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RESUMO 

 

O Brasil é um país extremamente desigual e essa desigualdade tem sido uma característica 
permanente de sua estrutura econômica e social. Alguns estudiosos costumam considerar que 
o crescimento econômico tem gerado condições extremas de desigualdades espaciais e 
sociais, que se manifestam entre regiões, estados, meio rural e o meio urbano, entre centro e 
periferia e entre as raças. Tais condições afetam negativamente a qualidade de vida da 
população que se refletem na redução da expectativa de vida, no aumento dos índices de 
mortalidade infantil e analfabetismo, dentre outros aspectos. A educação é considerada um 
dos meios de se promover o desenvolvimento de um país, contudo, o acesso à educação, em 
especial à educação superior no Brasil, desde o seu início foi restrito a um pequeno grupo de 
privilegiados, a elite da sociedade. Sendo assim, torna-se necessário ampliar o acesso de 
estudantes ao ensino superior para assim gerar indivíduos capazes de mudar a realidade em 
que vivem e desenvolver o país. O presente estudo tem como objetivo analisar dois programas 
destinados à ampliação do acesso ao ensino superior no Brasil, a saber, o Programa 
Universidade para Todos (ProUni) e o Sistema de Cotas, com o objetivo de verificar em que 
medida o desenho e as estratégias destes permitirão a democratização do acesso ao ensino 
superior e a redução das desigualdades regionais. Para tanto, inicia-se o estudo com a questão 
do desenvolvimento e as desigualdades no Brasil, seguindo para uma discussão da história da 
educação superior no Brasil  e finalizando com a análise do ProUni e do Sistema de Cotas. 
  
 
 
 
Palavras-Chave: Democratização, Ensino Superior, Política de Cotas, ProUni, 
Desenvolvimento.
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ABSTRACT 
 
 
Brazil is an extremely unequal country and this inequality has been a permanent characteristic 
of its economic and social structure. Some scholars generally consider that the economic 
growth has generated extreme conditions of space and social inequalities, which reveal 
themselves within Brazil’s regions, states, rural and  urban areas, central and peripheral areas 
and among its ethnic groups. Such conditions negatively affect the quality of life of the 
population and will be reflected in the reduction of life expectancy, in the increase of the 
indexes of infant mortality and illiteracy, amongst other aspects. Education is considered one 
of the ways to promote the development of a country, however, access to education,  specially  
higher education in Brazil, since it was first implemented, had been limited to a small group 
of privileged people, the elite of society. Thus, it becomes necessary to extend the access of 
students to higher education and consequently to generate individuals capable of changing the 
reality of the place where they live in and as a result, to develop the country. The purpose of  
this research is to analyze two programs destined to the amplify the access to higher education 
in Brazil, namely, the University for All Program (ProUni) and the System of Quotas, with 
the objective to verify at which level their drawings and strategies will allow the   
democratization of the access to higher education and the reduction of regional inequalities. In 
order to achieve its objective, the study is initiated with the issue of development and 
inequalities in Brazil, then it goes through the history of higher education in Brazil and it is 
finished with the analysis of ProUni and the System of Quotas. 
 
 
 
 
Key Words: Democratization, Higher Education, System of Quotas, ProUni, Development. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Brasil é um país extremamente desigual e essa desigualdade tem sido uma característica 

permanente de sua estrutura econômica e social. 

 

Alguns estudiosos costumam considerar que o crescimento econômico contribuiu para 

acentuar as desigualdades espaciais e sociais, que se manifestam entre regiões, estados, meio 

rural e o meio urbano, entre centro e periferia e entre as raças. Tais condições afetam 

negativamente a qualidade de vida da população que se refletem na redução da expectativa de 

vida, no aumento dos índices de mortalidade infantil e analfabetismo, dentre outros aspectos. 

 

Com o passar do tempo, verificou-se que a desigualdade de renda no Brasil pode ser atribuída, 

dentre outros aspectos, a fatores estruturais sócio-econômicos, como a elevada concentração 

da riqueza, os baixos salários e a crescente taxa de juros. Fatores estes, provenientes da matriz 

social originária do Brasil fundada na concentração de renda, no poder político e na 

dependência externa, frutos do caráter patrimonialista do Estado e do caráter concentrador e 

excludente dos modelos historicamente adotados no Brasil, voltados para a acumulação do 

capital e preservação dos interesses econômicos das elites do poder.  

 

Em face desses problemas, promover um desenvolvimento para o país capaz de gerar renda, 

crescimento, reduzir as desigualdades regionais e promover a inclusão social é um desafio 

para os governantes do Brasil. 

 

A educação é considerada como um dos principais fatores contributivos para o 

desenvolvimento e a sua ausência, como principal correlato da desigualdade social. Todavia, é 

sabido que a educação sozinha não é capaz de reduzir as desigualdades, porém quando 
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somada a outros fatores associados ao desenvolvimento econômico, ela se constitui numa 

ferramenta de importante contribuição para a redução das desigualdades. 

 

A maioria da população brasileira possui um baixo nível educacional, o que é um quadro 

grave, principalmente quando se constata que a educação é um dos fatores cruciais para o 

crescimento e desenvolvimento das regiões e que um aumento nos anos médio de 

escolaridade tende a reduzir o diferencial na distribuição de renda educacional entre regiões 

no país. 

 

As desigualdades regionais constituem uma das questões de maior destaque dentre os vários 

problemas existentes hoje no federalismo brasileiro. De uma maneira geral, a situação 

brasileira na educação é caracterizada por problemas de falta de acesso combinados a déficits 

de qualidade e falta de recursos para serem investidos na área educacional. A ampliação do 

acesso à educação, especialmente à educação superior, tende a fornecer mais oportunidades a 

todos, contribuindo, dessa forma, para a redução das desigualdades regionais.  

 

Consciente disto, o Governo Federal vem desenvolvendo programas e alternativas que visam 

a democratizar o acesso ao ensino superior no país e assim, contribuir para a redução das 

desigualdades regionais. Um dos principais programas desenvolvidos é o Programa 

Universidade para Todos (ProUni) que possibilita o acesso de milhares de jovens de baixa 

renda à educação superior. Ele tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais 

e parciais, a estudantes de cursos de graduação e seqüenciais de formação específica, em 

instituições privadas de educação superior, oferecendo em contrapartida, isenção de alguns 

tributos àquelas que aderirem ao programa.  
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Uma alternativa destinada à democratização do acesso ao ensino superior é o Sistema de 

reserva de vagas étnico-raciais, também conhecido como Sistema de Cotas ou Política de 

Cotas. De acordo com o Projeto de Lei nº 73/99, o Sistema de Cotas prevê o acesso às 

instituições federais por meio de um sistema que reserva 50% das vagas, nas universidades 

públicas, para estudantes que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas. Dentro 

dessa cota, estão previstas vagas para negros (pretos e pardos) e indígenas, de acordo com a 

proporção dessas populações em cada estado, determinada pelo censo do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). O projeto de lei mencionado ainda tramita no Congresso 

Nacional. 

 

O sistema de cotas como forma de democratização do acesso ao ensino superior não é inédito. 

Várias instituições públicas já implementaram o sistema, que foi aprovado por leis estaduais 

em algumas regiões. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) foi a primeira 

universidade pública de grande porte a implementar as cotas. Na Universidade de Brasília 

(UnB), 20% das vagas são reservadas para afro-brasileiros. Outro exemplo é a Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), que oferece cotas para candidatos de escola pública de qualquer 

etnia ou cor para vários cursos. 

 

O Brasil é um país muito extenso. Encontrar uma política educacional que vise a democratizar 

o acesso ao ensino superior de forma igualitária é uma tarefa difícil em um país com tantas 

desigualdades regionais.  O ProUni tem por objetivo democratizar o acesso abrindo vagas em 

universidades privadas, mas a quantidade de instituições de ensino superior varia muito de 

uma região para outra. O Sistema de Cotas não foi aprovado ainda como uma lei válida em 

todo o território nacional e se constitui numa medida adotada de forma espontânea por 

algumas universidades federais e estaduais.  
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Assim sendo, o objetivo deste estudo é verificar em que medida o desenho e as estratégias do 

Programa Universidade para Todos (ProUni) e do Sistema de Cotas permitirão a 

democratização do acesso ao ensino superior e a redução das desigualdades regionais. 

 

1.1 Metodologia 

 

1.1.1 Tipo de pesquisa e coleta de dados 

 

Para a fundamentação teórica deste trabalho, foi realizada pesquisa bibliográfica em livros, 

artigos, revistas, teses, dissertações e periódicos publicados sobre os assuntos relativos à 

política educacional, democratização de acesso, ações afirmativas no ensino superior, reforma 

universitária, desenvolvimento, desigualdades sócio-econômicas e papel do Estado. Também 

foram levantadas as diretrizes, do Programa Universidade para Todos (ProUni) e do Sistema 

de Cotas, por meio dos Decretos, Leis, Portarias e outros documentos oficiais publicados pelo 

Ministério da Educação (MEC) e dados fornecidos pelas Instituições de Ensino Superior que 

adotaram o sistema de reserva de vagas étnico-raciais, a fim de que fossem identificados os 

objetivos e metas desses programas.  

 

Para alcançar o objetivo final deste trabalho, além da pesquisa bibliográfica, foi necessário 

realizar uma coleta de dados estatísticos para analisar a efetividade do ProUni e do Sistema de 

Cotas, do período de janeiro de 2000 à dezembro de 2006, quanto à democratização do acesso 

e redução das desigualdades regionais. Esses dados estatísticos foram coletados junto ao 

Ministério da Educação (MEC), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Instituto de 

Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS), Programa das Nações Unidas para o 
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Desenvolvimento (PNUD), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e nos sites 

das universidades que adotaram cotas em seus processos seletivos. 

 

O presente estudo desenvolve-se em três capítulos. O primeiro capítulo trata da questão do 

desenvolvimento e das desigualdades no Brasil, destacando a educação como um dos meios 

de se promover o desenvolvimento e de se reduzir as desigualdades entre as regiões do país. O 

capítulo dois apresenta um breve histórico da educação superior no Brasil, seguindo para a 

forma como a mesma está organizada e finalizando com o papel do Estado no tocante à 

educação superior, apresentando as políticas em curso e a proposta de democratização do 

acesso ao ensino superior. Por fim, o terceiro e último capítulo se volta para análise do 

Programa Universidade para Todos e do Sistema de Cotas.  

 

 

1.1.2 Delimitação do estudo 

 

O tema democratização do acesso ao ensino superior está relacionado a outros de grande 

importância, tais como reforma universitária, exclusão social, ações afirmativas, gestão 

educacional, combate às desigualdades sociais e econômicas e qualidade do ensino. Mesmo 

que esses assuntos estejam de alguma forma relacionados com o tema da atual pesquisa, eles 

não serão aqui abordados em sua totalidade.  

 

Este estudo, também não pretende fazer uma investigação histórica das causas das 

desigualdades regionais nem das questões educacionais existentes no Brasil, nem se presta a 

analisar o papel do negro na sociedade. Não se pretende aqui definir objetivos ou diretrizes de 

uma política de desenvolvimento regional. As referências que serão feitas objetivam, 

unicamente, verificar em que medida o desenho e as estratégias do ProUni e da Política de 
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Cotas permitirão a democratização do acesso ao ensino superior e a redução as desigualdades 

regionais, no âmbito das políticas públicas. 
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2. DESENVOLVIMENTO E DESIGUALDADES NO BRASIL 

 

O desenvolvimento é um tema recorrente na literatura econômica. Diversos autores dedicaram 

suas obras ao entendimento desse assunto. Como conseqüência, existem várias interpretações 

do processo histórico de desenvolvimento e várias sugestões de políticas para promovê-lo. 

Neste capítulo serão abordados a questão do desenvolvimento no Brasil, o papel da educação 

no processo de desenvolvimento do país e a questão das desigualdades regionais e raciais. 

 

2.1 Desenvolvimento no Brasil 

 

A teoria do desenvolvimento teve sua origem nas décadas de 1940 e 1950. Preocupada em 

mostrar como as economias subdesenvolvidas poderiam desenvolver-se, argumentava que tais 

economias estavam presas a um ciclo de pobreza e precisavam de investimentos auxiliados 

por gastos do Estado na área social e em infra-estrutura, como também pelo investimento do 

capital privado estrangeiro para assim alavancarem. 

 

O pensamento desenvolvimentista de linha nacionalista defendia a implantação de um 

moderno capitalismo industrial no país e tinha uma clara inclinação pelo aumento da 

intervenção do Estado na economia, principalmente no que se refere a políticas de apoio à 

industrialização, dentro de um enfoque de planejamento abrangente. Segundo Bielschowsky 

(2004, p.128): “o nacional-desenvolvimentismo pautar-se-ia pela ideologia da industrialização 

planejada como solução histórica para o atraso da economia e da sociedade brasileiras”. 

 

A industrialização passou a ser vista pelos desenvolvimentistas como um meio para o 

desenvolvimento. Análises e propostas da Comissão Econômica para a América Latina 
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(CEPAL), passaram a enfatizar a necessidade da utilização por parte dos governos latino-

americanos de técnicas de planejamento para a implementação do desenvolvimento 

econômico. 

 

O desenvolvimento econômico consiste no crescimento econômico (aumento do Produto 

Nacional Bruto per capita) acompanhado pela melhoria do padrão de vida da população e por 

alterações na estrutura da economia.  

 

O estudo do desenvolvimento econômico e social partiu da constatação da profunda 

desigualdade, de um lado, entre os países que se industrializavam e atingiram elevados níveis 

de bem-estar material, compartilhados por amplas camadas da população, e, de outro, aqueles 

que não se industrializaram e por isso, permaneceram em situação de pobreza e com 

acentuados desníveis sociais. O desenvolvimento de cada país depende de suas características 

próprias (situação geográfica, passado histórico, extensão territorial, população, cultura e 

recursos naturais). De maneira geral, contudo, as mudanças que caracterizam o 

desenvolvimento econômico consistem no aumento da atividade industrial em comparação 

com a atividade agrícola, migração da mão-de-obra do campo para as cidades, redução das 

importações de produtos industrializados e das exportações de produtos primários e menor 

dependência de auxílio externo. 

 

Para Furtado (1963), o desenvolvimento econômico é um processo profundamente desigual, 

pois surge em alguns pontos e propaga-se com menor ou maior facilidade a outros. Esse autor 

considera que o processo de desenvolvimento econômico se realiza através de combinações 

novas de fatores existentes. Na sua opinião, podem ser consideradas desenvolvidas, num dado 

momento, aquelas regiões em que, não havendo desocupação de fatores, só é possível 
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aumentar a produtividade introduzindo novas técnicas. O crescimento de uma economia 

desenvolvida é, na sua visão, principalmente, um problema de acumulação de novos 

conhecimentos científicos e de progressos na aplicação tecnológica desses conhecimentos.  

 

No que se refere aos problemas do desenvolvimento econômico, Furtado (1982), analisando o 

modelo brasileiro, chama a atenção para o fato de que o principal problema que o país 

enfrentava, na realidade, era o de gerar fontes de emprego para sua numerosa e crescente 

população, grande parte da qual vegetava em setores urbanos marginalizados ou na 

agricultura de subsistência. Segundo o autor, com a intensificação da capitalização não se teve 

a criação de empregos e sim, maior concentração de renda. Quando ocorre um novo 

investimento, ele é poupador de mão-de-obra e voltado para atender uma elite consumista. Na 

sua opinião, o que havia no Brasil era a modernização dos padrões de consumo e não da 

estrutura produtiva, ou seja, da demanda, e não da oferta. 

 

O desenvolvimento econômico foi impulsionado por quinze anos durante a ditadura Vargas. 

O Governo Dutra, que se seguiu ao de Getúlio Vargas, foi uma tentativa frustrada de retorno a 

antigas posições, quanto ao papel do Estado no desenvolvimento industrial. Vargas retorna ao 

poder e retoma o processo de desenvolvimento. 

 

O período que se seguiu até a posse de Juscelino Kubitschek foi marcado por golpes e lutas 

ideológicas em torno dos rumos do desenvolvimento econômico do país.  Com Kubitschek 

acentua-se a implantação da indústria pesada no Brasil e também se abrem as portas da 

economia nacional ao capital estrangeiro o que acentuou as contradições do desenvolvimento 

brasileiro. 
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Pereira (2003) destaca que entre 1940 e 1961 ocorreu um amplo processo de desenvolvimento 

econômico, cujas características fundamentais foram: industrialização; substituição das 

importações; surgimento de uma classe de empresários industriais; alta produtividade dos 

investimentos realizados no Brasil; estatização; urbanização; elevação dos salários; aumento 

da taxa de crescimento da população e; distribuição regional desequilibrada da renda. 

 

Fleury (2006, p.25), considera que: “a idéia de desenvolvimento esteve sempre associada à 

expansão das forças capitalistas de produção e às suas conseqüências em termos de progresso 

técnico, da acumulação de riquezas e do desenvolvimento institucional”.  

 

A temática do desenvolvimento voltou a ocupar um lugar de destaque nas discussões 

econômicas com grande foco para a questão das desigualdades regionais. Todavia, nos dias de 

hoje, não é possível analisar o desenvolvimento em termos do processo de industrialização. O 

processo histórico de desenvolvimento no Brasil contribuiu, somado a outros fatores, para 

gerar um crescimento desequilibrado, principalmente entre as regiões do país.  

 

Em um país de enorme potencial como o Brasil, também não faz sentido o crescimento 

econômico se este não consegue favorecer o desenvolvimento humano e social do país. 

Torna-se, portanto, uma necessidade pensar em maneiras de retomar o desenvolvimento a 

partir do princípio de eqüidade social.  

 

2.2 Desenvolvimento Regional 

 

Na opinião de Araújo (1999), o Brasil, desde seu descobrimento pelo capital mercantil em 

busca de internacionalização se constituiu como um país rural, escravocrata e primário – 
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exportador. Apenas no século XX é que emerge o Brasil urbano - industrial e de relações de 

trabalho tipicamente capitalistas. As antigas bases primário – exportadoras, embora montadas 

no amplo litoral do país, eram dispersas em diversas regiões, tendo associadas a elas, as 

indústrias tradicionais. 

 

A industrialização não foi um processo que atingiu todo o território brasileiro da mesma 

forma. Uma moderna e ampla base industrial tendeu a concentrar-se, fortemente, na região 

Sudeste. Entre 1940 e 1950, começava a se verificar um modesto movimento de 

desconcentração espacial da produção nacional, via ocupação da fronteira agropecuária. Esse 

movimento deu-se, segundo Araújo (1999), primeiramente no sentido do Sul e depois na 

direção do Centro-Oeste, Norte e parte oeste do Nordeste, se estendendo à indústria a partir 

dos anos 1970. Segundo esta autora, na medida em que o mercado nacional se integrava, a 

indústria buscava novas localizações, desenvolvendo-se em vários locais das regiões menos 

desenvolvidas do país, especialmente nas suas áreas metropolitanas. O mesmo movimento de 

ganho de posição relativa acontecia com o Sul, Norte e Centro-Oeste. Desta forma, os efeitos 

da desconcentração das atividades agrícolas, pecuárias e industriais afetaram o terciário, que 

também tendeu à desconcentração. 

