atrelado a um dos grandes grupos (cotistas/não-cotistas). Se 

isto não basta para resolver a questão, se consegue mitigar o problema, já́ que, de 

qualquer forma, apenas alunos de escolas públicas podem participar do sistema de 

cotas (Medeiros et al., 2016 p.10). 

 

 Os critérios de renda e raça são de difícil verificação. A lei, em princípio, prevê a 

autodeclaração como forma de aferição, mas diante de relatos de fraudes, muitas 
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universidades implementaram comissões de verificação. Essas comissões, entretanto, não são 

um consenso, e as decisões são passíveis de contestação judicial. 

O critério renda, apesar de exigir comprovação, também é um critério possível de ser 

burlado e, muitas vezes, de difícil aferição. Portanto, considerando a perspectiva de Medeiros,  

a escola pública pode ser vista como um balizador importante, mesmo que não se apresente 

como um espaço homogêneo.  

Em relação ao nosso segundo grupo hipotético, grupo 2, composto por pretos, pardos e 

indígenas, com renda acima ou igual a 1,5 s.m., 54,84% encontram-se na escola privada e 

45,16% na escola pública. A Lei de Cotas reserva os mesmos de 12,5% para esse grupo, 

desde que oriundos da escola pública.  

Nesse cenário, diferente do anterior, o percentual dos candidatos provenientes de 

escola pública e privada convergem, com um percentual ligeiramente maior da escola privada. 

Levando em conta que as ações afirmativas têm, entre seus objetivos, promover o acesso a 

grupos historicamente excluídos, promover a diversidade no interior das universidades e 

promover maior inserção de pretos, pardos e indígenas, essa modalidade pode ser considerada 

mais afinada com os objetivos da lei, mesmo em situação de renda mais alta. Diante das 

discussões apresentadas no capítulo 2, convém nos perguntar: a sociedade brasileira é capaz 

de aceitar reservas de vagas se o critério de cor for desagregado da renda?  

Cabe ressaltar que nessa situação, representada por L4, o número absoluto de 

candidatos é muito baixo em relação ao universo total, ainda menor que em L3.  

Poderíamos argumentar, para contestar nosso próprio raciocínio, que há uma diferença 

na composição da renda acima de 1,5 s.m. Dos 72,36% que se encontram na escola privada, 

nas faixas A e B, em torno de 55% pertencem à faixa B e 44% à faixa A. Já nos 27,63 da 

escola pública, mais de 80% estão na faixa B e apenas 20% na faixa A. 

Mesmo considerando essas diferenças, dentro dos subgrupos, o fato de o teto da renda 

C já ser alto para a realidade brasileira, o grupo de candidatos brancos/amarelos provenientes 

das escola públicas que se inserem nas faixas de renda B e A integram um conjunto à parte da 

realidade dos alunos das escolas públicas. 

  Essa análise complementa o exercício hipotético candidato/vaga que fizemos na 

seção que aborda a variável renda, demostrando que o grupo  L1+L2 é muito superior ao 

grupo L3+L4.  

Apresentamos a tabela abaixo para resumir o que apontamos até aqui. Na primeira 

coluna, estão as modalidades de ingresso; na segunda, o número total de inscritos no Enem 

que se enquadram em cada uma das modalidades; na terceira, projetamos um número 
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hipotético do total de vagas oferecidas pelas universidades públicas federais (1000 vagas); na 

quarta coluna, apresenta-se, aproximadamente, o percentual de vagas da lei para o Estado do 

Rio de Janeiro e, por fim, na quinta coluna, está a proporção candidato/vaga. 

 

Tabela 43 – Proporção candidato/vaga por modalidade de ingresso 

Modalidade de 

ingresso 

Candidatos por 

modalidade 

Número 

Hipotético de vagas 

Percentual de vagas 

(estimadas pela lei) 

Proporção 

candidato/vaga 

AC 802.771 500 0,5 1.605,54 

L1 1.193.715 125 0, 125 9.549,72 

L2 2.346.569 125 0, 125 18.772,55 

L3 65.250 125 0, 125 522 

L4 50.820 125 0, 125 406,56 

Total 4.459.125 1000 100  

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Essa desproporção na relação candidato/vaga reflete um desenho de lei que se 

encontra em desarmonia com os dados do público-alvo.  

Diante do que vimos até aqui, do desequilíbrio entre o número de vagas por 

modalidade e seu respectivo público-alvo, isto é, que as modalidades L3 e L4 poderiam estar 

sendo privilegiadas, buscamos verificar se esse fato tem incidência maior ou menor nos 

candidatos habilitados em diferentes carreiras. 

 

Tabela 44 – Total de  candidatos qualificados  em relação ao conjunto de candidatos em cada 

modalidade 

Modalidade Geral** 
Medicina Pedagogia 

Total %* Total %* 

AC 802.771 3221 0,4 202.341 25,20 

L1 1.193.715 1038 0,0869 74.717 6,25 

L2 2.346.569 665 0,028 193.400 8,24 

L3 65.250 243 0,37 12.657 19,39 

L4 50.820 304 0,59 16.894 33,18 

Fonte: Elaboração própria 

Obs.: * percentual de habilitados em relação a ** 

 

Na Tabela 44, verifica-se que o percentual de candidatos qualificados em relação ao 

conjunto de candidatos em cada modalidade é mais alto em L4, tanto em Medicina quanto em 

Pedagogia, seguidos da ampla concorrência. Na sequência, temos L3. No entanto, em relação 

a L2 e L1, há uma inversão na ordem entre os diferentes cursos: há mais candidatos 

qualificados em L2 em Pedagogia do que em Medicina, se comparado a L1. 
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Quando fizemos a relação candidato/vaga na análise da renda, no capítulo anterior, 

utilizando o número de vagas de ingresso na UFF, imaginando que todos os candidatos 

qualificados por modalidade, em Medicina, concorreriam a essas vagas, vimos que a 

competição é mais acirrada em L1 comparada com L2. Isso nos causou uma certa estranheza. 