 

Diversos estudos enfatizam a crescente diferenciação interna das macroregiões brasileiras 

chamando a atenção para o aumento da heterogeneidade intra–regional. Estas 

heterogeneidades internas às macroregiões não diminuíram com o passar dos anos e tenderam 

a se ampliar  nos anos setenta e oitenta. Nos Governos Militares, a prioridade principal era a 

da integração do mercado interno nacional e a da consolidação da integração físico-territorial 

do país. Assim, as regiões do país se integraram à mesma lógica da acumulação enquanto 

ficaram mais complexas e diferenciadas internamente. 
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Na década de 1990, o ambiente econômico brasileiro passa por grandes mudanças. Dentre as 

principais, destacam-se: uma política de abertura comercial intensa e rápida; a priorização à 

integração competitiva; reformas na ação do Estado e; a implementação de um programa de 

estabilização. Paralelamente, o setor privado promove uma reestruturação produtiva também 

intensa e muito rápida. Nesse novo contexto, novas forças atuam, umas concentradoras, outras 

não. Uma das principais características dos anos 90, no que se refere à dinâmica da 

organização territorial do Brasil e à questão das desigualdades regionais.   

 

Na opinião de Araújo (1999 p.22): 

 

“A política de desenvolvimento regional não pode deixar de ter entre 
seus objetivos fundamentais a questão da redução sistemática das 
desigualdades regionais que, no fundo, diz respeito ao enfrentamento 
das diferenças espaciais no que se refere aos níveis de vida das 
populações que residem em distintas partes do território nacional, e 
no que se refere às diferentes oportunidades de emprego produtivo, a 
partir do qual a força de trabalho regional tenha garantida a sua 
subsistência.” 

 

Isto quer dizer que o eixo central de uma política voltada para o desenvolvimento deve estar 

constituído pelo objetivo da eqüidade, que pode ser traduzido, por um lado, na redução das 

desigualdades de renda, educação, oportunidades e de condições de trabalho das populações 

regionais; e de outro, pela eficiência, ou seja, na implantação de uma estrutura produtiva 

capaz de competir no mercado nacional e no mercado internacional.  

 

Além disso, devem-se considerar as distintas potencialidades, ameaças, problemas ou entraves 

de cada região, o grau atual de sua inserção na economia internacional e a dinâmica da base 

produtiva já instalada. Uma política nacional de desenvolvimento regional deve ser 

contemplar a heterogeneidade que caracteriza o território brasileiro. A melhoria da qualidade 
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de vida deve ser obtida a partir da melhor distribuição de renda, da democratização do acesso 

aos serviços públicos, dos benefícios da tecnologia e da democratização do poder.  

 

Richardson (1973) considera que as áreas que sofrem de rendas baixas, desemprego elevado, 

baixo crescimento e baixa produtividades criam dificuldades para o Governo Federal criar 

oportunidades iguais para todos os cidadãos. Segundo esse mesmo autor, para o crescimento 

potencial dessas áreas, necessita-se elevar seus recursos internos e aumentar sua capacidade 

de atrair recursos externos. 

 

Se o desenvolvimento é um processo dinâmico de melhoria, que implica uma mudança, uma 

evolução, crescimento e avanço da sociedade, a política de desenvolvimento conduzida pelo 

Governo Federal deve levar em consideração as especificidades e necessidades de cada região 

a fim de promover o desenvolvimento das mesmas e do país como um todo. Além disso, seus 

indicadores devem considerar outros termos além dos econômicos.  

 

O documento Desenvolvimento com Justiça Social: Esboço de uma Agenda Integrada para o 

Brasil (Policy Paper nº 1. IETS, Rio de Janeiro 2001), desenvolvido pelo Instituto de Estudos 

do Trabalho e da Sociedade (IETS), afirma que o desenvolvimento não pode se reduzir ao 

crescimento econômico, pois também envolve as liberdades políticas e os direitos civis, as 

oportunidades sociais, a transparência na esfera pública e privada e a proteção social. Desta 

forma, não é possível falar de desenvolvimento sem incluir a massificação da educação, da 

saúde, do crédito, do acesso a bens públicos, da posse da terra, da titularidade de imóveis e de 

todos os ativos indispensáveis à construção autônoma de uma vida de boa qualidade em uma 

sociedade democrática moderna. 
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Segundo Pereira (2003, p.31), “o desenvolvimento é um processo de transformação 

econômica, política e social, por meio do qual o crescimento do padrão de vida da população 

tende a tornar-se automático e autônomo”. 

 

Sen (2000) considera o desenvolvimento como um processo de expansão das liberdades que 

as pessoas desfrutam. Tais liberdades incluem, além das capacidades básicas, as liberdades 

associadas a ter participação política, oportunidades sociais, segurança, facilidades 

econômicas e outras. Esse mesmo autor ressalta ainda que as oportunidades sociais são 

disposições que a sociedade estabelece nas áreas de educação, saúde e outras e que implicam 

uma vida melhor para o indivíduo e uma participação mais efetiva em atividades e políticas. 

Se o desenvolvimento ocorre de forma desigual em todas as regiões do país, não é possível 

haver um processo de expansão das liberdades e de oportunidades conforme concebido por 

esse autor. 

 

Dados do relatório de 2006 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

listados na Tabela 1, a seguir, apontam que o Brasil, em 2004, era considerado o 8º país com 

maior índice de desigualdade. Atualmente ocupa a 10ª posição, numa lista com 126 países e 

territórios, à frente de alguns países, como a Colômbia, a Bolívia e a Namíbia. Segundo o 

mesmo relatório, os avanços ainda tiraram o Brasil da penúltima posição no ranking de 

distribuição de renda da América Latina, mas não foram suficientes para reduzir os altos 

índices de desigualdade de renda e pobreza entre as regiões.  

 

O Brasil ainda é mais desigual do que todos os países com Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) superior ao seu. Quanto ao IDH, sua posição no ranking mundial de 

desenvolvimento humano caiu da 68ª posição para a 69ª numa lista de 177 países e territórios. 
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Tabela 1- Evolução da Desigualdade nos Países 

Índice de 
Gini

Posição no 
Ranking

Ano de 
referência

Índice de 
Gini

Posição no 
Ranking

Ano de 
referência

Namíbia 0,743 1º 1993 0,707 1º 1993
Bolívia 0,601 7º 2002 0,447 38º 1999
Colômbia 0,586 9º 2003 0,576 9º 1999
Brasil 0,58 10º 2003 0,591 8º 1998
Paraguai 0,578 11º 2002 0,568 11º 1999
África do Sul 0,578 12º 2000 0,593 7º 1995

Fonte: Relatório de Desenvolvimento Humano - PNUD/2006

Evolução da 
desigualdade 

nos países

Relatório 2006 Relatório 2004

 

 

Apesar de ter elevado o seu grau de desenvolvimento, o Brasil não reduziu as desigualdades 

existentes. Assim, não gerou igualdades de oportunidades, de renda, nem gerou 

transformações política, econômica e social, segundo os argumentos de Araújo e Pereira, 

respectivamente, relatados em parágrafos anteriores. É necessário que se promovam políticas 

voltadas para o desenvolvimento do país, levando-se em consideração as desigualdades 

existentes entre as regiões. 

 

Diversas são as políticas promotoras do desenvolvimento de um país e dentre elas, a política 

educacional ocupa um lugar de destaque.  A educação é considerada por muitos autores e 

estudiosos como um dos meios de se promover o desenvolvimento de um país. 

 

2.3 Desenvolvimento e Educação 

 

Um bom nível educacional permite que um indivíduo tenha uma melhor noção dos seus 

direitos e deveres, ou seja, permite desenvolver uma consciência cidadã e contribui para que 

esse indivíduo se torne um membro ativo da sociedade e do mercado. Sem educação, retarda-
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se o desenvolvimento de novas tecnologias, de novas políticas, enfim, reduz-se a capacidade 

de inovação. Sem inovação, retarda-se o desenvolvimento de um país.  

 

Adam Smith (1981), incluía a educação como parte do capital fixo, consistindo nas aptidões e 

habilitações dos membros de uma sociedade que, quando desenvolvidas, fazem reverter a ela 

seus benefícios. 

 

Os dados da Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílio (PNAD), dos anos de 2001 a 

2005, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), listados da Tabela 

2, a seguir, demonstram que o nível educacional da população brasileira não vem 

apresentando uma melhora significativa ao longo dos anos. Grande parcela da população 

ainda se encontra no nível fundamental e não chega a 10% o número total de estudantes no 

ensino superior. 

 

Pode-se verificar também que em 2001, do total de 51.039.449 estudantes, 9,45% estavam no 

pré-escolar, 65,65% no Ensino Fundamental, 17,60% no Ensino Médio e apenas 7,30% no 

Ensino Superior. Em 2004, o número total de estudantes se eleva para 53.067.915. Nesse 

mesmo ano, o número de estudantes no Ensino Fundamental se reduz para 63,11%. Em 2005, 

ocorre uma redução no número total de estudantes, contudo, o número de estudantes no nível 

superior apresenta a sua maior taxa dos últimos cinco anos (9,96%). Este aumento pode estar 

associado, dentre outros fatores, à medidas de ampliação do acesso ao ensino superior 

promovidas pelo Governo Federal em conjunto com universidades federais e estaduais.  
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Tabela 2 - Distribuição dos estudantes segundo nível de ensino Brasil (2001-2005) 

Ano Total Pré-escolar % Ensino Fundamental % Ensino Médio % Ensino Superior %
2001 51.039.449 4.822.953 9,45% 33.504.918 65,65% 8.983.866 17,60% 3.727.712 7,30%
2002 50.559.249 4.821.446 9,54% 32.987.393 65,25% 8.618.607 17,05% 4.131.803 8,17%
2003 51.219.080 4.875.710 9,52% 32.409.674 63,28% 9.277.112 18,11% 4.656.584 9,09%
2004 53.067.915 5.118.356 9,64% 33.491.321 63,11% 9.645.676 18,18% 4.812.562 9,07%
2005 52.062.358 5.138.067 9,87% 32.257.232 61,96% 9.483.646 18,22% 5.183.413 9,96%

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2001-2005.  

 

No geral, de 2001 para 2005, houve um pequeno acréscimo em todos os níveis, exceto no 

ensino fundamental, que reduziu o número de estudantes em 3,72%, todavia, é nesse nível que 

ainda se concentra a maioria dos estudantes brasileiros. 

 

Gráfico 1 - Distribuição dos estudantes 

segundo nível de ensino – Brasil 2001 

9,45%

65,65%

17,60%
7,30%

Pré-escolar Ensino Fundamental

Ensino Médio Ensino Superior

 

 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e   
Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2001-
2005. 

 

Gráfico 2 - Distribuição dos estudantes 

segundo nível de ensino – Brasil 2005 

9,87%

61,96%

18,22%

9,96%

Pré-escolar Ensino Fundamental

Ensino Médio Ensino Superior

 

  Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho 
e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
2001-2005. 

 

 

A educação, na visão de Sen (2000), é importante por dar às pessoas oportunidades para 

enfrentar os desafios da vida. Trata-se, em si mesma, de uma constituinte do desenvolvimento 

de uma Nação. É importante, portanto, que a população de um país tenha um bom nível 

educacional.  
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Durkheim, citado por Fauconnet (1978), define educação como o desenvolvimento do 

indivíduo nas atitudes e capacidades que lhes são exigidas não apenas pela sociedade em 

geral, como também pelo meio especial a que em particular está determinado. A educação é, 

deste modo, um importante fator na formação de um indivíduo. 

 

Quanto à educação superior, ela significa muito mais para um país do que a formação de bons 

profissionais. Um bom sistema de educação superior, solidamente enraizado nos problemas 

que desafiam o desenvolvimento social e econômico de um país, produz conhecimento e gera 

inovações tecnológicas. Daí a importância do maior acesso ao ensino superior e a igualdade 

de oportunidades. Rego (2000, p.497) considera que “quanto maior for o grau de qualificação 

de uma população, maior será o potencial de desenvolvimento de um território”. 

 

 Segundo Chauí (1999), a concepção histórica de universidade não se separa da idéia de uma 

comunidade de intelectuais e pesquisadores que produz conhecimento e que, nesse processo, 

forma, compartilha e difunde saber, desenvolve processos de organização e inovação 

tecnológica e possibilita o progresso e o desenvolvimento social e econômico de um país. Daí 

a importância da educação, em particular da educação superior na formação de uma Nação. A 

universidade deve ter como pressuposto fundamental a concepção de que a produção de 

saberes deve estar democraticamente a serviço do desenvolvimento de nosso país e da 

inclusão social. 

 

A educação não apenas contribui para o desenvolvimento do país, como também é a principal 

forma de inserção social e sua ausência, ou deficiência gera desigualdades. Contudo, 

conforme salienta Romannelli (2005), a educação voltada para o desenvolvimento de uma 

Nação não é uma tarefa fácil de se realizar numa realidade complexa com muitos desníveis 
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como a brasileira. Daí a necessidade de políticas educacionais voltadas para a democratização 

do acesso ao ensino superior com a inserção dos excluídos do processo educativo e a 

necessidade de que tais políticas visem a reduzir as desigualdades regionais e a desenvolver o 

país. 

 

2.4 Educação e desigualdades regionais 

 

O Brasil é caracterizado por sua diversidade étnica e cultural. No que se refere à composição 

racial da população brasileira, pode-se verificar pelos dados da Tabela 3, que no ano de 2005, 

o Brasil contava com uma população residente de 184.388.620, distribuídos em seus 

8.514.876.599 km2, sendo 49,90% de brancos e 49,42% de pretos e pardos. Conhecer o grau 

de diversidade da sociedade e compreender como as diferenças passam a ser motivo de 

possibilidades desiguais de acesso à educação, por exemplo, torna-se um desafio em um país 

de dimensões continentais como o Brasil. 

 

Tabela 3 - População residente no Brasil segundo raça ou cor (2001-2005) 

Branca                                                                          Preta                                                                           Parda                                                                           Amarela                                                                         Indígena                                                                        
Sem 

declaração                                                                  

2001 169.369.557 90.398.281 9.553.148 68.393.430 782.382 220.717 21.599
2002 173.391.383 92.449.065 9.711.016 70.153.719 750.925 313.449 13.209
2003 175.987.612 91.628.884 10.399.072 72.849.662 770.261 332.540 7.193

2004 182.060.108 93.604.435 10.739.709 76.635.241 763.456 304.911 12.356
2005 184.388.620 92.014.354 11.550.083 79.576.404 881.584 353.316 12.879

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2002-2005.

Ano

População residente                                                             

Total                                                                           
Cor ou raça                                                                     

 

 

No Brasil, a proporção de pobres na população revela uma importante dimensão da 

persistência da desigualdade regional brasileira. Na Tabela 4, pode-se verificar que a 

proporção de pobres no Brasil está diminuindo. Em 1995, esta proporção era de 33,8%, em 



 

 

31

2005 caiu para 29,1% de pobres. Todavia, a proporção de pobres nas regiões Norte (38,4%) e 

Nordeste (51,7%) continua alta o que acentua a desigualdade entre as regiões do Brasil. 

 

Tabela 4 - Proporção de Pobres no Brasil 

1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005

Brasil 33,8 33,4 33,9 32,7 33,9 33,6 32,9 34,1 31,7 29,1

Norte1 43,0 43,9 45,5 45,3 45,6 44,2 45,2 46,7 41,7 38,4

Nordeste 59,1 59,1 60,0 57,6 58,6 57,3 56,5 58,0 55,3 51,7

Centro-Oeste 26,3 26,4 23,8 22,7 25,0 24,5 23,5 25,2 21,0 19,9
Sudeste 20,1 19,6 19,7 19,3 20,6 21,5 21,0 22,5 20,7 18,2
Sul 25,6 24,6 25,8 24,1 25,9 23,2 21,8 21,6 19,5 18,1

Fonte: Elaborado pelo IETS com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

Obs.: A pesquisa não foi a campo em  2000.

Notas:

1 - Os estados da região Norte, exceto o estado de Tocantins, referem-se apenas a área urbana entre 1992 e 2003. 

      Em 2004 a área rural desses estados passou a integrar a amostra da PNAD.  

 

Com relação à renda, o índice de Gini é um indicador que mede o grau de desigualdade 

existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor varia 

de 0, quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1, 

quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da sociedade e a 

renda de todos os outros indivíduos é nula). Pelos dados da Tabela 5, pode-se verificar que de 

1995 a 2005, a desigualdade de renda em todas as regiões do país, vem se reduzindo, mas 

ainda se apresenta alta. As regiões Centro-Oeste (0,58) e Nordeste (0,57) são as que 

apresentam maior grau de desigualdade de renda. 
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Tabela 5 – Desigualdade de Renda (Índice de Gini) 

1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005

Brasil 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,59 0,58 0,57 0,57

Norte1 0,58 0,58 0,59 0,58 0,56 0,57 0,56 0,54 0,54 0,53

Nordeste 0,61 0,62 0,62 0,61 0,61 0,60 0,60 0,59 0,59 0,57
Centro-Oeste 0,59 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,58 0,57 0,58
Sudeste 0,57 0,56 0,57 0,57 0,56 0,57 0,56 0,56 0,55 0,55
Sul 0,57 0,56 0,56 0,56 0,56 0,55 0,53 0,53 0,52 0,52

Fonte: Elaborado pelo IETS com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

Obs.: A pesquisa não foi a campo em  2000.

Notas:

1 - Os estados da região Norte, exceto o estado de Tocantins, referem-se apenas a área urbana entre 1992 e 2003. 

      Em 2004 a área rural desses estados passou a integrar a amostra da PNAD.  

  

Muitos são os fatores que permitem avaliar a desigualdade regional. A teoria econômica 

concentra sua discussão na desigualdade de renda, entretanto, não se pode reduzir a 

magnitude da desigualdade regional à análise isolada da renda, ou do grau de pobreza ou do 

trabalho. É necessário avaliar renda, grau de pobreza e trabalho, associados a outros fatores, 

como ao acesso à educação, uma vez que a educação é considerada como um poderoso meio 

para as pessoas conquistarem melhores posições no mercado de trabalho, obterem 

crescimentos potenciais em seus rendimentos futuros e gerar desenvolvimento para o país.  

 

Segundo dados do PNAD 2005, 27% da população brasileira situa-se na faixa de 0 a 14 anos, 

27% na faixa dos 15 aos 29 anos e apenas 4% na faixa de 70 anos ou mais. No que se refere 

ao nível educacional, pelos dados do gráfico 3 a seguir, pode se verificar que a maior parte da 

população brasileira está situada na faixa entre 4 a 7 anos de estudo, o que equivale ao ensino 

fundamental incompleto. Pode-se assim constatar que, embora o Brasil possua uma população 

relativamente jovem, o número médio de anos de estudo é baixo, o que compromete o nível 

de renda desta população. 
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Gráfico 3- Anos de estudo (Brasil 2005) 

 

                                       FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional 

                                     por Amostra de Domicílios 2004-2005. 

                                    (1) Inclusive as pessoas com anos de estudo não-determinados ou sem declaração 

 

Este fato fica evidenciado analisando-se os dados apresentados na Tabela 6 e no gráfico 4, a 

seguir. Um indivíduo com 15 ou mais anos de estudo, que já tenha, portanto, concluído o 

ensino superior, tem um rendimento do trabalho equivalente a 3,03 vezes o rendimento de um 

indivíduo que possua apenas o ensino médio. Assim, quanto maior o nível de escolaridade, 

maior será o rendimento do trabalho. 

 

Tabela 6 - Nível de escolaridade e rendimento 

do trabalho 
 

Brasil
 08-10 anos 
de estudo

 11-14 anos de 
estudo

 15 + anos de 
estudo

Rendimento 
do trabalho

2,92 4,52 13,72

Salário/hora R$ de 2002

Fonte: Atlas Racial Brasileiro - PNUD 2005  

Gráfico 4 – Nível de escolaridade e 

rendimento do trabalho 

13,72

4,52
2,92

 08-10 anos de estudo  11-14 anos de estudo  15 + anos de estudo

R end iment o  do  t rabalho

 

  Fonte: Atlas Racial Brasileiro – PNUD 2005 
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Essas informações mostram que o maior correlato da desigualdade de renda no Brasil são as 

diferenças em educação. Sem educação torna-se mais difícil conseguir emprego e, na ausência 

de uma população educada, poucos empregos de qualidade são criados. Segundo 

Schwartzman (2004), o baixo nível sócio-econômico de grande parte da população cria 

dificuldades de acesso à educação e impede que boa parte da população alcance níveis 

melhores de renda e tenha acesso a melhores oportunidades de trabalho. Dessa forma, pessoas 

com mais qualificação tomam o lugar de outras menos qualificadas acentuando as 

desigualdades sociais. 

 

Os níveis de escolaridade dos jovens de 18 a 24 anos, faixa de idade correspondente ao 

ingresso no ensino superior, embora venha apresentando melhoras, ainda permanece baixo em 

todas as regiões do país. Na região Nordeste, por exemplo, o número médio de anos de estudo 

dos jovens situados nesta faixa de idade variou de 5,7 em 2001 para 6,5 em 2005, enquanto 

que na região Sul, este número variou de 7,7 em 2001 para 8,5 em 2005 (vide Tabela 7).  

 

Tabela 7 - Número médio de anos de estudo – Regional 

Norte urbana Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

         18 a 24 anos 7,2 7,1 5,7 7,9 7,7 7,3

         18 a 24 anos 7,4 7,3 5,9 8,1 8,0 7,6

         18 a 24 anos 7,6 7,5 6,1 8,3 8,2 7,8

         18 a 24 anos 7,7 7,6 6,3 8,5 8,4 7,9

         18 a 24 anos 7,8 7,2 6,5 8,6 8,5 8,1

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2001-2005.

2002

2003

2004

2005

2001

Brasil

Sexo 
e 

grupos de idade

Número médio de anos de estudo 

Grandes Regiões
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Levando-se em consideração que uma pessoa para estar ingressando no ensino superior deve 

ter acumulado, no mínimo, 12 anos de estudo (ensino fundamental e médio), um indivíduo de 

18 anos de idade, com uma média de anos estudo de 5,7 anos, significa que o mesmo ainda 

não possui o ensino fundamental completo. Isto demanda, além de outros fatores, que se 

intensifique políticas que ampliem o acesso ao ensino às populações menos favorecidas, de 

forma a reduzir a elevar o nível educacional da população, reduzir as diferenças regionais e a 

incrementar o desenvolvimento econômico e social da região. 

 
Com relação ao acesso à educação superior, analisando os dados apresentados nas Tabelas 8 e 

9 a seguir, verifica-se que a oferta de vagas no ensino superior é muito inferior à demanda em 

todas as regiões do Brasil, o que eleva a concorrência e dificulta o acesso.  

 

No ano 2000, o número total de vagas oferecidas ao ensino superior no Brasil foi de 

1.216.287. O número total de inscritos no vestibular e outros processos seletivos (Exame 

Nacional do Ensino Médio, avaliação seriada do ensino médio e outros tipos de seleção, 

exceto transferências e re-matrículas), nesse mesmo ano, foi de 4.039.910. Em 2005, o 

número de vagas se eleva, mas permanece ainda muito inferior ao número total de inscritos. 

 

 É possível verificar também por meio desses dados que o número de vagas vem aumentando 

de forma muito mais intensa na rede de ensino superior privada (Instituições de Ensino 

Superior particulares, filantrópicas e confessionais). Enquanto que o número de inscritos em 

vestibular e outros processos seletivos, vem se elevando consideravelmente na rede de ensino 

superior pública (Instituições de Ensino Superior federais, estaduais e municipais). De 2000 

para 2005, a rede de ensino superior privado registrou um aumento total de vagas, no Brasil, 

de 1.151.964 contra 67.736 vagas na rede pública . 
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Tabela 8 - Número de vagas em Instituições de Ensino Superior (IES) 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Pública 245.632 26.301 68.740 83.311 42.638 24.642

Privada 970.655 23.353 72.825 624.468 171.832 78.177

Total de vagas 1.216.287 49.654 141.565 707.779 214.470 102.819

Pública 256.498 25.792 76.388 82.977 43.801 27.540

Privada 1.151.994 31.866 100.124 721.660 204.319 94.025

Total de vagas 1.408.492 57.658 176.512 804.637 248.120 121.565

Pública 295.354 36.903 90.175 95.173 47.264 25.839

Privada 1.477.733 49.688 150.158 894.120 251.983 131.784

Total de vagas 1.773.087 86.591 240.333 989.293 299.247 157.623

Pública 281.213 21.623 80.984 92.502 54.564 31.540

Privada 1.721.520 69.312 196.556 1.018.276 285.213 152.163

Total de vagas 2.002.733 90.935 277.540 1.110.778 339.777 183.703

Pública 308.492 29.424 91.311 99.797 58.549 29.411

Privada 2.011.929 88.514 230.618 1.208.757 307.640 176.400

Total de vagas 2.320.421 117.938 321.929 1.308.554 366.189 205.811

Pública 313.368 29.673 88.764 102.738 61.326 30.867

Privada 2.122.619 96.986 246.133 1.267.537 317.339 194.624

Total de vagas 2.435.987 126.659 334.897 1.370.275 378.665 225.491

Fonte: MEC/INEP - Censo da Educação Superior (2000-2005)

* Outros processos seletivos: Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Avaliação Seriada no Ensino Médio e outros tipos de seleção,exceto transferências e re-matrículas

2000

2005

 Rede de Ensino Superior
Brasil

Grandes Regiões

2001

2002

2003

2004

 

 

Tabela 9 - Número de inscritos em Instituições de Ensino Superior (IES*) 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Pública 2.178.918 163.434 546.477 918.390 365.783 184.834

Privada 1.860.992 57.986 158.987 1.195.177 282.039 166.803

Total de inscritos 4.039.910 221.420 705.464 2.113.567 647.822 351.637

Pública 2.224.125 163.565 553.662 923.255 362.806 220.837

Privada 2.036.136 66.921 206.223 1.239.661 343.715 179.616

Total de inscritos 4.260.261 230.486 759.885 2.162.916 706.521 400.453

Pública 2.627.200 406.280 642.321 992.473 384.048 202.078

Privada 2.357.209 95.770 276.204 1.345.406 376.606 263.223

Total de inscritos 4.984.409 502.050 918.525 2.337.879 760.654 465.301

Pública 2.367.447 238.557 668.461 854.138 370.359 235.932

Privada 2.532.576 155.981 295.140 1.444.680 397.302 239.473

Total de inscritos 4.900.023 394.538 963.601 2.298.818 767.661 475.405

Pública 2.431.388 270.965 667.192 859.484 394.037 239.710

Privada 2.622.604 156.789 332.559 1.550.141 356.256 226.859

Total de inscritos 5.053.992 427.754 999.751 2.409.625 750.293 466.569

Pública 2.306.630 226.432 622.009 844.782 369.852 243.555

Privada 2.754.326 122.904 363.469 1.645.048 367.123 255.782

Total de inscritos 5.060.956 349.336 985.478 2.489.830 736.975 499.337

Fonte: MEC/INEP - Censo da Educação Superior (2000-2005)

2000

* Outros processos seletivos: Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Avaliação Seriada no Ensino Médio e outros tipos de seleção,exceto transferências e re-matrículas

 Rede de Ensino Superior
Brasil

Grandes Regiões

2001

2002

2003

2004

2005
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Cabe ressaltar que aos concluintes do ensino médio se ajuntam, todos os anos, os reprovados 

em vestibulares anteriores, o que faz com que o número de candidatos cresça a cada ano em 

ritmo mais acelerado que o número de vagas oferecidas pelas Instituições de Ensino Superior 

(IES). Isto gera alta concorrência, elevando a relação candidato/vaga principalmente nas IES 

públicas. 

 

É sabido que para se vencer a alta concorrência no ingresso ao ensino superior é necessário 

uma boa preparação no ensino médio, porém, dadas as condições financeiras da maioria da 

população das regiões do Brasil, essa preparação nem sempre permite ao estudante carente 

concorrer de forma igual com aqueles que puderam desfrutar de uma boa preparação. Assim, 

boa parte dos alunos originários do ensino médio, principalmente, alunos originários do 

ensino médio público não tem conseguido ingressar na educação superior. De acordo com o 

Informativo nº 130, de 06 de março de 2006, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), com base nas estatísticas produzidas a partir dos 

questionários socioeconômicos preenchidos pelos participantes do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (Enade), os alunos que vieram do ensino médio em escolas 

públicas representam apenas 46,8% do total de matrículas nas IES (vide Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 - Presença dos egressos do ensino médio público nas IES 

89,7%

46,80%

Estudantes nas IES egressos do ensino médio público

Estudantes cursando o enino médio em escolas públic as

  

               Fonte: Informativo nº130, de 06/03/2006 - MEC/INEP 
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Comparando os dados das Tabelas 8 e 10, pode-se observar um outro dado interessante: o 

número de ingressos em IES acaba sendo inferior ao número de vagas ofertadas. No ano de 

2005, aproximadamente 48% das vagas nas IES particulares ficaram ociosas contra 

aproximadamente 7,9% nas públicas. Esse fato se deve, na maioria dos casos, ao fato de 

existirem cursos que geralmente não preenchem suas vagas, dado o pequeno interesse 

existente em relação a eles, ocasionado pela fraca possibilidade de emprego remunerado.  

 

Tabela 10 - Número de ingressos em IES (Vestibular e outros processos seletivos)* 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Pública 233.083 22.889 67.363 77.639 41.182 24.010

Privada 664.474 19.965 56.219 398.000 129.859 60.431

Total de ingressos 897.557 42.854 123.582 475.639 171.041 84.441

Pública 244.621 22.903 74.089 78.115 42.280 27.234

Privada 792.069 24.866 79.279 464.506 151.352 72.066

Total de ingressos 1.036.690 47.769 153.368 542.621 193.632 99.300

Pública 280.491 35.716 86.146 87.663 45.567 25.399

Privada 924.649 35.193 104.984 516.506 175.816 92.150

Total de ingressos 1.205.140 70.909 191.130 604.169 221.383 117.549

Pública 267.081 20.958 78.653 86.442 50.529 30.499

Privada 995.873 44.723 121.557 561.270 175.624 92.699

Total de ingressos 1.262.954 65.681 200.210 647.712 226.153 123.198

Pública 287.242 28.013 86.346 92.068 52.726 28.089

Privada 1.015.868 48.208 122.862 580.793 171.491 92.514

Total de ingressos 1.303.110 76.221 209.208 672.861 224.217 120.603

Pública 288.681 28.632 83.308 92.836 54.567 29.338

Privada 1.108.600 50.470 144.873 628.432 182.560 102.265

Total de ingressos 1.397.281 79.102 228.181 721.268 237.127 131.603

2005

* Outros processos seletivos: Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Avaliação Seriada no Ensino Médio e outros tipos de seleção,exceto transferências e re-matrículas

Fonte: MEC/INEP - Censo da Educação Superior (2000-2005)

2000

2001

2002

2003

2004

 Rede de Ensino Superior
Brasil

Grandes Regiões

 

 

Além disso, este fato pode também estar associado a  não-aprovação no vestibular, 

principalmente o das IES públicas, ou à aprovação em mais de uma instituição, uma vez que o 

mesmo candidato se inscreve em mais de uma IES pública. No caso das IES particulares, 
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pode estar associado à falta de recursos para financiar os estudos, o que leva o estudante, 

mesmo aprovado, a desistir da matrícula. No entanto, isto não diminui a extensão do problema 

criado pela extrema diferença entre os candidatos ao ensino superior e as vagas oferecidas por 

este.  

 

Do universo de ingressos no ensino superior, pode-se constatar pelos dados da Tabela 11 e 

gráfico 6, que a maioria dos ingressos, desde 1995 até 2005, é notadamente maior na rede de 

ensino superior privada . As estatísticas da educação superior produzidas pelo INEP revelam 

ainda um outro dado alarmante: apenas 33% dos alunos que cursaram todo o ensino médio em 

escolas privadas estão matriculados em IES privadas e 51,7% nas públicas. Os egressos do 

ensino médio das escolas públicas necessitam de medidas que lhes propiciem um maior 

acesso ao ensino superior e condições de permanência no mesmo. 

 

Tabela 11 - Distribuição percentual do número de 

ingressos através de processos seletivos, por 

categoria administrativa - Brasil 1995-2005 

Ano Total Pública  % Privada  %

1995 510.377 158.012 31,0 352.365 69,0

1996 513.842 166.494 32,4 347.348 67,6

1997 573.900 181.859 31,7 392.041 68,3

1998 651.353 196.365 30,1 454.988 69,9

1999 787.638 217.497 27,6 570.141 72,4

2000 897.557 233.083 26,0 664.474 74,0

2001 1.036.690 244.621 23,6 792.069 76,4

2002 1.205.140 280.491 23,3 924.649 76,7

2003 1.262.954 267.081 21,1 995.873 78,9

2004 1.303.110 287.242 22,0 1.015.868 78,0

2005 1.397.281 288.681 20,7 1.108.600 79,3

Fonte: MEC/INEP/DAES  

Gráfico 6 - Distribuição percentual do 

número de ingressos através de processos 

seletivos, por categoria administrativa - 

Brasil 1995-2005 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Pública  % Privada  %

 

   Fonte: MEC/INEP/DAES 

 

Analisando-se do ponto de vista da distribuição regional do sistema educacional brasileiro, os 

dados do PNAD (2001-2005) apresentados nas Tabelas 12 e 13 a seguir, demonstram que de 

2001 para 2005 houve um crescimento aproximado de 39% no número de estudantes no nível 
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superior do país. Isso se deve em grande parte à extensão da rede de ensino superior privado 

que registrou um crescimento no número de estudantes de 47,47% contra um crescimento de 

apenas 19,51% na rede de ensino superior público, para igual período.  

 

Tabela 12 - Estudantes, por Grandes Regiões, segundo o nível de ensino e a rede de 

ensino que freqüentavam - 2001-2005 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Superior ou 3° grau 3.727.712 175.893 646.950 1.841.028 737.659 326.182

Pública 1.122.880 96.774 336.393 363.238 207.455 119.020

Privada 2.604.832 79.119 310.557 1.477.790 530.204 207.162

Superior ou 3° grau 4.131.803 238.157 694.732 2.025.432 781.587 391.895

Pública 1.164.718 124.992 342.937 392.962 173.698 130.129
Privada 2.967.085 113.165 351.795 1.632.470 607.889 261.766

Superior ou 3° grau 4.656.584 239.693 806.099 2.261.667 925.832 423.293

Pública 1.273.944 117.094 356.479 448.958 223.725 127.688

Privada 3.382.640 122.599 449.620 1.812.709 702.107 295.605

Superior ou 3° grau 4.812.562 263.089 851.512 2.355.510 910.667 431.784

Pública 1.255.317 120.970 353.477 438.077 217.580 125.213

Privada 3.557.245 142.119 498.035 1.917.433 693.087 306.571

Superior ou 3° grau 5.183.413 314.241 923.660 2.492.971 964.212 488.329

Pública 1.341.965 141.610 374.151 459.607 230.564 136.033

Privada 3.841.448 172.631 549.509 2.033.364 733.648 352.296

Fonte: IBGE - PNAD 2001-2005

* Inclusive os estudantes de curso de mestrado ou doutorado.

2005

2004

Nível de Ensino e Rede de
ensino que frequentavam *

2002

2003

Brasil
Grandes Regiões

2001

 

 

Tabela 13 - Estudantes por grandes Regiões - Variação 2001-2005 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Superior ou 3° grau 1.455.701 138.348 276.710 651.943 226.553 162.147

Pública 219.085 44.836 37.758 96.369 23.109 17.013

Privada 1.236.616 93.512 238.952 555.574 203.444 145.134

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Superior ou 3° grau 39,0508 78,6546 42,7715 35,4119 30,7124 49,7106

Pública 19,5110 46,3306 11,2244 26,5305 11,1393 14,2942

Privada 47,4739 118,1916 76,9430 37,5949 38,3709 70,0582

Fonte: IBGE - PNAD 2001-2005

* Inclusive os estudantes de curso de mestrado ou doutorado.

Nível de Ensino e Rede
de ensino que
frequentavam *

Brasil Grandes Regiões

2001 - 2005

2001 - 2005 (%)

Nível de Ensino e Rede
de ensino que
frequentavam *

Brasil
Grandes Regiões
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É possível verificar nos gráficos 7 ao 11, que todas as regiões brasileiras, é marcante a 

presença de estudantes na rede privada de ensino superior.  