Sinalizamos que a variável cor combinada com renda, no caso da Medicina, pode afetar o 

desempenho no Enem, o que justificaria essa diferença. Porém, o mesmo não ocorre em 

Pedagogia. Portanto, esse reflexo cor/renda no desempenho no Enem parece ser mais 

significativo para notas mais elevadas. Se olharmos para L4 veremos que o percentual de 

aprovados tanto em Medicina como em Pedagogia é superior a L3, o que nos leva a pensar 

que quando a cor está combinada com renda mais alta, ela é menos relevante no desempenho 

do Enem. 

 

7.3. Considerações sobre o desenho da Lei de Cotas e possíveis distorções 

 

Alguns autores têm trabalhado com esse tema, isto é, a análise dos limites da lei a 

partir de sua própria configuração. Ana Karruz (2018) assinala que os percentuais fixos 

ignoram a composição demográfica e não representam o universo dos inscritos no Enem. 

Segundo a autora, o limiar de renda familiar per capita (1,5 salário mínimo) é elevado: 88% 

dos inscritos no Enem 2015 que frequentaram apenas escolas públicas durante o ensino médio 

possuíam renda inferior a esse valor. Como consequência, incha-se a concorrência nas 

modalidades que servem estudantes de baixa renda (2018, p. 407). Nesse sentido, nossa 

análise comunga com as observações da autora. 

Em estudo realizado por Medeiros et al. (2016), os autores também apontam para a 

discrepância do quantitativo das vagas nas distintas modalidades em relação ao conjunto de 

candidatos que a elas pode concorrer. Os autores vão mais além ao afirmarem que há sobra de 

vagas no que eles denominam grupo II (que no nosso caso se refere às modalidades L3 e L4), 

podendo haver mais vagas do que inscritos. Na análise aqui desenvolvida, não é possível 

analisar se há ou não sobra de vagas, uma vez que o cenário é hipotético, mas, sem dúvida, 

trata-se de competição menos acirrada na relação candidato/vaga.  

Além disso, ainda segundo os autores, as notas de corte de algumas modalidades de 

cotas são muito próximas das notas da ampla concorrência e, em alguns casos, podem, 

inclusive, ser superiores. Quando apresentamos as sequências racionais das notas de corte, 

observamos uma tendência convergente de notas, sem, contudo, observarmos notas superiores 
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das ações afirmativas em relação à ampla concorrência. No entanto, sem dúvida, em alguns 

casos, essa possibilidade é concreta, principalmente no caso da modalidade L3.  

Feres Júnior et al. (2014), ao analisarem as notas de cortes, também apontam para essa 

questão: em 11% dos cursos analisados, as notas de cortes dos cotistas foram superiores às 

notas dos não cotistas, o que poderia ocasionar que cotistas ficassem fora do ensino superior 

mesmo com notas superiores às da ampla concorrência. 

Diante do constatado nesses estudos, os autores apontam para a necessidade de haver 

concorrência intergupos. Para sanar essa questão, algumas universidades classificam os 

candidatos tanto na modalidade de ação afirmativa à qual eles concorrem como, também, na 

classificação da ampla concorrência, possibilitando que eles concorram em modalidades 

diferentes. Esse mecanismo é comum em concursos públicos e é uma forma de equacionar 

melhor o ingresso. 

Diante do quadro apresentado, a Lei de Cotas, no momento de sua revisão, carece de 

ajustes  nos seus parâmetros, na distribuição de suas vagas e no processo de concorrência 

entre diferentes grupos. As universidades, internamente, devem ser capazes de procederem 

aos ajustes necessários em seus ingressos para que estes aconteçam de forma mais justa e 

inclusiva. 

 

7.4. A dependência administrativa das escolas públicas: municipal, estadual e federal 

 

Há um consenso em relação à desigualdade educacional de alunos da escola pública 

em relação à escola privada refletida no desempenho do Enem, como atesta o estudo de Erik 

Figueiredo, Lauro Nogueira e Fernanda Leite Santana (2014). 

 

Os resultados apontam a qualidade das escolas brasileiras como um dos principais 

fatores para a desigualdade apontada. Não obstante, quando se olha para a variável 

"tipo de escola" verifica-se que essa tem influência significativa sobre o 

desempenho no exame. Em resumo, estudar em escola pública é uma grande 

desvantagem. Ao assumir esse fato como verdadeiro, diante dos resultados 

empíricos apresentados destaca-se “o porquê disso”. Assim, parece plausível aceitar 

que a qualidade de nossas escolas pode ser a grande vilã da desigualdade de 

oportunidade educacional do Brasil (p.289). 

 

Diante disso, um tema frequentemente abordado nos estudos de ações afirmativas, no 

que se refere ao desempenho no Enem, é a dependência administrativa da escola. É sabido 

que os alunos provenientes das escolas públicas federais alcançam bons escores no Enem e 
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que essas escolas possuem boa avaliação no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb). Tratamos, brevemente, desse ponto no capítulo anterior, inclusive apontando que o 

bom desempenho dos candidatos que concorrem na modalidade L3 poderia estar associado a 

essa origem. 

Diante da qualidade das escolas públicas federais de ensino médio e a performance de 

seus alunos no Enem, nos propusemos, a partir dos microdados do Enem, buscar a origem da 

escola pública dos candidatos qualificados, para verificar a maior incidência ou não de um 

melhor desempenho no Enem quando a origem é escola federal. 

A informação sobre a dependência administrativa da escola é prevista no dicionário do 

Enem. Há quatro possibilidades de identificação: federal, estadual, municipal e privada. 