 

Gráfico 7 - Estudantes no ensino superior 

Região Norte 

2001 2002 2003 2004 2005

Pública 

Privada

 

  Fonte: IBGE – PNAD 2001-2005 

Gráfico 8 -Estudantes no ensino superior  

Região Nordeste 

2001 2002 2003 2004 2005

Pública 

Privada

 

 

   Fonte: IBGE – PNAD 2001-2005 

Gráfico 9 - Estudantes no ensino superior  

Região Sudeste 

2001 2002 2003 2004 2005

Pública 

Privada

 

 

  Fonte: IBGE – PNAD 2001-2005 

Gráfico 10 - Estudantes no ensino superior  

Região Sul 
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Pública 

Privada

 

 

   Fonte: IBGE – PNAD 2001-2005 

Gráfico 11 - Estudantes no ensino superior  

Região Centro-Oeste 

2001 2002 2003 2004 2005

Pública 

Privada

 

 

 Fonte: IBGE – PNAD 2001-2005 
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Pelos dados do PNAD (2001-2005) apresentados anteriormente nas Tabelas 12 e 13, e os 

dados do INEP exibidos na Tabela 14 e gráficos 12 e 13, a seguir, cabe destacar ainda que o 

maior aumento registrado no número de estudantes no ensino superior, no período de 2001 a 

2005, foi na Região Norte (aproximadamente 78,65%) notadamente no número de estudantes 

na rede de ensino superior privado, embora seja a região com o menor número de IES nesta 

categoria (106 na região e 5% em relação ao Brasil). A região que apresentou o menor 

aumento no número de estudantes no ensino superior foi a Região Sul (aproximadamente 

30,71%). A Região Sudeste embora seja a região com o maior número de IES, sejam na rede 

de ensino superior privada, seja na pública, apresentou uma variação de, aproximadamente, 

35,41% no número de estudantes.  

 

Tabela 14 -  Nº de Instituições de Ensino Superior por Região Fiscal - 2005 
Categoria 

Administrativa
Norte % Nordeste % Sudeste % Sul %

Centro-
Oeste 

% Brasil %

Pública 16 13,11% 60 15,46% 98 9,32% 39 10,54% 18 7,69%231 10,67%
Privada 106 86,89% 328 84,54% 953 90,68% 331 89,46% 216 92,31% 1934 89,33%
Total 122 388 1.051 370 234 2.165

Fonte: MEC/INEP

 

 

Gráfico 12 - IES privadas por região 
fiscal (%) 
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Fonte: MEC/INEP 

 

Gráfico 13 - IES públicas por região fiscal 
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Fonte: MEC/INEP 
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Conforme dados do INEP (vide Tabela 15 e gráfico 14) a seguir, o número de IES vem 

crescendo ao longo dos anos. De 2000 a 2005, houve um aumento de 31,25% de IES públicas 

e 92,63% de IES da rede privada. Segundo o INEP, a rede privada conseguiu esse avanço 

justamente porque nas universidades federais, poucos são os cursos noturnos, o que prejudica 

os alunos que precisam trabalhar durante o dia. 

 

Tabela 15 -  Evolução do Nº de Instituições por Categoria Administrativa -  Brasil  2000-2005 

Ano Pública  Privada Total 

2000 176 1.004 1.180
2001 183 1.208 1.391
2002 195 1.442 1.637
2003 207 1.652 1.859
2004 224 1.789 2.013
2005 231 1.934 2.165

Fonte:Deaes/INEP/MEC  

 

Gráfico 14 -  Evolução do Número de Instituições por Categoria Administrativa 

Brasil  2000-2005 

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Pública  Privada

 

    Fonte: Deaes/INEP/MEC 

 

Pelos dados expostos anteriormente, pode-se constatar que o número de IES e de estudantes 

no ensino superior vem aumentando ao longo dos anos, principalmente na rede de ensino 
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superior privada, porém a quantidade de inscritos é notadamente superior ao número total de 

vagas oferecidas. Além disso, foi verificado que a concorrência entre alunos egressos do 

ensino público e egressos do ensino médio privado não é igual e a distribuição percentual dos 

mesmos, dentro das IES, também é desigual.   

 

Ao longo deste tópico pôde ser verificado que a educação é um fator crucial para o 

crescimento econômico de longo prazo entre as regiões e que um aumento no nível de 

escolaridade eleva o rendimento do trabalho. Portanto, a redução ou a eliminação de 

diferenças na qualidade e acesso da educação superior pode ser uma poderosa ferramenta para 

a inclusão social e mobilidade social que, associados a outros fatores para a melhoria das 

condições de saúde e habitação, por exemplo, garantem a redução das desigualdades 

existentes e gera desenvolvimento não apenas econômico, como social e humano. Entretanto, 

ainda persistem no Brasil, as desigualdades raciais, que se constituem em um bloqueio para o 

desenvolvimento do país. 

 

2.5 Educação e Desigualdades Raciais 

 

Conforme apresentado no item 2.2, em 2005, do total da população do Brasil, 49,42% são 

pessoas pretas ou pardas, as brancas representam 49,90%.  Isso significa que quase metade da 

população brasileira é potencialmente vítima das discriminações raciais e sofre com as 

desigualdades no mercado de trabalho e no acesso a bens e serviços. 

 

Fazendo-se uma comparação quanto à proporção de indigentes ao longo dos anos 2000 a 

2003, pode-se verificar pelas Tabelas 16 e 17 a seguir, que a diferença entre indigentes negros 

e indigentes brancos nas regiões do Brasil ao longo dos anos é quase da ordem de 50%. 
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Tabela 16 - Proporção de Indigentes no 

Brasil - Negros 

2000 2001 2002 2003

 Centro-Oeste 13,97 11,59 10,98 12,39
Nordeste 43,51 36,44 36,66 37,91
Norte 40,53 22,97 23,81 23,59
Sudeste 15,57 14,53 13,46 14,65
Sul 21,69 18,07 16,32 15,89

Fonte: BRA Brazil_IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Região

 

Tabela 17 - Proporção de Indigentes no 

Brasil - Brancos 

2000 2001 2002 2003
 Centro-Oeste 8,52 6,05 6,38 6,27
Nordeste 33,51 25,89 26,87 27,59
Norte 27,21 14,49 16,24 15,89
Sudeste 7,28 5,88 5,59 5,94
Sul 10,82 7,76 7,07 6,92

Fonte: BRA Brazil_IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Região

 

 

Pelos dados do gráfico 15 a seguir, é possível notar que a proporção de pobres entre a 

população branca é quase idêntica à proporção de indigentes entre população negra, através 

do tempo. A proporção de negros abaixo da linha de pobreza no total da população negra no 

Brasil vem mantendo uma tendência em torno de 50% desde 1995.  

 

Gráfico 15 - Proporção da População abaixo da Linha de Pobreza e de Indigência por 

Raça/Cor 

 

                  Fonte: PNUD 2005 

 

 As desigualdades existentes entre brancos e negros também estão presente no mercado de 

trabalho brasileiro. Pode-se verificar no gráfico 16 a seguir, que no ano de 2003, a 

participação dos negros nas 500 maiores empresas do Brasil era de 23,4% na área funcional, 
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enquanto que em cargos executivos, essa participação se restringia a apenas 1,8%, o que 

evidencia a baixa presença de negros assumindo cargos de chefia e a exclusão social destes no 

mercado de trabalho. 

 

Gráfico 16 - Participação dos negros nas 500 maiores empresas - Brasil, 2003 (em %) 

1,8

8,8

13,5

23,4

Executivo

Gerencia

Chefia

Funcional

 

                    Fonte: Instituto Ethos 

 

A taxa de desemprego entre a população negra e parda é comparativamente maior que a taxa 

de desemprego da população branca. Em pesquisa realizada pelo IBGE em novembro de 2006 

sobre o perfil do mercado de trabalho brasileiro, foi verificado que o desemprego nas seis 

maiores regiões metropolitanas do país atinge principalmente a população negra e parda, que, 

mesmo quando ocupada, recebe em média a metade do salário dos brancos. Pretos e pardos 

representam 42,8 %, ou 17 milhões de pessoas em idade ativa nas seis regiões (vide gráfico 

17).   
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Gráfico 17 -  Taxa de desemprego por características pessoais no Brasil 

(pessoas com 15 anos ou mais) 

1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004

Branco Negros(preto e pardo)

 

                 Fonte: IBGE 

 

As desigualdades raciais observadas no mercado de trabalho são em parte determinadas por 

diferenciais de qualificação, pois os negros possuem menores níveis de escolaridade que os 

brancos. A partir dos dados do Atlas Racial Humano 2005 do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), a seguir, constata-se que, em 2003, para qualquer nível de 

renda familiar considerado, os jovens pardos ou negros tinham em média 1,72 ano de estudo a 

menos do que os jovens brancos (vide gráfico 18).  

 

Gráfico 18 - Escolaridade Média ou Anos Médios de Estudo - Brasil 2003 

6,31

8,03

Brancos Negros

 

            Fonte: Atlas Racial Brasileiro – PNUD 2005 
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Um outro importante indicador capaz de expressar as desigualdades raciais na educação é o 

da taxa de escolarização líquida. Esse indicador aponta o percentual de estudantes que estão 

em séries condizentes com a sua idade, ou seja, que não são mais velhos do que o que seria 

esperado para aquela série determinada. 

 

Pelos dados do gráfico 19 é possível verificar que apenas 32,13% dos negros estão 

matriculados no nível de ensino adequado a suas idades. A conseqüência deste fato é que os 

negros estão defasados em termos de estudo com os brancos, o que por sua vez, leva a um 

atraso na qualificação profissional e uma baixa competitividade no mercado de trabalho. 

 

Gráfico 19 - Taxa de Escolarização líquida no Ensino Médio – Brasil 2003 

32,13%

55,34%

Brancos Negros

 

       Fonte: Atlas Racial Brasileiro – PNUD 2005 

 

As distorções na área de educação se intensificam quando se observam as diferenças de 

acesso ao ensino superior. Os dados do Relatório do Desenvolvimento Humano 2005 - 

Racismo, pobreza e violência, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) revelam ainda que, o percentual de homens negros com diploma universitário em 

2000 (2,7%) era menor que o de homens brancos que tinham concluído a universidade em 

1960 (3%). Pode-se constatar que as diferenças entre brancos e negros apontam uma 

defasagem de mais de uma geração 
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A população negra no Brasil possui uma condição econômica e social bastante inferior à 

branca, resultado da herança histórica do processo de as elites buscarem apenas seu próprio 

benefício. Esta situação de desigualdade constitui claramente uma injustiça social. 

 

Segundo Fleury (2006), o prolongado e intenso fluxo de escravos até a Abolição da 

Escravatura, ocorrida em 1888, impediu a formação da cidadania e a Lei de Terras, decretada 

trinta e oito anos antes da libertação dos escravos, impediu estes de terem acesso à terra 

mantendo-se sua condição de exclusão social que se verifica até os dias atuais. Acrescenta-se 

ainda o fato de o Estado brasileiro, na virada do século XIX, ao invés de investir na 

qualificação dos ex-escravos, agora cidadãos do país, optou por substituir os poucos espaços 

de poder que os negros haviam conquistado pelo estímulo e apoio à imigração européia. Os 

europeus que chegaram ao Brasil, também com baixa qualificação, em poucas décadas 

ascendeu socialmente, enquanto os negros foram empurrados sistematicamente para as 

margens da sociedade. 

 

Feres & Joninsen (2006) associam a noção de exclusão social aos processos sociais que 

discriminam determinados grupos e indivíduos tornando difícil o seu acesso aos frutos do 

desenvolvimento e dificultam ou impedem sua integração à cultura dominante. Esses 

processos são a tomada de decisão e o acesso à educação, à saúde e ao emprego.  Esses 

mesmos autores afirmam também que o ambiente ideológico do desenvolvimentismo 

brasileiro tornou-se avesso ao diagnóstico de desigualdades raciais.  

 

Instituído pelo Decreto nº 1.904, de 13 de maio de 1996, o Programa Nacional de Direitos 

Humanos, tem como objetivos, dentre outros, a observância dos direitos e deveres previstos 

na Constituição e a plena realização da cidadania. 
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A Constituição Federal do Brasil de 1988, (CF88), reforçou a questão dos direitos e das 

liberdades duramente reprimidos pelo regime militar. Cabe ressaltar que o seu artigo 3º define 

como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

Para atingir tais objetivos, necessita-se de uma operação conjunta de uma série de fatores, 

dentre eles de melhorias na educação. As desigualdades sociais, raciais, de renda e a pobreza 

são barreiras que travam o desenvolvimento e somente serão superadas, combinando tanto 

ações de cidadania e de participação com políticas públicas, sejam elas de caráter 

universalista ou focalizadas. Tendo em vista que a educação é um dos meios de se promover o 

desenvolvimento de um país e melhorar as condições de trabalho e renda, o incentivo na área 

de educação, com políticas que ampliem o acesso da educação a um maior número de pessoas 

é uma das maneiras de se resolver esses problemas.   

 

Foi constatado nesse tópico que a defasagem entre negros e brancos quanto ao ensino superior 

ultrapassa gerações. Também foi verificado que quanto maior o nível educacional de um 

indivíduo, melhores são as oportunidades de trabalho e maior é o rendimento do mesmo.  
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Ao longo desse capítulo, foi mencionado que o desenvolvimento implica em crescimento e 

transformação. O processo de desenvolvimento, entendido como sendo de natureza sócio-

econômica e cultural, deve assegurar à população como um todo a crescente elevação do seu 

nível de vida. Foi verificado que o Brasil é um país marcado pela diversidade, com 

necessidades diferentes em cada região, em termos sociais, econômicos, e de conhecimento. 

Foi observado também, que a educação é reconhecida como uma variável política e 

estratégica, capaz de intensificar o crescimento da renda, produzir a modernização e construir 

as bases de uma sociedade mais justa. 

 

Além disso, foi constatado que o cenário de grandes desigualdades regionais, torna a questão 

da inclusão das populações marginalizadas uma prioridade para as políticas públicas. Dessa 

forma é necessário prover condições para que os indivíduos estejam qualificados para se 

inserirem no mercado de trabalho e possam competir em situação de igualdade. Além de 

melhorias nas condições de vida, a expansão e a democratização do acesso ao ensino superior 

são fatores que contribuem para a inserção social dos indivíduos e para a redução das 

desigualdades. 

 

No entanto, conforme será verificado no capítulo a seguir, o acesso ao ensino superior nos 

dias atuais, assim como no passado, ainda é restrito a um pequeno grupo de pessoas.  
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3. A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

 

A educação superior foi proibida no país até 1808. O ensino superior no Brasil nasceu com 

características coloniais e de elite, voltado para a preparação de profissionais para trabalhar 

nos altos postos do Governo. Este capítulo dedica-se ao estudo da origem da educação 

superior no Brasil até os dias atuais, bem como suas finalidades e a forma como a mesma está 

organizada, destacando o seu caráter elitista que permanece mesmo com o passar dos tempos. 

 

3.1 Antecedentes 

 

No Brasil Colônia não havia instituições de ensino superior em seu território até o início do 

século XIX. A educação formal ficava a cargo de um grupo de missionários (jesuítas) que 

formavam a Companhia de Jesus. O trabalho dos jesuítas baseava-se desde a cristianização 

dos povos indígenas até à formação do clero, em seminários teológicos e na educação dos 

filhos das classes dominantes nos colégios reais onde estes também eram preparados para 

freqüentarem a Universidade de Coimbra, em Portugal. Segundo Fávero (1980), o governo 

português, até o século XVIII, procurou impedir a criação de instituições de ensino superior 

devido ao fato de as mesmas virem a se tornar instrumento de libertação dos colonos. 

 

A estruturação das primeiras escolas superiores deu-se a partir de 1808 com a vinda da família 

real portuguesa para o Brasil. O comércio da Bahia pede ao Príncipe Regente a fundação de 

uma universidade literária, oferecendo importante soma em dinheiro para seu custeio. A 

solicitação não é atendida. Em vez de universidade, o Príncipe D. João decide criar o Curso de 

Cirurgia, Anatomia e Obstetrícia em fevereiro de 1808, hoje Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal da Bahia. Quando se muda para Rio de Janeiro, cria, também em 1808, 
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o Segundo Curso de Anatomia e Cirurgia (atualmente Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro), assim como a Academia de Guarda Marinha.  Em 

1810, funda a Academia Militar, que se transformou em Escola Central, depois Escola 

Politécnica (agora Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro). Em 

1814 é criado o Curso de Agricultura, e em 1816, a Real Academia de Pintura, Escultura e 

Arquitetura. 

 

A falta de interesse por parte da Família Real, notadamente do Príncipe Regente, quanto à 

necessidade de elaborar e desenvolver um modelo de escola superior que atendesse às 

necessidades do Brasil era notável, de maneira que se chegou até a Independência com as 

mesmas escolas de formação profissional já existentes. Depois da Independência, o Imperador 

D. Pedro I cria, em 1827, os Cursos Jurídicos em São Paulo e em Olinda, Pernambuco. 

Durante a regência, na minoridade de D. Pedro II, criam-se em 1832 a Escola de Minas e 

Metalurgia em Ouro Preto, Minas Gerais, em 1839 a Escola de Farmácia, também em Ouro 

Preto, e em 1837, no Rio de Janeiro, o Imperial Colégio Pedro II.   

 

O ensino superior no Brasil nasceu desprovido de um caráter nacional. As escolas superiores 

foram criadas como serviço público, mantidas e controladas pelo governo e voltadas, 

sobretudo, para a preparação de profissionais liberais, a saber: médicos, advogados e 

engenheiros. Segundo Romanelli (2005), o ensino superior no Brasil surge com o propósito 

exclusivo de proporcionar educação para uma elite aristocrática e nobre que compunha a 

Corte. Para o restante da sociedade, a instrução se resumia à alfabetização e a um mínimo de 

instrução que bastasse para garantir o funcionamento das atividades de baixo escalão. 
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As primeiras faculdades brasileiras eram independentes umas das outras, localizadas em 

cidades importantes e possuíam uma orientação profissional fortemente elitista e formadora 

da mentalidade política do Império. Seguiam o modelo das grandes escolas da França e eram 

mais voltadas ao ensino do que à pesquisa. Segundo Olive (2002), tanto a organização 

didática como a estrutura de poder dessas faculdades baseavam-se em cátedras vitalícias.   

 

A educação acadêmica foi considerada símbolo de classe e se tornou fator coadjuvante na 

construção das estruturas de poder na Colônia. Os cursos de Direito, criados em 1827, 

tornaram-se provedores de quadros para as assembléias, bem como para o Governo das 

Províncias e Governo Central. Segundo Fávero (2000), a ausência de estudos acadêmicos nas 

áreas de humanas, letras ou ciências afetou a formação de professores que atuariam nas 

escolas secundárias e privou a criação de um modelo educacional nacional, além de postergar 

as buscas por soluções para as crises e o desenvolvimento do país. 

  

O ensino superior é mantido como atribuição, embora não privativa, do poder central. Com a 

reforma Benjamin Constant, surgem várias escolas superiores de iniciativa particular, dentre 

elas, as Faculdades de Direito da Bahia, as Escolas de Engenharia do Recife e as Politécnicas 

de São Paulo e da Bahia. Com o advento da República inicia-se também o debate acerca da 

criação de uma universidade ou faculdade católica. 

 

Pode-se verificar que o ensino superior brasileiro nasceu com características coloniais e de 

elite. Desde o período colonial, esteve condicionado pela dependência externa do país, tanto 

econômica, como culturalmente. Segundo Romanelli (2005), mais de três séculos de 

escravidão e patriarcalismo podem ser responsáveis pela criação de uma demanda típica de 

educação classista.  
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Conforme se verá adiante, o sistema educacional brasileiro sofrerá algumas mudanças com a 

substituição do trabalho escravo por relações assalariadas seguida de um processo simultâneo 

de industrialização e urbanização. Entretanto, o seu caráter elitista permanece. 

 

3.1.2 Universidades no Brasil 

 

A primeira universidade brasileira somente foi criada após a proclamação da República. A 

Universidade de Manaus, criada em 1909 e a Universidade do Paraná, criada em 1912, foram 

as duas primeiras instituições denominadas universidades, entretanto, de acordo com 

Romanelli (2005), o Governo Federal, por meio do Decreto-Lei nº 11.530/1915, que 

determinava a abertura de escolas superiores apenas em cidades com mais de 100.000 

habitantes, não reconheceu oficialmente essas instituições como universidades.  

 

Os autores em geral consideram que a primeira universidade brasileira foi a Universidade do 

Rio de Janeiro, criada em 1920, resultado do Decreto nº 14.343, reunindo, 

administrativamente, faculdades profissionais pré-existentes. Tal qual as escolas superiores do 

período colonial, essa universidade era elitista e voltada mais ao ensino do que à pesquisa. 

Segundo Fávero (1977), costuma-se atribuir sua criação à visita do Rei da Bélgica ao Brasil, 

por ocasião dos festejos do Centenário da Independência. Dessa forma, havendo interesse 

político em lhe conceder o título de Doutor Honoris Causa, necessitava-se de uma instituição 

adequada, a saber, uma universidade para se efetivar tal concessão. 

  

A educação superior no Brasil continuou comportando-se como um instrumento de 

mobilidade social e era vista, pelos estratos que manipulavam o poder político e econômico, 

como principal via de ascensão, prestígio e integração no universo das classes dominantes. O 
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ensino superior ainda seria, por muito tempo, o ensino para poucos, monopólio da elite, 

conforme se verá mais adiante. Silva (1976) destaca que a demanda por educação superior 

apresentava muito mais conotações de caráter social e classista do que preocupação com o 

papel que o jovem formado teria de desempenhar na luta pelo desenvolvimento. 

 

O período que se inicia com a Revolução de 1930, sendo esta, resultado de uma crise que 

vinha destruindo o monopólio do poder pelas velhas oligarquias, favorecendo a criação de 

algumas condições básicas para a implantação definitiva do capitalismo no Brasil, gerou 

profunda transformação na ordem política e administrativa do país, o que, por sua vez, vai 

repercutir no sistema de ensino. A crise dos anos 30 favoreceu a criação de algumas 

condições básicas para a implantação do capitalismo industrial no Brasil por meio da 

industrialização à base de substituição das importações. A industrialização passou a 

desenvolver-se em função de uma demanda, que antes vinha sendo satisfeita pela importação 

de produtos manufaturados. Tornava-se necessário, um remanejamento de todo o aparelho do 

Estado, ligado até então aos interesses latifundiários, com vistas a uma adequação de sua 

estrutura aos novos interesses e a uma saída mais eficiente da crise.  

 

Para promover a industrialização caberia ao Estado: realizar o planejamento econômico (para 

usar de modo eficiente os recursos escassos); garantir proteção à indústria nascente; investir 

em atividades em que a iniciativa privada estivesse ausente (especialmente infra-estrutura de 

transportes, energia e comunicações) e; prover recursos para o financiamento do investimento 

industrial. 

 

A industrialização, dentre outros fatores, ampliou a oferta de trabalho assalariado e isto, por 

sua vez, representou um crescimento da demanda social pela expansão do ensino.  A 
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formação de quadros, não só para ocupar cargos administrativos como também para o 

desempenho de funções importantes no processo de industrialização dependia 

fundamentalmente do sistema educacional. Todavia, a expansão da demanda por educação só 

se desenvolveu nas zonas onde se intensificaram as relações de produção capitalista atingindo 

de forma desigual o território brasileiro. 

 

O processo simultâneo de industrialização e urbanização deu origem ao surgimento de uma 

classe média. À medida que cresce, esta classe vai exigir maior participação política e 

educação. Cabe destacar uma observação feita por Silva (1976), que retrata o caráter seletivo 

do ensino superior, de que para a classe média representava uma ascensão chegar aos cursos 

superiores, já para os membros das classes dominantes representava um descenso ter que 

concorrer com esta classe às vagas existentes. Teixeira (1994) também considera o processo 

educativo, um processo seletivo, destinado a preparar alguns privilegiados da sociedade para 

uma vida melhor. Este mesmo autor ressalta que o sistema educativo funcionava, exatamente, 

por não educar todos, mas somente uma parte. 

 

Ao longo da década de 1930, o ensino superior no Brasil passou por várias reformas com 

vistas a sua reorganização no país.  Em 1931, durante a era Vargas, foi criado o Ministério da 

Educação e Saúde Pública em cuja gestão de Francisco Campos foram criados, dentre outros: 

o Conselho Nacional de Educação (Decreto nº 19.850); o Estatuto das Universidades 

Brasileiras (Decreto nº 19.851) regulamentando e organizando o ensino superior no país; e 

deu-se a reorganização da Universidade do Rio de Janeiro (Decreto nº 19.852) que passou a 

reunir as Faculdades de Direito e de Medicina, a Escola Politécnica, a Escola de Minas de 

Outro Preto (que não foi efetivada), as Faculdades de Farmácia e de Odontologia, a Escola 

Nacional de Belas Artes e o Instituto Nacional de Música. A criação do Ministério da 
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Educação e Saúde, em 1931, constituiu uma das intenções do então Governo Provisório de 

reorganizar a estrutura educativa a partir do centro político. 

 

Em 1931 também foi publicado o Decreto nº 20.179 dispondo sobre a equiparação de 

institutos de ensino superior mantidos pelos governos estaduais e sobre a inspeção de 

institutos livres, para efeito de reconhecimento oficial dos diplomas por eles emitidos, 

expressando, dessa forma, o controle e a centralização do ensino superior pelo Governo 

Federal. 

 

Em 1932 é lançado o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova apresentando uma análise do 

problema educacional. Dentre outros aspectos, o Manifesto defendia a educação acessível em 

todos os seus graus a todos os cidadãos que a estrutura social do país mantinha em condições 

de inferioridade econômica, além de uma educação mais pragmática que deveria servir aos 

interesses do indivíduo e não aos de uma classe. De acordo com o Manifesto, a universidade 

desempenha um papel importante na formação das elites. 

 

Em 1934 foi criada a Universidade de São Paulo (USP) que se tornou no maior centro de 

pesquisa do Brasil atendendo aos objetivos de seus fundadores. No ano de 1935, deu-se a 

criação da Universidade do Distrito Federal, que foi extinta quatro anos após sua criação. 

Seus cursos foram transferidos para a Universidade do Brasil (antiga Universidade do Rio de 

Janeiro). 

 

A Constituição de 1934 estabeleceu a responsabilidade da União como instância responsável 

pelo planejamento nacional da educação, em todos os níveis, e definiu a sua competência na 

coordenação e fiscalização da execução desse planejamento. Um plano nacional de educação, 
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entretanto, só foi estabelecido a partir de 1961, depois da promulgação do Projeto de Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação. 

 

Em 1937, por meio da Lei nº 452, de 5 de julho de 1937, a Universidade do Rio de Janeiro 

recebe a denominação de Universidade do Brasil. Em 1938 foi criada a União Nacional dos 

Estudantes (UNE). 

 

A progressiva adesão do Governo Vargas ao projeto de industrialização trouxe repercussões 

importantes sobre a política educacional, especialmente a partir de 1937. Um decreto-lei de 

janeiro de 1942 instituiu a Lei Orgânica do Ensino Industrial, com o objetivo de qualificar a 

mão-de-obra para a indústria. Pelo Decreto-Lei nº 4.481, de 16 de julho de 1942, a formação 

profissional fica a cargo do Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários (Senai) e do 

Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac).  Um aparelho nacional de ensino e 

de elaboração de códigos e leis orgânicas começou a se estruturar visando a estabelecer 

diretrizes e estrutura organizativa para os diversos ramos e níveis da educação no país.  

 

Assim sendo, a progressiva extensão do poder do Estado sobre o sistema educacional se deu, 

segundo Draibe (2004), em função de responder às demandas e pressões pela extensão da 

cidadania, formação técnico-profissional da força de trabalho e também para definir os 

parâmetros políticos-ideológicos sob os quais se processaria a socialização dos cidadãos. 

 

Uma das grandes preocupações do Estado, após o Golpe de 1937, foi colocar a educação a 

serviço da ideologia vigente. Todas as instituições de ensino superior do país passaram a ser 

ordenadas por meio de uma legislação estabelecida pelo Ministério de Educação e Saúde. 
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A Constituição de 1946 reflete o processo de redemocratização do país. Estabeleceu, dentre 

outros fatores, que os investimentos a serem feitos em educação pelo Governo Federal não 

poderiam ser menores do que 10%, e os governos estaduais e municipais não poderiam 

investir menos de 20% dos impostos arrecadados. 

 

No geral, de 1930 a 1950, organizou-se um movimento de estruturação do aparelho social do 

Estado, com a edificação de uma área social de suporte de políticas de caráter nacional 

restringida à saúde, educação e à previdência.  

 

Em 1951, é criado o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) objetivando o desenvolvimento 

da pesquisa científica e tecnológica nos diversos campos do saber. Em seguida, pelo Decreto 

nº 29.741, foi criada a Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(atual Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes), com o 

objetivo de assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade 

suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos públicos e privados que visam 

ao desenvolvimento econômico e social do país. 

 

No período que vai de 1956 à 1961, durante o Governo Juscelino Kubitschek, a educação fez 

parte de um conjunto de metas a serem atingidas pelo governo. O Plano de Metas do Governo 

Juscelino Kubitschek era composto por um conjunto de 30 metas organizadas em cinco 

setores, sendo a educação o quinto e último setor, que compreendia uma única meta, a de 

número 30. A meta de número 30 voltava-se para a formação de pessoal técnico destinado a 

operar as indústrias básicas e outros setores de infra-estrutura. O principal objetivo era 

aumentar as oportunidades de instrução nos níveis primário, secundário e superior. 
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Dada a transferência da capital do Brasil do Rio de Janeiro para Brasília, foi inaugurada em 

1962, a Universidade de Brasília (UnB) cujos objetivos principais eram o desenvolvimento de 

uma cultura e de uma tecnologia nacionais ligadas ao projeto desenvolvimentista. A UnB não 

se formou a partir da aglutinação de faculdades pré-existentes. Sua estrutura era integrada, 

flexível e moderna, composta de Institutos Centrais de Ciências, Artes e Letras, Faculdade de 

Ciências Aplicadas e Órgãos Complementares para os serviços. Surge, neste modelo, a idéia 

de campus universitário. No ano anterior foi aprovada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira (LDB), que fortaleceu a centralização do sistema de educação superior. 

 

Em 1962 também é criado o Conselho Federal de Educação, cumprindo o artigo 9º da Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) aprovada no ano anterior. Este substitui o Conselho Nacional de 

Educação. São criados ainda os Conselhos Estaduais de Educação e são elaborados o Plano 

Nacional de Educação (PNE) e o Programa Nacional de Alfabetização, pelo Ministério da 

Educação e Cultura. Completou-se assim a centralização dos dispositivos básicos de controle 

estatal sobre a educação. 

 

Segundo Romanelli (2005, p. 187), “em termos de extensão da escolaridade, a LDB e o PNE, 

se não falharam completamente, pelo menos não conseguiram resolver o problema da 

democratização do ensino”.  

 

Em 1964, um golpe militar frustra todas as iniciativas de se revolucionar a educação 

brasileira, sob o pretexto de que as propostas eram comunizantes e subversivas. No período 

pós-64, o desenvolvimento era considerado uma das metas principais para a condição de 

progresso do país e a educação foi atrelada ao projeto de desenvolvimento econômico e 

social. A educação é assumida não apenas como força auxiliar indireta do desenvolvimento 
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social ou da manutenção das tradições ou do progresso cultural e cientifico, mas como função 

direta do desenvolvimento. A participação da educação é exigência para o sucesso do modelo. 

 

Em 5 de novembro de 1965, por meio da Lei nº 4.831, a Universidade do Brasil passa a 

chamar-se Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

 

Em 1966, o Decreto-lei nº 53, determinou que fossem feitas mudanças nas universidades 

quanto à sua organização. Foi criado então um órgão central com atribuições deliberativas 

para supervisão do ensino e da pesquisa em todas as universidades extinguindo a antiga 

estrutura formada pela aglutinação de várias escolas independentes e autônomas. Em 1967, o 

Decreto-lei nº 252 deu continuidade à reestruturação do ensino superior, determinando que 

cada unidade universitária fosse estruturada em unidades menores, chamadas departamentos, 

que deveriam reunir disciplinas afins. 

 

Nos anos 60, os anseios da classe média e a necessidade de profissionais qualificados para o 

setor produtivo geraram um excesso de demanda por educação superior a qual as 

universidades conglomeradas já não tinham mais condições de atender dando início ao projeto 

de reforma universitária. A reestruturação das universidades foi acompanhada por agências 

internacionais como a Agency for International Development (AID) em convênio com o 

MEC, nos acordos chamados MEC-USAID, o que por sua vez criou uma dependência direta 

das instituições dos países subdesenvolvidos às instituições americanas de ensino superior. 

 

Por intermédio da Lei nº 5.537 de 21 de novembro de 1968, posteriormente alterada pelo 

Decreto-lei nº 872 de 15 de setembro de 1969, foi criado o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), uma autarquia do Ministério da Educação e Cultura 
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que tinha como missão financiar os programas de ensino superior, médio e primário sob 

responsabilidade da União. Além disso, também concedia assistência financeira aos estados, 

municípios e estabelecimentos particulares.  

 

Também no ano de 1968, foi aprovado pelo Congresso Nacional a Lei nº 5.540, da Reforma 

Universitária. Por meio dessa lei foram criados, dentre outros: departamentos (em substituição 

às cátedras); sistema de créditos; o vestibular classificatório; os cursos de curta duração; a 

indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão e estabeleceu o ciclo básico; além das 

condições propícias ao desenvolvimento da pós-graduação e das atividades cientificas no país.  

 

Segundo Olive (2002), após 1968, ocorreu uma expansão do sistema privado de ensino 

superior o que criou inúmeras faculdades isoladas na periferia das grandes metrópoles e em 

algumas cidades do interior dos estados mais desenvolvidos. Coube ao sistema privado 

atender à demanda por educação superior de setores estudantis excluídos da forte seletividade 

das universidades federais. 

 

Entre 1968 e 1974 foi o período do “milagre econômico”. Esse período foi caracterizado por 

altas taxas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) superiores a 10% ao ano. Segundo 

Pereira (2003), consolidava-se, nesse período, o novo modelo de desenvolvimento, ou de 

subdesenvolvimento industrializado, concentrador de renda, e o novo pacto político, 

burocrático-autoritário.  Quanto à educação, nos anos 1970, dentre outros aspectos, destacam-

se a criação do crédito educativo (forma de financiamento para que o estudante pudesse 

ingressar ou concluir seus estudos superiores e pagá-los após a conclusão do curso) e do Plano 

Institucional de Capacitação Docente. 
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A democratização do país, a partir de 1985, implicou na eleição de uma Assembléia Nacional 

Constituinte. Um novo Parlamento deveria elaborar a nova Constituição do país o que veio a 

acontecer em 1988. Na nova Carta Magna, a educação esteve presente não apenas em um 

tópico específico, mas em vários. No título sobre direitos e garantias fundamentais, a 

educação apareceu como um direito social, junto da saúde, do trabalho, do lazer, da segurança 

e outros. No artigo 207 da Constituição Federal do Brasil de 1988 (CF88), foi reafirmado a 

indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão em nível universitário, bem 

como a autonomia das universidades. 

 

A CF88 determinou, também, ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança e ao adolescente o direito à educação como uma prioridade em relação a outros 

direitos. Foi determinado ainda que fosse elaborada uma nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional.  

 

No que se refere ao ensino superior, os anos 1990 foram caracterizados, dentre outros: pelos 

cortes de verbas das universidades públicas; pela não abertura de concursos públicos para 

professores; pela continuação da expansão do ensino superior privado e das matrículas dela 

decorrentes; pela destinação de verba pública para as faculdades particulares; pela 

multiplicação das fundações privadas nas Instituições de Ensino Superior (IES); e pela 

ausência de uma política efetiva de assistência estudantil. Deu-se início a um processo de 

redefinição de políticas educacionais, como um dos sinais da modernização do Estado. 

Acrescenta-se a extinção do Conselho Federal de Educação e a instituição de uma comissão 

de transição, cuja atribuição seria a de formular diretrizes para o funcionamento do futuro 

Conselho Nacional de Educação (CNE). 
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Pode-se verificar que durante todo o período mencionado neste tópico, não há nenhuma 

referência à medidas que visassem a reduzir o caráter elitista do ensino superior no Brasil e 

nenhuma proposta de ampliação do acesso ao mesmo. 

 

Em 1996, durante o Governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, após inúmeras 

discussões, foi votada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

9.394/1996). Essa nova lei, dentre outros aspectos, redefiniu o sistema educativo brasileiro e 

introduziu o processo regular e sistemático de avaliação dos cursos de graduação e das 

instituições de ensino superior. O Provão, como ficou conhecido, representou um instrumento 

para avaliar a qualidade do ensino oferecido. 

 

Em setembro de 1996, foi instituído pela emenda Constitucional nº 14 e regulamentado pela 

Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino e Valorização do Magistério (Fundef). O Fundef estabelecia que 25% do total das 

receitas e das transferências seriam vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino.  

 

Ao subvincular ao ensino fundamental uma parcela dos recursos constitucionalmente 

destinados à educação esse fundo gerou uma mudança da estrutura de financiamento do 

ensino fundamental no país. Dentre os êxitos do Fundef, destacam-se a redução das diferenças 

de custo-aluno entre as escolas dos governos estadual e municipal e o aumento da 

transparência na gestão financeira. 

 

Na Constituição reapareceu a iniciativa no sentido de dotar o país de um Plano Nacional de 

Educação (PNE) em termos legais.  
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No Governo Fernando Henrique Cardoso, a política para o ensino superior brasileiro do MEC, 

beneficiou-se das medidas adotadas nas gestões anteriores. O MEC delegou maior 

responsabilidade pela expansão do ensino superior à esfera privada, evidenciada pela 

ampliação considerável da participação desse setor na oferta de vagas. Com vistas a assegurar 

o preenchimento de parte das vagas ofertadas pelo setor privado, foi instituído, em 1999, o 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), destinado a alunos com 

determinado nível de insuficiência econômica. 

 

Instituído pela Lei nº 10.172 de 09 de janeiro de 2001, o Plano Nacional de Educação (PNE) 

foi estabelecido com duração por dez anos. O PNE definiu as diretrizes para a gestão e o 

financiamento da educação, as diretrizes e metas para cada nível e modalidade de ensino e as 

diretrizes e metas para a formação e valorização do magistério e demais profissionais de 

educação.  