Entretanto, diferentemente do questionário socioeconômico, essa informação não é fornecida 

diretamente pelo participante. Nas pesquisas que efetuamos sobre a natureza do 

preenchimento desse campo no formulário de inscrição no Enem, concluímos que, 

provavelmente, o candidato informa a escola em que estudou e o próprio sistema, a partir de 

um cadastro prévio de instituições de ensino, identifica a dependência administrativa da 

escola, procedimento que foi confirmado pelo Inep17. 

Ainda segundo o Inep,  só é obrigatório o preenchimento da informação sobre em qual 

escola o candidato cursou o ensino médio para aqueles que são concluintes. Diante de a 

informação ser obrigatória para um grupo reduzido, e ainda encontrarmos  informações 

incorretas, não foi possível saber a origem administrativa da escola do participante de 

aproximadamente 70% do grupo. Apenas foi possível analisar a resposta de menos de 30%, o 

que nos levou a uma análise não conclusiva, que apresentamos de forma sucinta a seguir:   

 

1. Do total de participantes do Enem que estudaram em escola pública: de 68,73%, não 

temos informação da dependência administrativa da escola; 0,9% estudaram em escola 

federal; 29,85% em escola estadual; e 0,39% em escola municipal. 

2. Dos candidatos qualificados para Medicina: de 75,60% não temos informação da 

dependência administrativa escola; de 16,22% a origem é escola federal; de 7,60%, 

estadual; e de 0,18%, municipal. Quando comparamos o percentual de candidatos das 

escolas federais por modalidades de cotas, o percentual de candidatos dessa origem é 

maior em L3 e L4 do que em L1 e L2 

                                                        
17 Foram feitos questionamentos ao Inep sobre o tema e as questões foram esclarecidas pela Ouvidoria. 
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3. Dos candidatos qualificados para Pedagogia: de 73,07% não temos informação da 

dependência administrativa escola; de 3,51% a origem é federal; de 22,75%, estadual; 

e de 0,18%, municipal. Entre as diferentes modalidades de cotas na origem federal, a 

modalidade que se destaca é L3. 

 

Do conjunto de candidatos que obtivemos a informação da dependência administrativa 

da escola, o maior percentual de alunos de escola federal se encontra em Medicina. Porém, 

diante do baixo grau de resposta, a análise fica muito comprometida e não nos foi possível 

nenhuma afirmação sobre o tema. 

Para sanar essa lacuna, buscamos, ainda, os dados do sistema acadêmico da UFF, 

relativos aos ingressantes nos respectivos cursos do ano de 2017. Entretanto, no banco de 

dados só constava a informação se a escola era pública ou privada. Isso nos leva a concluir 

que, apesar das discussões sobre as diferenças no resultado do Enem entre as escolas públicas 

federais e as demais, esse ponto não é considerado relevante nos documentos e bancos de 

dados nas instâncias governamentais.  

 

7.5. Desempenho do Enem – cotistas x não cotistas 

 

Uma argumentação/preocupação corrente que costumamos ouvir no senso comum e 

no discurso contrário ao ingresso via políticas afirmativas é sobre a qualidade acadêmica 

desses candidatos, tanto no desempenho na prova do Enem como no desempenho deles no 

decorrer do curso. 

 Argumentos contrários às políticas afirmativas podem se valer da preocupação com a 

qualidade e o preparo dos estudantes para ingressar no ensino superior como entraves à 

implementação dessas políticas.  

A literatura que se debruça sobre a análise dos desdobramentos da Lei de Cotas tem se 

dedicado de forma ampla a esse tema. Encontramos trabalhos que buscam analisar se o 

ingresso via cotas diminuiu ou não a qualidade dos ingressantes (VILELA, et al., 2017; 

FERES JÚNIOR et al., 2014). Ambos os estudos concluem que não há uma diferença 

significativa entre as notas de cortes de cotistas e não cotista, apontando a existência de um 

grupo bem qualificado de cotistas que possuem boas condições acadêmicas para ingressarem 

no ensino superior.  

Ao longo da nossa pesquisa, vimos que ingressar no ensino superior público é para 

poucos. Um conjunto muito reduzido de candidatos alcançam médias suficientes para acessar 
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a universidade pública, independentemente do grau de dificuldades do curso. Apontamos, 

ainda, que estudos de avaliação de desempenho acadêmico dos cotistas e dos não cotistas para 

ingresso no ensino superior, em alguns casos, podem indicar que cotistas tenham desempenho 

superior aos não cotistas. 

Os estudos que tratam dessa temática, avaliando a qualidade acadêmica dos cotistas 

tanto no ingresso como ao longo do curso, se utilizam, em geral, de três caminhos para a 

avaliação: o desempenho dos estudantes ao longo do curso; o Enade, em que é possível 

avaliar os concluintes, e, ainda, o que aqui nos interessa, as diferenças das notas de corte entre 

cotistas e não cotistas.  

 Com o objetivo de contribuir nessa discussão, apresentamos os dados do desempenho 

dos cotistas por modalidade de ingresso e curso, em relação aos não cotistas, em nosso 

cenário hipotético, a partir do modelo de análise por nós definido. 

Iniciamos com a apresentação das diferenças entre as notas de corte, das distintas 

modalidades de cotas, em relação à ampla concorrência, no curso de Medicina da UFF, tendo 

como base a primeira edição do SiSU 2017, após todas as chamadas do primeiro semestre. 

Inserimos na tabela a diferença de pontuação e o percentual que representa. 

 

Tabela 45 – Distância entre as notas da corte, em Medicina, entre ampla concorrência e ações 

afirmativas 

Curso Modalidade Nota de corte 
Distância modalidade de cota para AC 

N % 

Medicina AC 801,96 0 0 

Medicina L1 758,41 43,55 5,43 

Medicina L2 744,66 57,55 7,14 

Medicina L3 774,21 27,75 3,46 

Medicina L4 752,10 49,86 6,21 

Fonte: Coseac/UFF, 2017. Elaboração própria 

 

Nota-se que as diferenças vão se acentuando nas distintas modalidades de cotas, 

seguindo a sequência já abordada: quanto mais condições socioeconômicas desvantajosas se 

somam, maiores são as diferenças entre as notas das ações afirmativas em relação à ampla 

concorrência. Em termos percentuais, a maior distância que se apresenta - entre AC e L2 - não 

chega a 10%, e a menor distância - entre AC e L3 – é de menos de 4%, um percentual 

bastante reduzido. 