 

No que se refere à educação superior, a meta número um do PNE é prover a oferta de 

educação superior para, pelo menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos até o final da década, 

ou seja, até 2010. Outra meta importante do PNE é assegurar que o setor público tenha uma 

expansão do número de vagas numa proporção nunca inferior a 40% do total, contudo, tal 

meta foi vetada pelo então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Além disso, 

dentre os objetivos de metas do PNE estão claramente colocados, dentre outros, a criação de 

políticas que facilitem as minorias, vítimas de discriminação o acesso à educação superior, 

através de programas de compensação de deficiências de sua formação escolar anterior, 

permitindo-lhes assim, competir em igualdade de condições nos processos de seleção e 

admissão a esse nível de ensino. 
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Durante a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, dentre outras ações, foi iniciado 

o debate acerca de uma nova reforma da educação superior. Os três pilares da política para 

Reforma Universitária, que traziam em si as recomendações do Banco Mundial, eram: 

avaliação institucional e exame nacional de cursos (Provão); autonomia universitária; e 

melhoria do ensino, por meio do Programa de Gratificação e Estímulo à Docência (GED). 

Além disso, também aconteceram debates a respeito de ações afirmativas. 

 

No Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), a educação para todos e em todos 

os níveis, com qualidade e democracia no acesso passou a ser considerada uma das 

prioridades de governo.  

 

No tocante à educação superior, foram retomados os debates a respeito de uma nova reforma 

da educação superior. As razões motivadoras da reforma são: fortalecer a universidade 

pública; impedir a mercantilização do ensino superior; garantir a qualidade de ensino; 

democratizar o acesso e construir uma gestão democrática. Segundo o Ministério da Educação 

(MEC), a definição de um projeto para o ensino superior deve entender a educação como bem 

público, destinada a todos indistintamente, inserida no campo dos direitos sociais básicos, 

tratada como prioridade da sociedade brasileira e, portanto, como questão de Estado, sendo 

que, em particular, a universidade deve ser a expressão de uma sociedade democrática, 

pluricultural em que se cultiva a liberdade, a solidariedade e o respeito às diferenças. Além 

disso, foi retomada a meta do PNE relativa à expansão do número de vagas, a qual havia sido 

vetada no governo anterior, por considerá-la importante para a realização da meta número um 

e a mesma consta no artigo nº 65 da 1ª versão do Anteprojeto de Reforma da Educação 

Superior. 
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Dados do MEC, em seu anteprojeto de reforma do ensino superior, apontam que apenas 9% 

dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos está cursando o ensino superior, número bem abaixo 

da Argentina, que tem 32%, dos Estados Unidos, com 50%, e do Canadá, com 62%.  

Conforme especificado anteriormente, a meta do Plano Nacional de Educação é prover, até 

2010, a oferta de educação superior para, pelo menos, 30% dessa população. 

 

Uma das primeiras iniciativas governamentais que integram esse projeto de reforma é a que 

institui o Programa Universidade para Todos (ProUni), que concede bolsas de estudo integrais 

e parciais a estudantes de graduação, que não possuem recursos para financiar seus estudos, 

em instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativo. Além disso, vem 

investindo em diversos programas destinados à educação superior, tais como os apresentados 

a seguir no item 3.3.2. 

 

Uma das diretrizes da reforma da educação superior, ora proposta pelo MEC, era a 

implantação de políticas afirmativas, em particular nas instituições federais. Tal diretriz foi 

retirada da terceira versão do projeto em função do trâmite do Projeto de Lei nº 73/1999 no 

Congresso Nacional que articulava sobre o mesmo assunto. Muitas universidades, 

independentemente do trâmite da lei, porém com apoio do Governo Federal, vêm, ao longo 

dos anos, desenvolvendo políticas afirmativas de acesso ao ensino superior para afro-

descendentes, como a reserva de vagas étnico-racias, também conhecido como Sistema de 

Cotas ou Política de Cotas.  

 

O Governo Lula também vem investindo na ampliação e interiorização do ensino 

universitário federal, com novas universidades e campi, e em novos sistemas de avaliação da 

educação superior.  
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Além disso, em substituição ao Fundef, foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 53, de 

19 de dezembro de 2006 e regulamentado pela Medida Provisória nº 339, de 29 de dezembro 

do mesmo ano, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). O Fundeb é um fundo de natureza 

contábil, que abrange a educação infantil, ensino fundamental e médio e educação de jovens e 

adultos, sendo implantado de forma gradual e alcançando a plenitude em 2009. O Fundeb tem 

duração prevista de 14 anos a contar de 2007. 

 

Cabe ressaltar que os projetos de democratização do acesso ao ensino superior do Governo 

Lula, implicam não apenas em ampliar as oportunidades de acesso como também em ampliar 

o número de vagas no ensino superior para absorver a população egressa do ensino médio. Tal 

iniciativa pode vir a contribuir para reverter o processo histórico de desigualdade social, que 

sempre propiciou oportunidades às elites de terem acesso ao ensino superior, em detrimento 

das camadas mais pobres da população.  

 

3.2 Organização e finalidades do ensino superior no Brasil 

 

O ensino superior organiza-se de forma administrativa, acadêmica e quanto à formação. Tais 

aspectos encontram-se formalizados na Constituição Federal do Brasil (CF88), na Lei de 

Diretrizes e Bases Nacional, Lei nº 9.394/1996 (LDB/1996), no Decreto nº 5.773/2006, 

acrescidos de Regulamentos e Portarias complementares. A Reforma Universitária de 1968, 

Lei nº 5.540/1968, foi responsável pela definição da base da atual estrutura e funcionamento 

da educação brasileira. 
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3.2.1 Organização Administrativa - Classificação 

 

As Instituições de Ensino Superior (IES) são inicialmente classificadas pela LDB/1996, 

segundo a natureza jurídica de suas mantenedoras em Pública (criadas por projeto de lei de 

iniciativa do Poder Executivo e aprovado pelo Poder Legislativo, criadas ou incorporadas, 

mantidas e administradas pelo Poder Público) e Privada (criadas por credenciamento junto ao 

Ministério da Educação e mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito 

privado.) e, posteriormente, por alguns decretos que a complementam.  

 

Figura 1 – MEC - Organização Administrativa 

 

     Fonte: Ministério da Educação (MEC) 

 

As IES públicas estão classificadas em: federais, mantidas e administradas pelo Governo 

Federal; estaduais, mantidas e administradas pelos governos dos Estados; e municipais, 

mantidas e administradas pelo poder público municipal.  
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As IES privadas dividem-se, ou se organizam, em instituições privadas com fins lucrativos ou 

privadas sem fins lucrativos. De acordo com o artigo 20 da LDB/1996, as IES privadas podem 

se enquadrar nas seguintes categorias: I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as 

que são instituídas e mantidas por um ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado 

que não apresentem características dos incisos abaixo; II - comunitárias, assim entendidas as 

que são instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de 

professores e alunos que incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade; 

III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas jurídicas que 

atendem a orientação confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior; IV- 

filantrópicas, na forma da lei. 

 

3.2.2 Organização Acadêmica 

 

As IES, segundo o MEC, diferem quanto a sua competência e responsabilidade e são 

classificadas em: instituições universitárias e instituições não universitárias. 

 

a) Instituições Universitárias 

 

Instituições Universitárias são instituições pluridisciplinares, públicas ou privadas, de 

formação de quadros profissionais de nível superior, que desenvolvem atividades regulares de 

ensino, pesquisa e extensão. Dividem-se em: universidades, universidades especializadas, 

centros universitários. Tais definições poderão ser encontradas na LDB/1996 ,em anexo. 

 

Às universidades, dentre outros, é conferida autonomia para criar, organizar e extinguir cursos 

e programas de educação superior e aumentar ou diminuir o número de vagas, de acordo com 
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a capacidade de atendimento e as exigências de seu meio. De acordo com o artigo 207 da 

CF88, as mesmas devem obedecer ao princípio de indissociabilidade do ensino, pesquisa e 

extensão. Tal princípio não é exigido para as outras formas institucionais de ensino superior, 

de acordo com a LDB/1996. 

  

b) Instituições Não Universitárias 

 

As Instituições não universitárias atuam numa área específica de conhecimento ou de 

formação profissional. São compostas pelos Centros Federais de Educação Tecnológica 

(Cefets) e os Centros de Educação Tecnológica (CETs), pelas faculdades isoladas, pelas 

faculdades integradas e pelos institutos superiores de educação. 

 

3.2.3 Formação 

 

Quanto à formação, em conformidade com a LDB/1996, a educação superior oferece cursos 

de graduação, pós-graduação, seqüenciais e de extensão. A pós-graduação compreende cursos 

Lato Sensu (coordenados pela Secretaria de Educação Superior – SESu)  e Stricto Sensu ( sob 

responsabilidade da CAPES). 

 

No nível da graduação, são conferidos diplomas de bacharel, licenciado ou tecnólogo. Os 

cursos seqüenciais de formação específica conferem diplomas. Os cursos e programas 

eventuais, tais como especialização, educação continuada e cursos seqüenciais de 

complementação de estudos conferem certificados. No nível da pós-graduação strictu sensu, 

são conferidos diplomas de mestre ou doutor.  
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3.2.4 Finalidades  

 

A LBD/1996 trata da educação superior nos artigos 43º ao 57º, estabelecendo em seu artigo 

43 a finalidade do ensino superior. Dentre essas finalidades destaca-se a formação de 

diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 

profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na 

sua formação contínua. 

 

3.3 O papel do Estado com relação à educação superior no Brasil 

 

Na CF88, em seu artigo 205, é estabelecido que a educação, sendo um direito de todos e um 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.  

 

A educação superior é tratada na CF88, na seção 1 do capítulo do Título VIII – Da Ordem 

Social, nos artigos 206 ao 214. 

 

O artigo 206 da CF88 determina que o ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; pluralismo de idéias e 

de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; valorização dos profissionais da 

educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; gestão 
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democrática do ensino público, na forma da lei; garantia de padrão de qualidade; piso salarial 

profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei 

federal.  

 

Quanto ao dever do Estado com a educação superior, o artigo 208, inciso V, da CF88 

estabelece que: 

 “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 

pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”.  

 

No que se refere ao sistema de ensino, o artigo 211, § 1º, da CF88, estabelece que os sistemas 

de ensino são organizados em regime de colaboração entre a União, os Estados e o Distrito 

Federal, sendo que cabe à União a organização do sistema de ensino federal, financiando as 

instituições públicas federais e exercendo, em matéria educacional, função redistributiva e 

supletiva, com vistas a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo 

de qualidade mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

municípios. Nos últimos anos, Estados e Municípios também passaram a atuar no nível 

superior. A organização da educação nacional é tratada no capítulo IV da LDB/96. 

 

3.3.1 Organismos de coordenação da Educação Superior 

 

a) Governamentais 

 

Criado na década de 1930, sob a denominação de Ministério da Educação e Saúde, o 

Ministério da Educação (MEC), órgão da administração federal direta, é responsável pela área 
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de educação. Suas áreas de competência são: a política nacional de educação; a educação 

infantil; a educação em geral (compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino 

superior, educação de jovens e adultos, educação profissional, educação especial e educação à 

distância, exceto ensino militar); avaliação, informação e pesquisa educacional; pesquisa e 

extensão universitária; magistério; e assistência financeira a famílias carentes para a 

escolarização de seus filhos ou dependentes. 

 

Quanto à sua estrutura, o MEC é composto por órgãos da administração direta e indireta, 

conforme figura a seguir: 

 

Figura 2 - Estrutura do Ministério da Educação (MEC) 

 

                                                                                                            Fonte: Ministério da Educação (MEC) 

 

Quanto ao ensino superior, o MEC está estruturado conforme figura 3 a seguir: 
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Figura 3 - Organismos Governamentais e Coordenação a Educação Superior 
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Fonte: Ministério da Educação (MEC) extraído de: NEVES, Clarissa Eckert Baeta. A estrutura e o funcionamento do ensino 
superior no Brasil. In: SOARES, Maria Susana Arrosa (org). A Educação Superior no Brasil. Brasília: Coordenação  
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 2002. 

 

Órgão colegiado integrante da estrutura de administração direta do MEC, o Conselho 

Nacional de Educação (CNE) foi criado pela Lei 9.131 de 24 de novembro de 1995, 

substituindo o Conselho Federal de Educação. É composto por duas Câmaras autônomas, a 

Câmara de Educação Superior (CES) e a Câmara de Educação Básica (CEB). O atual 

Regimento Interno do CNE foi instituído por força da Portaria MEC nº 1.306 de 02 de 

setembro de 1999, resultante da homologação do Parecer CNE/CP nº 99, de julho de 1999.  

 

À Câmara de Educação Superior, dentre outras atribuições, compete a aprovação dos 

Estatutos das Universidades e Centros Universitários. A aprovação de Regimentos das 

instituições não universitárias está sob a responsabilidade do MEC. 
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Subordinada ao MEC, a Secretaria de Educação Superior (Sesu) é responsável por planejar, 

orientar, coordenar e supervisionar o processo de formulação e implementação da política 

nacional de educação superior, além da manutenção, supervisão e desenvolvimento das 

Instituições Públicas Federais de Ensino Superior (IFES) e supervisão das Instituições 

Privadas de Educação Superior. A Sesu é composta pelos seguintes departamentos: Política da 

Educação Superior; Desenvolvimento da Educação Superior; Modernização e Programas da 

Educação Superior; Supervisão da Educação Superior; e de Residência e Projetos Especiais 

na Saúde. Cabe também à Sesu, de acordo com o Decreto nº 3.643/2004, artigo 1º, a 

regulação da educação superior, cabendo ao Departamento de Supervisão da Educação 

Superior (DESUP), a execução dessas atribuições. 

 

À Secretaria de Educação Tecnológica e Profissional (SETEC) cabe, de acordo com o 

Decreto nº 3.643/2004, § 2º, a supervisão e regulação dos cursos superiores de tecnologia.  

 

Vinculados ao MEC, estão dois órgãos que atuam na coordenação da educação superior que 

são a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

criada em 1951 e instituída como fundação em 1992 e o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira(INEP), transformado em autarquia federal pela Lei nº 

9.948/1997. 

 

Ao CAPES cabe: avaliação da pós-graduação stricto sensu; acesso e divulgação da produção 

científica; investimentos na formação de recursos de alto nível no país e exterior; e promoção 

da cooperação científica internacional. 
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Quanto ao INEP, com base na Portaria nº. 2.255, de 25 de agosto de 2003, cabe, dentre outras 

funções, organizar e manter o sistema de informações e estatísticas educacionais, além de 

planejar, orientar e coordenar o desenvolvimento de sistemas e projetos de avaliação 

educacional, visando o estabelecimento de indicadores de desempenho das atividades de 

ensino no País. 

 

b) Organismos não-governamentais 

 

Os organismos não-governamentais que atuam direta ou indiretamente intervindo nos rumos 

da política do ensino superior são: 

 

Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior - Andifes 

Associação Nacional de Universidades Particulares - ANUP 

Associação Brasileira dos Reitores de Universidades Estaduais e Municipais - ABRUEM 

Associação Brasileira das Universidades Comunitárias - ABRUC  

Associação Brasileira das Escolas Superiores Católicas - ABESC 

Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior - ABMES 

Associação Nacional dos Centros Universitários - Anaceu 

Associação Nacional de Mantenedoras de Escolas Católicas do Brasil - Anamec 

Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular – Funadesp 

 

3.3.2 Políticas e Programas na Educação Superior 

 

Em linhas gerais, as atuais políticas e programas que o Governo Federal vem desenvolvendo 

na educação superior são: 
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ProUni - Programa Universidade para Todos, destinado a conceder bolsas de estudos integrais 

e parciais a estudantes de baixa renda, em cursos de graduação e seqüenciais de formação 

específica, em instituições privadas de educação superior, proporcionando, em contrapartida, 

isenção de alguns tributos àquelas que aderirem ao Programa. Esse programa será analisado 

mais especificamente no capítulo seguinte. 

 

UNIAFRO - Programa de Ações Afirmativas para a População Negra nas Instituições 

Públicas de Educação Superior, cujo objetivo é apoiar e incentivar o fortalecimento e a 

institucionalização das atividades dos Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros (NEABs) ou 

grupos correlatos das Instituições Públicas de Educação Superior, colaborando para a 

implementação de políticas de ação afirmativa voltadas para a população negra. As 

universidades que adotaram o Sistema de Cotas recebem apoio do UNIAFRO para a formação 

de estudantes afro-brasileiros. 

 

INCLUIR – Programa destinado a apoiar propostas desenvolvidas nas IFES para superar 

situações de discriminação contra os estudantes com deficiência. 

 

RECONHECER – Programa de incentivo e apoio que tem como objetivo fomentar e 

promover uma nova cultura nas Faculdades de Direito que venha a estabelecer um caminho 

para a formação cidadã dos estudantes, orientada pelos Direitos Humanos. 

 

PROLIND - Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Indígenas cujo objetivo 

principal é instituir um programa integrado de apoio à formação superior indígena, em 
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especial à formação de professores indígenas, como uma política de estado a ser 

implementada pelas IES públicas de todo o país. 

 

ENVELHECIMENTO POPULACIONAL – Diretrizes relacionadas ao manejo preventivo, 

clinico, social e ambiental para um envelhecimento saudável e ativo. 

 

PEC-G - Administrado pelo Ministério das Relações Exteriores por meio da Divisão de 

Cooperação Educacional do Departamento de Cooperação Científica Técnica e 

Tecnológica(DCE/DCT/MRE) e pelo Ministério da Educação por meio da Divisão de 

Assuntos Internacionais da Secretaria de Educação Superior(DAI/ SESu/MEC), o Programa 

Estudante Convênio de Graduação (PEC-G) visa a formação de recursos humanos, a fim de 

possibilitar aos cidadãos de países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém 

acordos educacionais ou culturais realizarem estudos universitários no país, em nível de 

graduação, nas Instituições de Ensino Superior(IES) brasileiras participantes do PEC-G. 

 

FIES - Financiamento ao Estudante de Ensino Superior – Programa destinado a financiar a 

graduação no ensino superior de estudantes que não têm condições de arcar integralmente 

com os custos de sua formação. 

 

CELPE-Bras - Certificado de Proficiência da Língua Portuguesa para Estrangeiros exigido 

pelas universidades brasileiras para ingresso em cursos de graduação e em programas de pós-

graduação . 

 

PROEXT - Programa de Apoio à Extensão Universitária. Criado pela Sesu em 2003 abrange 

programas e projetos de extensão universitária com ênfase na inclusão social, a fim de 
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aprofundar uma política que venha a fortalecer a institucionalização das atividades de 

extensão nas instituições públicas de ensino superior. 

 

PET - Programa de Educação Tutorial iniciado pela CAPES em 1979, transferido para a Sesu 

em 1999 possui como objetivos: desenvolver atividades acadêmicas mediante grupos de 

aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; contribuir para a elevação da 

qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação; estimular a formação de 

profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica; 

formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país; e 

estimular o espírito crítico, como também a atuação profissional. 

 

PRODOCÊNCIA - Programa de Consolidação das Licenciaturas criado em 2006 pela Sesu, 

tem por objetivo ampliar a qualidade das ações voltadas à formação de professores, 

priorizando a formação inicial desenvolvida nos cursos de licenciaturas das Instituições 

Federais de Ensino Superior. 

 

PMQESU - Programa de Modernização e Consolidação da Infra-Estrutura Acadêmica das 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e Hospitais Universitários (Hus), destinado à 

renovação e à inovação de práticas e metodologias de ensino. 

 

NAPRO - Núcleo de Atividades do Projeto Rondon destinado a incorporar, de forma ativa, a 

contribuição do estudante universitário na redução das desigualdades sociais e regionais. 

 

PROMISAES - Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior cujo objetivo é fomentar 

a cooperação técnico-científica e cultural entre os países com os quais o Brasil mantém 
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acordos (em especial os africanos), nas áreas de educação e cultura, a fim de consolidar uma 

política de intercâmbio que promova maior integração entre o Brasil e os países em 

desenvolvimento. 

 

IMA - Instituto Machado de Assis. Destinado dentre outros aspectos a formular e coordenar 

as políticas de promoção da Língua Portuguesa no Brasil e no mundo. 

 

COLIP - Comissão para definição da política de ensino-aprendizagem, pesquisa e promoção 

da língua portuguesa. 

 

PORTAL DO MUNDO ACADÊMICO – Desenvolvido pela Sesu, em parceria com a 

Secretaria de Educação a Distância (SEED) e com a Organização das Nações Unidas para a 

educação (UNESCO), consiste em sistema de acesso digital, que tem por fim apoiar as ações 

de inclusão educacional no Brasil que contribuam para tornar acessíveis cursos, materiais 

didáticos, estudos e pesquisas utilizando as tecnologias digitais.  

 

PROGRAMA JOVENS ARTISTAS – Programa destinado a contribuir no desencadeamento 

de ações que tenham a cultura e a arte como base para debates sobre questões culturais, 

políticas, sociais e estéticas da atualidade. 

 

PINGIFES -  Plataforma de integração de dados das IFES para coleta e distribuição dinâmica 

de informações das universidades e sistema de gestão estratégica de dados para a SESu. 
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PLANO NACIONAL DE EXTENSÃO - Voltado para a extensão universitária e para 

qualificação do professor em concordância com as demandas socialmente exigidas e as 

inovações que surgem do trabalho acadêmico. 

 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS MEIOS FÍSICOS DAS 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR -  Programa instituído em 1997, a partir de um 

acordo entre o MEC e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

destinado a conjugar esforços e recursos financeiros para apoiar projetos que colaborem para 

a consolidação e modernização do ensino superior no país por meio da adequação, 

recuperação e ampliação dos meios físicos das IES públicas e privadas.  

 

3.4 Ampliação do Acesso ao Ensino Superior 

 

A tarefa da educação deve ser mais do que a de preparar o aluno para uma profissão. Ela tem, 

a princípio, como finalidade, promover mudanças desejáveis e relativamente permanentes nos 

indivíduos, e que estas venham a favorecer o desenvolvimento integral do homem e da 

sociedade. Portanto, se faz necessário que a educação atinja a vida das pessoas e da 

coletividade em todos os âmbitos, visando à expansão dos horizontes pessoais, o 

desenvolvimento do sujeito, além da observação das dimensões econômicas e o 

fortalecimento de uma visão mais participativa, crítica e reflexiva dos grupos nas decisões dos 

assuntos que lhes dizem respeito.  

 

Conforme visto anteriormente, o acesso ao ensino superior no Brasil é concorrido. As 

instituições de ensino superior públicas atraem um número cada vez maior de candidatos, 

contudo, apenas uma elite de alunos que pôde investir nos estudos e que foi mais bem 
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preparada nas boas escolas privadas de ensino médio consegue ingressar. Somam-se a este 

fato as diferenças no nível educacional entre negros e brancos. 

 

Conforme mencionado no item 3.1.2, o PNE prevê que a educação universitária de jovens na 

faixa de 18 a 24 anos seja triplicada até o final de 2010. Para que esse objetivo seja atingido, a 

democratização do acesso ao ensino superior é fundamental.  

 

O Governo Federal vem desenvolvendo medidas que visem a ampliar o acesso à educação 

superior no Brasil, como o Programa Universidade para Todos (ProUni) e incentivando ações 

afirmativas para o acesso de afro-descendentes ao ensino superior..  

 

A adoção de ações afirmativas é apenas um passo em direção à democratização do acesso ao 

ensino superior. Conforme citado anteriormente, no item 19, do PNE, está prevista a criação 

de políticas que facilitem às minorias vítimas de discriminação o acesso à educação superior, 

por meio de programas de compensação de deficiências de sua formação escolar anterior, 

permitindo-lhes assim, competir em igualdade de condições nos processos de seleção e 

admissão a esse nível de ensino.  

 

O debate a respeito de políticas de ações afirmativas no Brasil teve seu inicio no Governo 

FHC, onde, em seu mandato, aconteceram as reuniões preparatórias para a Conferência 

Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de 

Intolerância (CMR) em Durban, África do Sul, em 2001. 

 

Ações afirmativas devem fazer parte de um conjunto de políticas de desenvolvimento não 

apenas econômico, mas também social, humano e político. A discriminação baseada na 
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identidade étnica, religiosa e lingüística constitui um obstáculo ao exercício da liberdade 

individual e ao desenvolvimento humano. Torna-se necessário, portanto, combinar 

crescimento econômico com redução das desigualdades e implementação de políticas 

multiculturais que reconheçam a exclusão étnica e racial. 

 

De acordo com Moehlecke (2002, p.9), pode-se falar em ação afirmativa como uma: 

 

“Ação reparatória/compensatória e/ou preventiva, que busca corrigir 
uma situação de discriminação e desigualdade infringida a certos 
grupos no passado, presente ou futuro, através da valorização social, 
econômica, política e/ou cultural desses grupos, durante um período 
limitado”. 

 

Segundo Heringer (2000), foi no Governo Fernando Henrique Cardoso, no ano de 2002, que 

se adotou o programa Diversidade na Universidade, destinado à ampliação do número de 

estudantes negros no ensino superior. Contando com o apoio financeiro do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), esse programa limitava-se a dar incentivo, por 

meio de repasse de recursos à organizações públicas e privadas que oferecessem cursos 

preparatórios para o vestibular. 

 

Já o Governo Lula mostrou-se mais permeável às demandas dos movimentos por igualdade 

racial. Em seu governo, houve uma maior inserção de negros nos cargos dos Ministérios, tal 

como no Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, foi criada uma Secretaria Especial de 

Políticas de Promoção de Igualdade Racial (Seprir), além da multiplicação de programas de 

promoção para a igualdade racial e inclusão de afro-descendentes nas universidades, como o 

Uniafro, voltado, dentre outros aspectos, para a implementação de políticas de ação afirmativa 

voltadas para a população negra e o Sistema de Cotas, que quanto aos critérios para 

funcionamento em âmbito nacional ainda encontra empecilhos no Legislativo. 
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Segundo Pinto (2006), os argumentos favoráveis à adoção de um sistema de reserva de vagas 

étnico-raciais são: reparar uma herança de sofrimento e exclusão que remonta à escravidão; 

tratar desigualmente os desiguais, uma vez que os negros não são tratados como brancos; 

promover uma elite econômica e intelectual negra e; possibilitar o ingresso no ensino 

universitário àqueles que não tem condição de competir de forma igualitária no vestibular. 

 

Esse mesmo autor menciona que dentre os principais argumentos contra uma política de cotas 

para negros destacam-se que a mesma introduz a desigualdade em um sistema que deve ser 

igualitário e que as desigualdades no Brasil não se fundamentam na “raça” ou na cor, mas na 

pobreza e na exclusão econômica, merecendo soluções universalistas e não particularistas. 

Com relação a esse último argumento, segundo dados do PNAD 2005, mencionados 

anteriormente, a proporção de negros abaixo da linha de pobreza vem mantendo uma 

tendência em torno de 50% desde 1995, o que serve para anular esse argumento e verificar 

que é necessário que as políticas públicas ataquem dois problemas: desigualdade racial e 

pobreza. 

 

Como se verá adiante, dada a ausência de uma lei nacional, as políticas de cotas não foram 

uniformes e obedeceram a diferentes procedimentos de discussão e aprovação em cada 

universidade. Algumas universidades optaram por definir reserva de vagas combinando o 

critério da classificação racial com o de ter estudado em escola pública do ensino médio. Em 

outras, predominou o critério da autodeclaração seguindo a classificação preto/pardo, tal 

como utilizada pelo IBGE, para definir quem poderia ser beneficiado. A Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) 

foram as duas primeiras universidades a utilizar cotas para a admissão de afro-descendentes 

no ensino superior no país. 
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A democratização do acesso ao ensino superior é importante no sentido de que a exclusão de 

determinados segmentos da sociedade dos benefícios coletivos e das oportunidades significa 

que talentos são desperdiçados inibindo o desenvolvimento do país. 

 

Neste capítulo foi apresentado um breve histórico da educação superior no Brasil, além da 

organização, finalidades da educação superior, bem como o papel do Governo nessa área e as 

políticas e programas desenvolvidos pelo mesmo, principalmente no que se refere à ampliação 

do acesso ao ensino superior. Foi verificado que a educação superior no Brasil nasceu com 

um caráter elitista que se propagou e permanece até os dias atuais, limitando o acesso das 

camadas inferiores da sociedade ao ensino superior, o que torna necessário que venham a ser 

consolidadas políticas que visem uma democratização do acesso ao ensino superior no país de 

forma a promover a educação para todos, indistintamente e assim, promover o 

desenvolvimento econômico e social do país.  

 

No capítulo a seguir serão analisados dois programas voltados para a democratização do 

acesso, o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Sistema de Cotas adotado por 

algumas universidades federais e estaduais, com vistas a verificar se o desenho e as estratégias 

adotados pelos mesmos promoverão a democratização do acesso ao ensino superior e 

contribuirão para a redução das desigualdades regionais. 
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4. ANÁLISE DOS PROGRAMAS – PROUNI E SISTEMA DE COTAS 

 

Neste capítulo serão analisados dois programas destinados à democratização do acesso ao 

ensino superior. O Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Sistema de reserva de 

vagas étnico-raciais, também conhecido como Sistema de Cotas ou Política de Cotas, adotado 

por algumas universidades federais e estaduais. 

 

4.1 Programa Universidade para Todos  - ProUni 

 

O Programa Universidade para Todos (ProUni) foi criado pela MP nº 213/2004 e 

institucionalizado pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005. Os fatores motivadores de sua 

criação foram, dentre outros: a constatação de que poucos são os jovens universitários que 

tem acesso ao ensino superior gratuito; o aumento da demanda pelo ensino superior; a 

expansão do ensino privado; o aumento do número de vagas ociosas nas instituições de ensino 

superior privadas; o interesse em poder proporcionar que estudantes de baixa renda, oriundos 

da rede pública de ensino, cursem o ensino superior; a necessidade de se elevar o padrão 

educacional da população a fim de alcançar maiores níveis de desenvolvimento econômico e; 

atender aos objetivos do PNE. 

 

4.1.1 Finalidades 

 

O ProUni tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a 

estudantes de baixa renda, em cursos de graduação e seqüenciais de formação específica de 

instituições privadas de educação superior, com ou sem fins lucrativos. Em contrapartida, as 

instituições que aderirem ao programa, recebem isenção de alguns tributos. O termo de adesão 
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terá prazo de vigência de dez anos, contado da data de sua assinatura, renovável por iguais 

períodos. Todas estas ações vão ao encontro das metas do Plano Nacional de Educação, que 

prevê, até 2010, a presença de pelo menos 30% da população na faixa etária de 18 a 24 anos 

na educação superior. 

 

 4.1.2 Como se candidatar ao ProUni 

 

Para se candidatar ao ProUni, o estudante deverá satisfazer uma das condições estabelecidas 

pela Lei nº 11.096/2005, que são:  

 

• Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições 

privadas na condição de bolsista integral; 

• Ser estudante portador de deficiência, nos termos da lei, ou;  

• Ser professor da rede pública de ensino, para os cursos de licenciatura, normal 

superior e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica, 

independentemente da renda a que se referem os §§ 1ºe 2º do artigo 1º desta lei.  

 

Além disso, o estudante deve ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e 

obtido a nota mínima de 45 pontos (média aritmética entre as provas de redação e 

conhecimentos gerais), estabelecida pelo MEC. Não são consideradas as notas obtidas nos 

exames anteriores. Os resultados do ENEM são usados como critério para a distribuição das 

bolsas de estudos, isto é, as bolsas são distribuídas conforme as notas obtidas pelos estudantes 

no ENEM.  
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Na etapa final do processo, será selecionado pela instituição de ensino superior, segundo os 

próprios critérios desta, às quais competirá, também, conferir as informações prestadas pelo 

candidato. Os candidatos poderão indicar até sete opções de cursos/instituição dentre as 

disponíveis conforme sua renda familiar por pessoa e seu perfil sócio-econômico. O estudante 

que conseguir a melhor nota no ENEM é o primeiro a ser pré-selecionado em sua primeira 

opção, e assim por diante. Os estudantes não pré-selecionados ainda poderão ser beneficiados 

por uma bolsa na etapa de reclassificação. 

 

As inscrições são feitas exclusivamente pela Internet. Os parceiros, com endereços 

disponibilizados na página eletrônica do programa e por meio do telefone 0800.616161, e 

instituições participantes do ProUni devem oferecer acesso gratuito à Internet para os 

estudantes que desejarem se inscrever. 

 

4.1.3 Bolsas 

 

As bolsas oferecidas pelo programa são do tipo: 

 

I.  Integral: para brasileiros não portadores de diploma de cursos superior que possuam 

renda familiar, per capita, de até um salário mínimo e meio; 

II.  Parcial: 50% (cinqüenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento), cujos 

critérios de distribuição serão definidos em regulamento pelo Ministério da Educação, 

serão concedidas a brasileiros não portadores de diploma de curso superior, cuja renda 

familiar per capita não exceda o valor de até três salários mínimos. 

 



 

 

91

As bolsas de estudo oferecidas referem-se às semestralidades ou anuidades escolares. Em 

conformidade com a lei que institucionalizou o ProUni, as bolsas de estudo parciais de 50% e 

25% deverão ser concedidas, considerando-se todos os descontos regulares e de caráter 

coletivo oferecidos pela instituição, inclusive descontos por pagamento pontual das 

mensalidades. 

 

De acordo com o parágrafo único da Lei 11.096/2005, a manutenção da bolsa pelo favorecido, 

observado o prazo máximo para a conclusão do curso de graduação ou seqüencial de 

formação específica, dependerá do cumprimento de requisitos de desempenho acadêmico, 

estabelecidos em normas expedidas pelo MEC. 

 

A partir de 2006, o ProUni concedeu o benefício de R$ 300,00 exclusivamente aos estudantes 

com bolsa integral, matriculados em cursos de turno integral, para ajudar no custeio dos 

estudos. 

 

Aos estudantes beneficiados pela bolsa parcial de 50%, é permitido pelo MEC financiar 25% 

do valor total da mensalidade por meio do FIES, desde que a instituição para a qual ele se 

candidatou tenha firmado o termo de adesão ao fundo. O aluno pagará assim, 25% do valor 

total da mensalidade no período em que estiver estudando e, depois de formado, iniciará o 

pagamento do valor financiado. 

 

O ProUni também reserva bolsas aos portadores de deficiência e aos autodeclarados pretos, 

pardos ou índios. O percentual de bolsas destinadas aos cotistas é estabelecido com base no 

número de cidadãos pretos, pardos e índios, por Unidade da Federação, segundo o último 
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censo do IBGE. Os candidatos cotistas também devem se enquadrar nos demais critérios de 

seleção do programa.  

 

4.1.4 Adesão ao programa pelas IES e bolsas oferecidas 

 

As instituições privadas de ensino superior com ou sem fins lucrativos não beneficentes, em 

conformidade com o artigo 5º da Lei nº 11.096/2005, deveriam, em 2005, destinar uma bolsa 

integral para nove alunos pagantes ou bolsas parciais até 10% da receita bruta. A partir de 

2006, a relação de estudantes pagantes por bolsas concedidas é ampliada e o 

comprometimento da receita bruta é reduzido: uma bolsa integral para 10,7 alunos pagantes e 

devidamente matriculados ao final do correspondente período letivo anterior, excluído o 

número correspondente de bolsas integrais concedidas pelo ProUni ou pela própria 

instituição, em cursos efetivamente nela instalados. 

 

Alternativamente, tais instituições poderão conceder uma bolsa integral para 22 estudantes, 

pagantes e devidamente matriculados em cursos efetivamente nela instalados, desde que 

concedam quantidades adicionais de bolsas parciais de 50% e 25%, até atingir 8,5%da receita 

anual dos períodos letivos que já têm bolsistas do ProUni em cursos de graduação ou 

seqüencial de formação específica, nos termos da Lei nº 9.870/1999. De acordo com o 

Decreto nº 5.493 de 18 de julho de 2005, que regulamenta a Lei nº 11.096/2005, os bolsistas 

são considerados como alunos pagantes.  

 

As entidades beneficentes de assistência social poderão, mediante assinatura de termo de 

adesão no Ministério da Educação, adotar as regras do Prouni. Assim, deverão conceder uma 

bolsa integral para cada nove estudantes pagantes matriculados em cursos instalados. Além 
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disso, poderão contabilizar os valores gastos em bolsas integrais e parciais de 50% e 25% e o 

montante direcionado para a assistência social em programas não decorrentes de obrigações 

curriculares de ensino e pesquisa (bolsas adicionais). Também poderão considerar como 

bolsistas do programa, os trabalhadores e dependentes bolsistas em decorrência de convenção 

coletiva ou acordo trabalhista, até 10% das bolsas do ProUni. 

 

De acordo com o artigo 7º do Decreto nº 5.493/2005, que regulamenta o disposto na Lei nº 

11.096/2005, as instituições de ensino superior, com ou sem fins lucrativos e as beneficentes 

de assistência social poderão converter até dez por cento das bolsas parciais de cinqüenta por 

cento em bolsas parciais de vinte e cinco por cento, à razão de duas bolsas parciais de vinte e 

cinco por cento para cada bolsa parcial de cinqüenta por cento, em cursos de graduação ou 

seqüenciais de formação específica, cuja parcela da anualidade ou da semestralidade 

efetivamente cobrada, com base na Lei nº 9.870/1999, não exceda, individualmente, o valor 

de R$ 200,00. 