Se complementarmos a análise com as diferenças entre as notas de teto e corte numa 

mesma modalidade, teremos: 
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Tabela 46 – Distância entre as notas de teto e corte, em Medicina, em todas as modalidades 

Curso Modalidade Nota de teto Nota corte Diferença % 

Medicina AC 837,78 801,96 35,82 4,27 

Medicina L1 787,09 758,41 28,68 3,64 

Medicina L2 764 744,66 19,34 2,53 

Medicina L3 800,56 774,21 26,35 3,29 

Medicina L4 770,36 752,10 18,26 2,37 

Fonte: Coseac/UFF, 2017. Elaboração própria 

 

Nessa tabela, podemos apreender que a diferença entre as notas de teto e a nota de 

corte em cada uma das modalidades é bastante pequena. A maior diferença foi encontrada na 

ampla concorrência. Se compararmos essa tabela com a anterior, veremos que as diferenças 

entre as notas da ampla concorrência (teto e nota de corte) é maior que a diferença entre a 

nota de corte da ampla concorrência e L3, por exemplo. Portanto, a diferença entre candidatos 

no cenário da AC é maior que entre AC e L3.  

O que essas tabelas nos indicam é que todos os qualificados para o curso de Medicina, 

no nosso modelo, independentemente da modalidade de cotas, alcançam pontuações próximas 

no desempenho do Enem, o que demonstra que os cotistas são estudantes com uma boa 

qualificação.  

Para reforçar esse bom desempenho dos cotistas no Enem, vamos incluir o grupo de 

cursos com as dez maiores notas de corte na ampla concorrência da UFF, em 2017, e verificar 

em quais deles os nossos cotistas de Medicina, provavelmente, ingressariam se não 

estivessem concorrendo por ações afirmativas.  

 

Quadro 2 – Cursos com as dez maiores notas de corte na modalidade ampla concorrência 

para ingresso na UFF, em 2017 

Medicina 801,96 

Odontologia 753,96 

Cinema e Audiovisual 752,73 

Direito 751,74 

Engenharia de Produção 745,11 

Engenharia Civil 737,16 

Ciências Econômicas 736,24 

Relações Internacionais 736,08 

Engenharia Mecânica 735,57 

Engenharia Química 734,23 

Fonte: Coseac/UFF, 2017. Elaboração própria 
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Observando o Quadro 2, constata-se que os candidatos qualificados para vagas pelas 

modalidades de cotas em Medicina, hipoteticamente, estariam aptos para ingressarem em 

alguns cursos de alto grau de seletividade independentemente das ações afirmativas. Estamos 

diante do seguinte cenário: 

 

1. Os cotistas na modalidade L1 e L3 seriam selecionados para todos os outros cursos, 

exceto Medicina; 

2. Os cotistas na modalidade L2 seriam selecionados para os cursos de Engenharia Civil, 

Ciências Econômicas, Relações Internacionais, Engenharias Mecânica e Química, 

portanto, para metade dos cursos mais demandados; 

3. Os cotistas na modalidade L4 seriam selecionados para sete cursos entre os dez mais 

demandados. 

 

Portanto, de acordo com nosso modelo de análise, podemos afirmar que os candidatos 

cotistas para Medicina seriam selecionados para cursos de grau de seletividade alto, mesmo 

sem as ações afirmativas, o que comprova um ótimo desempenho no Enem. 

Essa minoria tão bem qualificada, mas com condições socioeconômicas 

“desvantajosas” se comparadas com o perfil dos candidatos da ampla concorrência, que 

possuem a origem escolar pública, acessariam o ensino superior público sem as políticas 

afirmativas, em menor proporção, para cursos de alto grau de seletividade. Assim, sem 

dúvida, já teriam quebrado a barreira de acesso ao ensino superior público federal, mesmo que 

não efetivamente para o curso desejado. Sendo assim, esse grupo já era um grupo que 

acessava o ensino superior público federal, independentemente da política de cotas. 

 Comparando as notas de corte para Pedagogia, temos: 

 

Tabela 47 – Distância entre as notas da corte, em Pedagogia, entre ampla concorrência e 

ações afirmativas 

Curso Modalidade Nota de corte 
Distância modalidade de cota para AC 

N % 

Pedagogia AC 651,23 0 0 

Pedagogia L1 630,94 20,29 3,12 

Pedagogia L2 615,13 36,1 5,54 

Pedagogia L3 649,46 1,77 0,27 

Pedagogia L4 620,14 31,09 4,77 

Fonte: Elaboração própria 
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 Nas notas de corte da Pedagogia, as diferenças entre as modalidades são próximas ao 

que vimos em Medicina, mas com a tendência de uma menor diferença do que neste curso, o 

que demonstra, assim, um equilíbrio maior entre os candidatos que concorrem nas distintas 

modalidades. Observa-se que a diferença entre a nota de corte de L3 e AC é de apenas 1,77, o 

que pode estar muito próximo da situação em que notas de corte de ações afirmativas são 

superiores às da ampla concorrência. Isso reforça o que alguns estudos apontam no que se 

refere à necessidade de concorrência intergrupo, como assinalamos em seção anterior, o que 

justificaria a opção de algumas instituições de incluir estudantes, nas listagens relativas a mais 

de uma modalidade de ingresso.  

 Cabe ressaltar que, como na nossa análise as notas dos cotistas que mais se 

aproximam dos candidatos da ampla concorrência são os que se encontram nas modalidades 

L3 e L4 e, como vimos na seção anterior, esses grupos integram um universo muito restrito e 

com renda superior aos demais, é preciso um olhar mais acurado em relação à inserção desses 

candidatos nas listas de ampla concorrência, uma vez que um determinado perfil 

socioeconômico pode estar sendo beneficiado. Para melhor explicitar essa preocupação, 

detalho com o exercício reflexivo a seguir: 

 Vimos que os candidatos que se enquadram nas modalidades L3 e L4 são um 

quantitativo bastante inferior às outras modalidades de ações afirmativas, bem como à ampla 

concorrência. Esses candidatos, em suas faixas de renda, estão em vantagem em relação à 

maioria dos que concorrem via ampla concorrência. Ao serem deslocados de competidores na 

condição de cotistas e integrados na ampla concorrência, por terem nota suficiente para essa 

modalidade, esse deslocamento abriria espaço para um maior número de cotistas nessas 

modalidades e a consequente diminuição da nota de corte. Mas será que essa modalidade 

deveria ser aquela mais beneficiada? Talvez um mecanismo integrado fosse mais justo. À 

medida que um candidato de determinada modalidade de cota alcançasse nota suficiente para 

migrar para AC, não necessariamente novas vagas seriam abertas nessa modalidade de cota, 

mas poderiam ser deslocadas, por exemplo, para L2, onde a competição é mais acirrada. 

Enfim, são reflexões e possíveis encaminhamentos nos processos de ajustes que a lei impõe 

em sua revisão, devendo ser discutidos levando em conta a realidade de cada instituição.  

Se olhamos para a outra ponta, isto é, para os dez cursos com as menores notas de 

corte, tanto na ampla concorrência como nas diferentes modalidades de ação afirmativa, em 

relação ao curso de Pedagogia, veremos que os candidatos que se habilitaram nas 

modalidades L1, L2 e L4 só ingressariam, via ampla concorrência, nos dois cursos de menor 

nota de corte. Isso confirma o que apontamos nas análises: as ações afirmativas em cursos de 
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baixo grau de seletividade incorporam no ensino superior público candidatos que, sem elas, 

estariam fora desse ambiente.  

 

Quadro 3 – Cursos com as dez menores notas de corte na modalidade ampla concorrência 

para ingresso na UFF, em 2017 

FILOSOFIA 607,66 

LETRAS – GREGO 608,80 

BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO 631,38 

ARQUIVOLOGIA 639,63 

HOTELARIA 645,64 

EDUCAÇÃO FÍSICA 647,38 

LETRAS - LATIM 648,66 

PEDAGOGIA 651,23 

FILOSOFIA 651,94 

SEGURANÇA PÚBLICA 655,93 

 

Fonte: Coseac/UFF, 2017. Elaboração própria 

 

 

 Por fim, cabe assinalar que, apesar das diferenças de nota não serem muito 

significativas entre as ações afirmativas e a ampla concorrência, independentemente do grau 

de dificuldade de acesso, em cursos de baixo grau de seletividade essas diferenças são 

capazes de trazer para dentro do ensino superior federal público candidatos que, sem as 

políticas de cotas, estariam privados dessa possibilidade e, provavelmente, estariam fora do 

ambiente universitário.  

Nesse sentido, são nos cursos de baixa seletividade que as cotas realmente são mais 

inclusivas, no sentido de permitir o ingresso de estudantes que, sem elas, estariam privados de 

entrar nesse espaço. Isso nos permite caminhar para uma universidade mais próxima, ainda 

que distante, do grupo que denominamos como nosso universo. Vimos isso na análise do 

perfil, no capítulo anterior, em que, nas ações afirmativas no parâmetro da Pedagogia, 

encontramos uma aproximação maior entre os  qualificados e o nosso universo, com uma 

presença significativa de pardos e de pais de escolaridade mais baixa.  

Na nossa análise, as ações afirmativas operam de diferentes formas no ensino superior. 

Se, por um lado, no acesso, são capazes de ampliar a entrada de estudantes que 

provavelmente, antes delas, estavam seguindo para as escolas de ensino superior privadas, por 

conta de suas origens socioeconômicas, por outro lado, candidatos antes garantidos em cursos 

de alta seletividade, por conta de suas vantagens socioeconômicas, estão sendo levados ao 
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ensino superior privado, uma vez que, mesmo que persista um perfil ainda muito distante da 

nossa universo, nesses cursos, as ações afirmativas representam um avanço indiscutível.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 O objetivo principal desta pesquisa foi o de perceber o quão distante o perfil 

socioeconômico dos alunos que reúnem condições acadêmicas para ingressarem no ensino 

superior público, nas distintas modalidades de ingresso, - em duas diferentes situações: cursos 

de alto grau de seletividade e de baixo grau de seletividade, aqui representados por Medicina 

e Pedagogia, respectivamente -, está do conjunto de estudantes “válidos” que realizaram o 

Enem.  

 O cenário foi definido levando em conta o ano de 2017, momento em que a Lei de 

Cotas encontrava-se implementada em sua integralidade. A partir dessa perspectiva, tornou-se 

possível perceber em que medida as ações afirmativas representavam um processo de inclusão 

e o quanto essa inclusão, esse novo perfil dos estudantes, se aproximava da realidade 

socioeconômica do universo de alunos que fizeram o Enem no ano de 2016. Quanto mais 

próximo da realidade do conjunto dos alunos, mais inclusivo e democrático seria nosso novo 

cenário, após a implementação da lei.  

 Com a dificuldade para limitar o estudo a um determinado caso, passamos a trabalhar 

em um cenário hipotético, considerando não mais uma instituição determinada, mas o que 

entendemos ser a média de desempenho necessário para ingressar numa universidade pública 

federal. Vale ressaltar o caráter hipotético da pesquisa: este trabalho não se trata da análise do 

perfil dos ingressantes no ensino superior em uma determinada instituição, mas sim da análise 

de perfil do que denominamos candidato qualificado, isto é, àquele ao qual atribuímos a 

imagem de possuidor de um “passaporte válido” para um possível ingresso numa 

universidade federal. 

 Ao definir esse modelo mais abrangente de pesquisa e iniciar o processo de 

investigação, o campo de análise se abriu e passamos não só a buscar o objetivo inicial. A 

estrada nos levou a observar outras questões que, por sua vez, compõem o conjunto de 

estudos que apresentam como foco a análise da Lei de Cotas e demais políticas de ações 

afirmativas. Os recortes que, em geral, encontramos nesses estudos são: mudanças de perfil 

do alunado, muito analisadas em estudos de caso de determinadas instituições; pesquisas com 

foco no desenho da Lei de Cotas, seus alcances e limitações, e análise do desempenho 

acadêmico dos cotistas comparado ao dos não cotistas, seja no ingresso, seja no decorrer do 

curso.   

 Neste trabalho, a utilização de um cenário hipotético nos permitiu tocar nesses 

diferentes pontos, indo além do objetivo inicial. Se, por um lado, esse “desvio” pode ser visto 
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como um ganho, uma vez que são recortes de um mesmo tema que nos conduzem a uma visão 

mais integrada, por outro lado, pode ter nos levado a evidenciar lacunas que necessitam ser 

avaliadas em estudos futuros. 

 Antes de sublinharmos alguns pontos que consideramos fundamentais e instigantes na 

pesquisa, é preciso destacar aspectos abordados na primeira parte da tese que assinalam a 

importância do tema da pesquisa de forma mais abrangente, no contexto da sociedade em que 

vivemos e que é objeto de inúmeros estudos.  

 Essa primeira parte tratou do tema da desigualdade, tendo em vista que, quando 

diferenças entre indivíduos, grupos e nações comprometem o acesso a determinados valores 

essenciais, sejam eles materiais ou não, são necessárias políticas públicas que conduzam à 

mitigação dessas desigualdades. Falar em desigualdade é trilhar uma estrada sinuosa com 

diferentes abordagens que se unem, se distanciam, se acumulam e se manifestam de inúmeras 

formas. 

 A abordagem que adotamos para trabalhar as desigualdades, diante de suas muitas 

faces, foi estabelecida com a finalidade de refletir sobre aquelas que poderiam dialogar com o 

objeto da pesquisa. No capítulo 1, o tema foi tratado de forma extensiva, com destaque para 

alguns pontos que impactaram nas definições de políticas públicas no ensino superior. As 

desigualdades, apesar de suas múltiplas dimensões e do reconhecimento de seu caráter 

cumulativo, ainda são fortemente vistas pela ótica econômica. Talvez essa visão seja mais 

potente em nosso país, dado o tamanho da nossa pobreza e sua longa história.  

 Essa situação de profunda e persistente desigualdade social, a despeito de alguns 

poucos momentos de alívio ao longo da nossa trajetória, tem um impacto na concepção das 

políticas afirmativas. As condições sociais desfavoráveis, relacionadas a fatores econômicos, 

são mais bem aceitas pela população como algo a ser compensado. A questão racial se insere 

nas políticas públicas como resultado de acordos “conciliatórios”, sempre se apresentando 

conjugada a questões econômicas, mas isso ainda precisa avançar. Hoje, talvez, estejamos 

assistindo, no âmbito da pós-graduação, a um avanço, uma vez que existe um olhar mais 

voltado para as assimetrias sociais, sem uma identificação necessária com questões 

econômicas ou de classes sociais.  

 Ainda sob o escopo de questões econômicas, sabemos que o aumento do nível 

educacional dos indivíduos é uma via importante para a mobilidade social.  Quanto maior a 

escolaridade, a tendência é de uma melhor inserção no mercado de trabalho e, 

consequentemente, um aumento do retorno financeiro com possibilidade de ascensão social. 
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 A educação superior, principalmente pública, na qual encontramos um ambiente de 

estudo, pesquisa, reflexão crítica e acesso ao conhecimento científico, significa muito mais do 

que aumento de anos de estudo e do que a possibilidade de mobilidade social.  É um campo 

de desenvolvimento pessoal, de aquisição de capital cultural, num mundo onde o 

conhecimento científico adquiriu uma importância crucial para o desenvolvimento das 

sociedades. Cruzar essa fronteira é essencial, como diz Tilly (2006), já que as desigualdades 

se estabelecem entre os que estão dentro e os que estão fora.  

 O acesso ao ensino superior de qualidade é capaz de catapultar indivíduos em 

desvantagens socioeconômicas e culturais, permitindo que se insiram no jogo social de forma 

paritária, como assinala Fraser (2002), ou cruzar fronteiras dos pares categóricos assinalados 

por Tilly (2000). Nesse sentido, podem se apropriar de conhecimentos não só instrumentais 

para o exercício da profissão, mas também do conhecimento como liberdade, para realização 

pessoal efetiva, e do desenvolvimento como liberdade, no sentido de Amartya Sen (2001). 

 A importância de políticas públicas que ampliem essa porta de acesso ao ensino 

superior público é fundamental, principalmente, na realidade nacional. Significa romper com 

a longa hegemonia da elite em um espaço público tão importante e decisivo para o 

desenvolvimento do país. A sua expansão, o aumento de vagas, a interiorização, as políticas 

afirmativas de ingresso e de permanência são cruciais nesse caminho e, sem a menor dúvida, 

constituem um grande avanço nesse sentido.  

 Tendo acompanhado essa transformação e entendido a sua importância no interior da 

instituição, além de ter contribuído para esse movimento como gestora, pude chegar à análise 

desse processo, a partir da construção de um modelo que possibilitou verificar os avanços 

com um olhar mais apurado quanto ao desenho da Lei de Cotas.  

 Ao construir o modelo de análise, buscamos observar o perfil mais detalhado dos 

candidatos qualificados para diferentes cursos, por modalidade de ingresso, comparando com 

o universo geral, isto é, a realidade dos candidatos válidos do Enem no ano de 2016. Quanto 

mais próximas as características socioeconômicas dos alunos qualificados estão do universo 

geral de candidatos válidos, mais inclusiva é a porta que se abre.  

 A pesquisa nos levou a reflexões no que diz respeito ao acesso ao ensino superior 

público, bem como em relação aos possíveis rearranjos internos nas instituições ocasionados 

pelas políticas afirmativas. Permitiu, ainda, avaliar aspectos do desenho da lei.  

 O primeiro ponto que gostaria de destacar refere-se ao percentual de estudantes que se 

qualificam para ingressar no ensino superior público. O conjunto de participantes do Enem 

que atingem um desempenho satisfatório, dentro dos parâmetros estabelecidos neste estudo, 
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representa um percentual muito baixo em relação ao total de candidatos, em torno de 15%, 

seja por ampla concorrência ou por ações afirmativas.  

 A identificação desse baixo percentual, acrescido da análise de perfil que 

desenvolvemos, permite afirmar que é um grupo seleto, proveniente tanto da escola privada 

como da pública, que acessa o nível superior público. Vimos também que as diferenças de 

notas de corte entre os estudantes das escolas públicas e privadas não são tão significativas 

quanto se poderia supor. Portanto, se há uma percepção e/ou preocupação de que haja uma 

diminuição da qualidade dos nossos estudantes do ensino superior público em decorrência da 

abertura de novas vagas e da implementação de políticas afirmativas, fica claro que o 

problema não está nesse processo. 

 Pelo que observamos, havia um “estoque” de candidatos muito bem qualificados à 

espera de uma oportunidade para ingressar na universidade pública, antes tão restrita, 

principalmente em cursos de alta seletividade. Esse grupo de estudantes se caracteriza por 

serem candidatos bem qualificados e com características socioeconômicas “desvantajosas”, 

mas ainda muito melhores do que as que encontramos no universo geral de candidatos. 

Portanto, características ainda distantes da realidade nacional.   

 Para que haja um avanço rumo a uma verdadeira democratização, é necessário olhar 

de forma bastante acurada para a formação do ensino básico, com o intuito de ampliar o 

conjunto de estudantes com condições acadêmicas necessárias para alcançar um melhor 

desempenho no Enem. Como aponta Dubet (2015), o ensino médio de qualidade proporciona 

um acesso mais democrático ao ensino superior. Quando esse nível é muito desigual, acaba 

por comprometer a democratização do acesso. 

 Um segundo ponto a destacar se desloca do âmbito do acesso ao ensino superior 

público (estratificação vertical) e chega ao interior dessa célula (estratificação horizontal). 

Observamos que o aumento de vagas e as ações afirmativas em cursos de baixo grau de 

seletividade são capazes de inserir um conjunto de candidatos em desvantagens 

socioeconômicas que, antes dessas medidas, não acessariam esse espaço. Cabe destacar, 

entretanto, que já encontrávamos estudantes de classes sociais menos favorecidas nesses 

cursos. Eles já eram mais permeáveis à estudantes com bom desempenho acadêmico, 

provenientes das escolas públicas, negros, e em condições econômicas desfavoráveis. 

 Essa maior diversidade não ocorria em cursos com alto grau de seletividade. A 

membrana que envolve esse tipo de curso sempre foi muito pouco permeável. O perfil desses 

grupos é bastante rígido, para utilizar uma expressão da minha orientadora. Estudantes de 

Medicina são, em sua maioria, homens brancos, com alto poder aquisitivo, com pais 
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altamente qualificados. Foi possível confirmar isso em nossa análise. Não podemos dizer que 

essa rigidez ainda não persista, tendo em vista que os alunos aptos para Medicina se afastam, 

fortemente, da realidade do conjunto de estudantes que participam do Enem. Eles são uma 

realidade à parte. Porém, esse cenário está se alterando, e as políticas afirmativas, sem dúvida, 

têm contribuído para uma maior permeabilidade nesses cursos.  

 Os dados nos mostram duas situações distintas. A primeira delas é de ampliação da 

inclusão (entendida como uma maior aproximação à realidade dos candidatos que compõem o 

universo geral) via política afirmativa, principalmente em cursos de menor grau de 

dificuldade de acesso, o que alterou o perfil da universidade como um todo. Estudos que 

avaliam a lei de cotas, em perspectiva, constatam esse movimento (SENKEVICS e MELLO, 

2019).  A segunda é de que, por outro lado, os estudantes cotistas que hoje ingressam em 

cursos de alta seletividade, em princípio, pelo seu alto desempenho no Enem, já poderiam 

fazer parte do conjunto de estudantes da universidade pública, independentemente da 

existência de políticas afirmativas, mas provavelmente em cursos de média demanda. Na 

ausência de políticas afirmativas, a linha a ser cruzada para atingir as condições de ingresso 

nos cursos que estão no topo seria muito mais alta e, provavelmente, os excluiria. Portanto, 

esse grupo, apesar de não alterar o perfil do sistema como um todo, impacta em cursos de 

maior prestígio, estremecendo esses espaços antes tão exclusivos, passando a ter acesso a 

carreiras com melhores retornos financeiros e status social, como refletido nos dados da 

demografia médica.  

 A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e o Conselho Federal 

de Medicina realizam uma pesquisa intitulada Demografia Médica no Brasil (SCHEFFER et 

al., 2020). Na edição de 2020, foram analisados os dados do Enade das três últimas edições: 

2013, 2016 e 2019.  

 Nos resultados apresentados, destaca-se o crescimento do percentual de pretos e 

pardos de 23,6%, em 2013, para 27,7%, em 2019. Esse crescimento se deu, principalmente, 

nas escolas superiores públicas. Em 2013, dentre os concluintes dos cursos de Medicina das 

universidades públicas, 16,4% eram provenientes da rede pública de ensino médio. Em 2019, 

esse percentual cresceu muito, chegando a 33,6%. Apesar de detectar um processo de 

mudança no perfil dos concluintes, os cursos de Medicina ainda são majoritariamente 

frequentados por brancos com renda familiar elevada e oriundos do ensino médio particular, 

conclui o estudo. Cabe ressaltar que a mudança de perfil que vem operando se dá, 

principalmente, no setor público, o que reafirma a importância das políticas afirmativas.  
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 As reconfigurações internas do perfil dos estudantes, nas diferentes carreiras, podem 

não representar um processo claro de inclusão, no sentido que estamos considerando como 

democratização de acesso ao ensino superior público. Alguns estudos discutem essas 

reconfigurações como consequência do próprio modelo que se estabeleceu nas Ifes, com a 

chegada mais ou menos simultânea do Enem, do SiSU e da Lei de Cotas (NONATO, 2018).   

 Uma imagem que me vem à cabeça e que poderia representar o que estamos tentando 

mostrar é imaginar a universidade como um triângulo, como o da pirâmide alimentar. 

Estariam na base os cursos de baixo grau de seletividade, com seu perfil mais inclusivo e, 

portanto, uma base mais extensa, mais ampla. À medida que o grau de dificuldade de ingresso 

dos cursos aumenta, o perfil socioeconômico dos candidatos se afunila. Assim, ao chegar no 

topo, encontramos um grupo altamente privilegiado.  

 Com a expansão das vagas e as políticas afirmativas, essa pirâmide antes tão sólida 

começa a sofrer um abalo na sua configuração, mas ainda mantendo seu formato piramidal, 

em que o topo segue distante da base. Na análise dos dados, essa base se abre a candidatos em 

desvantagens sociais, incluindo aí os antes excluídos. As outras faixas da pirâmide vão se 

movendo, e novos atores conseguem alcançar cursos de maior prestigio, ao mesmo tempo em 

que podem ocasionar a “expulsão” do setor público para o privado candidatos de classes 

sociais privilegiadas, antes com vagas garantidas em cursos de alta demanda. Desse modo, à 

proporção que a base se estende, absorvendo indivíduos com características mais próximas às 

do nosso universo, o topo tem sua estrutura, antes sacramentada, abalada.  

 Um terceiro ponto que gostaria de destacar se refere ao desenho da Lei de Cotas. A 

escolha do nosso modelo de análise nos possibilitou um olhar sobre o conjunto de candidatos. 

Como nosso foco não estava especificamente no ingressante, mas sim naqueles com 

condições de ingresso comparados com o universo geral, isso nos permitiu visualizar os 

gargalos e os limites da lei, uma vez que o grupo qualificado era sempre comparado com o 

grupo geral. A partir dessa perspectiva, foi possível ver o desequilíbrio entre o tamanho do 

conjunto de candidatos que cumpriam as exigências para cada tipo de modalidade de ingresso 

e o percentual de vagas destinada a cada grupo. Isso nos permite afirmar que a distribuição de 

vagas por modalidade de ingresso é um ponto que precisa ser revisto na lei. Outros pontos que 

surgiram foram a definição da faixa de renda e o caráter nacional da lei, em um país com 

diferenças regionais acentuadas.  

 Fruto das experiências anteriores de políticas afirmativas, a Lei de Cotas surge num 

panorama de mudanças profundas em diversos ângulos. A expansão do sistema público, 

representado pelo programa Reuni, ampliou a rede e as vagas, caminhou para o interior, criou 
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novas instituições, implementou políticas inclusivas e, paralelo a isso, também houve a 

utilização do Enem como porta de entrada, substituindo os vestibulares, culminando na 

implementação de um sistema unificado de ingresso nacional, o SiSU.  

 A avaliação e a revisão da lei precisam considerar esse amplo panorama que circunda 

sua execução e interfere no alcance dos seus resultados. Nesse sentido, é necessário direcionar 

a devida atenção à implementação do Reuni nas diferentes instituições; à ampliação de cursos 

e vagas que, muitas vezes, não levou em consideração as necessidades do país e das regiões, o 

que pode ter como consequência crescimentos desordenados e impactos em vagas ociosas, 

infraestrutura deficitária; e à profunda transformação no processo de ingresso, ao utilizar o 

Enem combinado com o SiSU, que gera consequências, a partir de um ingresso nacional, 

provocando e possibilitando a migração de estudantes entre estados federativos tão 

diversificados. 

 Além disso, esse novo cenário exige reforço em políticas de permanência e do 

entendimento das múltiplas facetas da evasão. Enfim, para podermos avançar no processo de 

democratização do ensino superior público, diversos recortes presentes em diferentes estudos 

precisam ser avaliados em conjunto, a partir de uma visão holística, fundamental no momento 

de revisão da lei. Essa pesquisa pode contribuir como uma gota nesse vasto oceano.  

 Antes de finalizar, gostaria de destacar um efeito subjetivo e extremamente importante 

que aflora nessas mudanças em curso. Ana Karruz (2018) demonstra em sua pesquisa que, 

depois da implementação da Lei de Cotas, houve um aquecimento da demanda pelo ensino 

superior. Na nossa pesquisa, incluímos um item que não analisamos devido à dificuldade de 

medição em razão de como a pergunta é formulada no questionário do Enem. Tratava-se de 

saber a intensidade dos diferentes motivos que levam os estudantes a realizar a prova do 

Enem. O percentual de estudantes que assinalaram ingressar no ensino superior público como 

o fator mais relevante foi bastante alto, em torno de 80%, em todos dos cenários: universo 

geral dos candidatos, qualificados para Medicina e qualificados para Pedagogia.  

Se ainda não alcançamos uma democratização efetiva no interior das instituições de 

ensino superior públicas, acreditar que isso seja possível é um sentimento que nos move. 
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