 

De acordo com o Decreto nº 5.493/2005, o cálculo do número de bolsas a serem oferecidas 

pelas instituições que aderirem ao ProUni ou por entidades beneficentes de assistência social 

que atuem no ensino superior, é feito considerando o número de estudantes regularmente 

pagantes, ou seja, aqueles que tenham firmado contrato a título oneroso com instituição de 

ensino superior com base na Lei nº 9.870/1999, não beneficiários de bolsas integrais do 

ProUni ou da própria instituição, excluídos os inadimplentes por período superior a noventa 

dias, cujas matrículas tenham sido recusadas no período letivo imediatamente subseqüente ao 

inadimplemento. Para efeitos de apuração do número de bolsas integrais a serem concedidas 

pelas instituições de ensino, os beneficiários de bolsas parciais de cinqüenta por cento ou 

vinte e cinco por cento são considerados estudantes regularmente pagantes. 



 

 

94

A distribuição de bolsas deverá atentar para a composição étnica da Unidade Federada na qual 

se insere a instituição de ensino, de modo que negros e indígenas sejam beneficiados na 

proporção de sua participação no conjunto da população.  

 

Cabe ressaltar que terão prioridade na distribuição dos recursos disponíveis no Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) as instituições de direito privado que 

aderirem ao Prouni. Além disso, as instituições de ensino superior que não gozam de 

autonomia ficam autorizadas a ampliar, a partir da assinatura do termo de adesão ao ProUni, o 

número de vagas em seus cursos, no limite da proporção de bolsas integrais oferecidas por 

curso e turno. 

 

4.1.5 Contrapartida Financeira 

 

Em contrapartida, as instituições que aderirem ao ProUni ficarão isentas dos seguintes 

impostos e contribuições no período de vigência do termo de adesão: 

Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas; 

 

I. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída pela Lei nº 7.689, de 15 de 

dezembro de 1988; 

II. Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei 

Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991; e  

III. Contribuição para o Programa de Integração Social, instituída pela Lei Complementar 

nº 7, de 07 de setembro de 1970.  
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4.1.6 Aproveitamento Acadêmico 

 

A instituições privadas de ensino superior que aderirem ao programa também deverão, de 

acordo com o artigo 14 do Decreto nº 5.496/2005, apresentar ao MEC, semestralmente, de 

acordo com o respectivo regime curricular acadêmico: o controle de freqüência mínima 

obrigatória dos bolsistas, correspondente a setenta e cinco por cento da carga horária do curso; 

o aproveitamento dos bolsistas no curso, considerando-se, especialmente, o desempenho 

acadêmico; e a evasão de alunos por curso e turno, bem como o total de alunos matriculados, 

relacionando-se os estudantes vinculados ao ProUni. 

 

Em concordância com a Portaria nº 1.556/2006, os estudantes vinculados ao ProUni, 

beneficiários de bolsa integral ou parcial, deverão apresentar aproveitamento acadêmico em, 

no mínimo, 75% das disciplinas cursadas em cada período letivo. Caso contrário, pode o 

coordenador do ProUni, ouvido(s) o(s) responsável (eis) pela(s) disciplina(s) na(s) qual (is) 

houve reprovação, autorizar, por uma única vez, a continuidade da bolsa.  

 

Aos estudantes é permitida a suspensão da bolsa ProUni sendo que o período em que 

permanecer suspensa continuará sendo levado em consideração na contagem do prazo 

máximo permitido para conclusão do respectivo curso, salvo exceções. Cada suspensão não 

poderá ultrapassar três semestres consecutivos, sob pena de encerramento da bolsa. 

 

 De acordo com a Portaria nº 1.556/2006 também será suspensa a bolsa: se a mesma não for 

atualizada no período especificado; no caso dos bolsistas parciais cujas matrículas tenham 

sido recusadas em função do inadimplemento da parcela da mensalidade sob sua 

responsabilidade, conforme disposto na Lei nº 9.870, de 1999; quando do trancamento de 
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matrícula ou abandono do período letivo pelo estudante beneficiado; e nos casos de não 

formação de turma no período letivo inicial do curso ou habilitação, excepcionalmente casos 

especiais definidos por essa mesma portaria. Também é permitido transferir o usufruto da 

bolsa para curso afim observada as disposições em lei. 

 

4.1.7 Avaliação 

 

O ProUni condiciona a permanência da instituição no programa à avaliação pelo Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior, obrigando as instituições a um esforço 

adicional em busca de qualidade. 

 

4.1.8 Ações 

 

O ProUni em seu primeiro processo seletivo, ofereceu 112.275 mil bolsas, sendo 71.905 

integrais e 40.370 parciais em mais de 1.000 instituições de ensino superior de todo o país. No 

ano de 2006, esses números elevaram-se para 98.698 bolsas integrais e 39.970 bolsas parciais, 

o que revela um aumento de, aproximadamente, 23,51% no total de bolsas ofertadas de 2005 

a 2006 (vide Tabela 18 e gráfico 20). 
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Tabela 18 – Bolsas ProUni 

Integrais Parciais Total

Acre 39 72 111
Alagoas 198 216 414
Amazonas 781 808 1.589
Amapá 270 232 502
Bahia 7.969 1.838 9.807
Ceará 1.582 720 2.302
Distrito Federal 1.433 932 2.365
Espírito Santo 1.468 773 2.241
Goiás 2.169 1.294 3.463
Maranhão 507 346 853
Minas Gerais 7.452 4.571 12.023
Mato Grosso do Sul 1.137 594 1.731
Mato Grosso  898 877 1.775
Pará 975 1.000 1.975
Paraiba 339 290 629
Pernambuco 1.129 604 1.733
Piauí 475 232 707
Paraná 5.615 3.868 9.483
Rio de Janeiro 6.397 3.052 9.449
Rio Grande do Norte 503 1.028 1.531
Rondônia 714 234 948
Roraima 148 44 192
Rio Grande do Sul 6.383 1.755 8.138
Santa Catarina 1.119 781 1.900
Sergipe 150 156 306
São Paulo 21.713 13.939 35.652
Tocantins 342 114 456

TOTAL 71.905 40.370 112.275

Unidade da Federação
Número de Bolsas

ANO 2005

 

Integrais Parciais Total

Acre 329 59 388
Alagoas 453 14 467
Amazonas 1.352 405 1.757
Amapá 379 75 454
Bahia 5.433 2.122 7.555
Ceará 1.493 354 1.847
Distrito Federal 2.046 2.009 4.055
Espírito Santo 1.691 529 2.220
Goiás 3.130 771 3.901
Maranhão 840 282 1.122
Minas Gerais 11.856 4.994 16.850
Mato Grosso do Sul 1.792 472 2.264
Mato Grosso  1.869 1.391 3.260
Pará 1.829 462 2.291
Paraiba 543 193 736
Pernambuco 1.865 265 2.130
Piauí 539 295 834
Paraná 8.054 7.427 15.481
Rio de Janeiro 11.724 1.515 13.239
Rio Grande do Norte 670 2.428 3.098
Rondônia 823 152 975
Roraima 551 162 713
Rio Grande do Sul 9.550 1.816 11.366
Santa Catarina 2.902 594 3.496
Sergipe 631 120 751
São Paulo 25.768 11.007 36.775
Tocantins 586 57 643

TOTAL 98.698 39.970 138.668

Unidade da Federação

 ANO 2006 - 

Número de Bolsas

 

Fonte: MEC/INEP 

 

Gráfico 20 – Número de bolsas ofertadas pelo ProUni 
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A Tabela 19, a seguir, foi elaborada a partir dos dados das Tabelas 8, 9 e 10, do item 2.4.  A 

coluna da esquerda, apresenta o aumento do número de vagas, inscritos e ingressos de um ano 

para outro. Na coluna da esquerda, têm-se os aumentos em percentuais. 

 

Tabela 19 – Ensino Superior Privado – Variação 2000-2005 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

IES Privada 181.339 8.513 27.299 97.192 32.487 15.848 IES Privada 18,68% 36,45% 37,49% 15,56% 18,91% 20,27%

IES Privada 325.739 17.822 50.034 172.460 47.664 37.759 IES Privada 28,28% 55,93% 49,97% 23,90% 23,33% 40,16%

IES Privada 243.787 19.624 46.398 124.156 33.230 20.379 IES Privada 16,50% 39,49% 30,90% 13,89% 13,19% 15,46%

IES Privada 290.409 19.202 34.062 190.481 22.427 24.237 IES Privada 16,87% 27,70% 17,33% 18,71% 7,86% 15,93%

IES Privada 110.690 8.472 15.515 58.780 9.699 18.224 IES Privada 5,50% 9,57% 6,73% 4,86% 3,15% 10,33%

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

IES Privada 175.144 8.935 47.236 44.484 61.676 12.813 IES Privada 9,41% 15,41% 29,71% 3,72% 21,87% 7,68%

IES Privada 321.073 28.849 69.981 105.745 32.891 83.607 IES Privada 15,77% 43,11% 33,93% 8,53% 9,57% 46,55%

IES Privada 175.367 60.211 18.936 99.274 20.696 -23.750 IES Privada 7,44% 62,87% 6,86% 7,38% 5,50% -9,02%

IES Privada 90.028 808 37.419 105.461 -41.046 -12.614 IES Privada 3,55% 0,52% 12,68% 7,30% -10,33% -5,27%

IES Privada 131.722 -33.885 30.910 94.907 10.867 28.923 IES Privada 5,02% -21,61% 9,29% 6,12% 3,05% 12,75%

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

IES Privada 127.595 4.901 23.060 66.506 21.493 11.635 IES Privada 19,20% 24,55% 41,02% 16,71% 16,55% 19,25%

IES Privada 132.580 10.327 25.705 52.000 24.464 20.084 IES Privada 16,74% 41,53% 32,42% 11,19% 16,16% 27,87%

IES Privada 71.224 9.530 16.573 44.764 -192 549 IES Privada 7,70% 27,08% 15,79% 8,67% -0,11% 0,60%

IES Privada 19.995 3.485 1.305 19.523 -4.133 -185 IES Privada 2,01% 7,79% 1,07% 3,48% -2,35% -0,20%

IES Privada 92.732 2.262 22.011 47.639 11.069 9.751 IES Privada 9,13% 4,69% 17,92% 8,20% 6,45% 10,54%

2005-2004

Fonte: MEC/INEP - Censo da Educação Superior (2000-2005)

* Vestibular e Outros processos seletivos: Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Avaliação Seriada no Ensino Médio e outros 
tipos de seleção,exceto transferências e re-matrículas

2001-2000

2002-2001

2003-2002

2004-2003

Total de Ingressos*
Brasil

Grandes Regiões

2004-2003

2005-2004

2001-2000

2002-2001

2003-2002

Total de Inscritos *
Brasil

Grandes Regiões

2002-2001

2003-2002

2004-2003

2005-2004

2001-2000

Total de Vagas
Brasil

Grandes Regiões Total de Vagas
Brasil

Grandes Regiões

2001-2000

2002-2001

2003-2002

2004-2003

2005-2004

Total de Inscritos *
Brasil

Grandes Regiões

2001-2000

2002-2001

2003-2002

2004-2003

2005-2004

Total de Ingressos*
Brasil

Grandes Regiões

2005-2004

2001-2000

2002-2001

2003-2002

2004-2003

 

 

Analisando os dados da Tabela 19 relativos aos aumentos na quantidade de vagas oferecidas 

pelas instituições privadas de ensino superior, no número de inscritos e no número de 

ingressos, no período de 2000 a 2005, pode-se verificar que: 

 



 

 

99

• Com relação à quantidade de vagas oferecidas pelas IES privadas, pode-se verificar 

que de 2000 a 2004, o número de vagas no Brasil aumentou, a cada ano variando de 

17 a 30% aproximadamente.  As regiões Norte e Nordeste registraram no mesmo 

período aumentos superiores a 17%. Em 2005 a situação piorou. O número de vagas 

no Brasil aumentou apenas 5,5% em relação ao ano anterior e nas regiões este 

aumento não chegou a 10,5%. 

 

• No que se refere ao número de inscritos no vestibular e outros processos seletivos, 

apenas em 2002 foi registrado um aumento no total de inscritos de 15,77%. Nos 

demais anos, não se chegou a 10%. Nas regiões, o crescimento no número de inscritos 

vem variando pouco ao longo dos anos, cabendo destacar o ano de 2004 ocorreu uma 

queda vertiginosa principalmente nas regiões Norte e Sul. Em 2005, a situação 

melhora nas regiões, exceto na região Norte, onde o número de inscritos reduziu-se em 

21,61%; 

 

• Quanto ao número de ingressos, pode-se verificar pelos que de 2000 a 2002, o número 

de ingressos no ensino superior privado vinha aumentando gradualmente, contudo, a 

partir de 2003, começa a diminuir e em 2004, foi registrado apenas um aumento de 

2,01%. As regiões Sul e Centro-Oeste registraram uma queda no número de ingressos. 

Em 2005, ano inaugural do ProUni, foi registrado um aumento no número de ingressos 

em todas as regiões do país, principalmente na região Nordeste (17,92%). 

 

Por meio destas análises pode-se concluir que o ProUni ampliou o acesso ao ensino superior 

no sentido em que permitiu que um maior número de estudantes pudesse ingressar e cursar o 

ensino superior. Pôde-se verificar que embora os números de vagas e de inscritos viessem 
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aumentando ao longo dos anos, o número de ingressos era baixo e estava se reduzindo a cada 

ano.  

 

Para o ano de 2007 (vide Tabela 20), o ProUni está oferecendo para o primeiro semestre o 

total de 108.642 bolsas, representando um acréscimo de aproximadamente 18,6% em relação 

ao mesmo período em 2006. 

 

Tabela 20 – Bolsas ProUni 2007 

Integrais Parciais Total

Acre 206 72 278
Alagoas 330 20 350
Amazonas 387 1.008 1.395
Amapá 94 23 117
Bahia 4.623 2.191 6.814
Ceará 661 392 1.053
Distrito Federal 1.197 1.139 2.336
Espírito Santo 1.265 404 1.669
Goiás 1.641 942 2.583
Maranhão 754 310 1.064
Minas Gerais 8.176 3.362 11.538
Mato Grosso do Sul 986 410 1.396
Mato Grosso  1.214 595 1.809
Pará 815 198 1.013
Paraiba 511 197 708
Pernambuco 1.140 178 1.318
Piauí 445 281 726
Paraná 4.910 10.892 15.802
Rio de Janeiro 5.833 894 6.727
Rio Grande do Norte 397 1.101 1.498
Rondônia 536 198 734
Roraima 121 193 314
Rio Grande do Sul 4.572 1.581 6.153
Santa Catarina 2.989 711 3.700
Sergipe 569 40 609
São Paulo 20.529 15.931 36.460
Tocantins 375 103 478

TOTAL 65.276 43.366 108.642

 ANO 2007-  1º semestre

Unidade da Federação
Número de Bolsas

 

 

Por meio dos dados analisados, é possível verificar que o ProUni democratiza o acesso ao 

ensino superior na medida em que permite ao estudante carente, que não possui condições 

financeiras de financiar seus estudos, ter acesso ao ensino superior e se manter no mesmo. 
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Entretanto, ele não atinge todas as regiões do país da mesma forma, devido ao número de IES 

privadas em cada uma delas.  

 

Tabela 21 – Abrangência ProUni 

Região
Renda Per capita em 

2005

Nº de IES privadas 

em 2005

% em 
relação ao 

Brasil

Nº de IES que 
aderiram ao 
programa

% em 
relação à 

região

Bolsas Prouni 

Integrais 2005

% Bolsas ProUni 

Parciais 2005

%

Norte R$ 373,87 106 5% 93 88% 3.269 5% 2.504 6%

Nordeste R$ 293,47 328 17% 179 55% 12.852 18% 5.430 13%

Centro-Oeste R$ 573,02 216 11% 150 69% 5.637 8% 3.697 9%

Sudeste R$ 637,93 953 49% 826 87% 37.030 51% 22.335 55%

Sul R$ 622,66 331 17% 274 83% 13.117 18% 6.404 16%

Fonte: IETS/PNAD/INEP  

 

Quanto à abrangência do ProUni, pode se verificar pelos dados expostos na Tabela 21, que: 

 

• A região Sudeste é a região com maior renda per capita, que concentra, 

aproximadamente, 49% das IES privadas do Brasil, conta com a adesão de 87% de 

suas instituições ao programa. Notadamente, foi a região que recebeu o maior número 

de bolsas pelo ProUni; 

• A região Norte possui renda per capita inferior à região Sudeste em, 

aproximadamente 42%. Concentra apenas 5% das IES privadas do Brasil, porém 

conta com a adesão de 88% ao programa , contudo, foi a que menos recebeu bolsas. 

• A região Nordeste cuja renda per capita é a menor do país, concentra 17% das IES 

privadas do Brasil e conta com a adesão de apenas 55% de suas instituições ao 

ProUni. 

 

Pode-se verificar que o ProUni não atinge de forma igual todas as regiões do país. Ele 

beneficia mais as regiões com maior número de IES privadas que aderem ao programa. Dessa 

forma, tais regiões receberão a maior quantidade de bolsas, que por sua vez, terão um maior 
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número de estudantes beneficiados por essa medida, conseqüentemente terão mais chances de 

se desenvolverem ainda mais. Regiões como a Norte, por exemplo, será a menos beneficiada 

enquanto que a Sudeste será a mais beneficiada.  

 

As críticas ao ProUni é a argumentação de que ele aporta dinheiro público novo para a 

educação em estabelecimentos privados quando existem instituições públicas passando por 

grandes dificuldades. Todavia, segundo o MEC, antes do ProUni, 85% do sistema privado de 

educação já tinha isenção de impostos. Com o programa, o processo ocorre de forma mais 

transparente, já que a renúncia fiscal é transformada automaticamente em vagas permitindo a 

alunos de baixa renda terem acesso ao ensino superior. 

 

4.2 Sistema de Reserva de Vagas étnico-raciais  

 

Várias universidades federais e estaduais do país adotaram o sistema de cotas para alunos 

afro-descendentes, contudo, não foi ainda aprovada uma lei específica para regular e 

uniformizar tal sistema. Devido a isso, várias são as estratégias adotadas pelas universidades e 

na maioria dos casos não existem instrumentos institucionais que possibilitem avaliações 

quanto à eficiência e eficácia do sistema de cotas adotado, planejamento e implantação de 

vínculos que permitam a integração do sistema de cotas a outras políticas de desenvolvimento 

regionais.   

 

Até janeiro de 2006, 25 universidades adotaram o sistema de reserva de vagas étnico-raciais 

(alunos de escolas públicas, negros e indígenas). Tais universidades são: 

 

1. Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) 
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2. Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) 

3. Centro Universitário da Zona Oeste (UEZO/RJ) 

4. Fundação Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (FAETEC) 

5. Universidade Federal do ABC (UFABC) 

6. Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

7. Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) 

8. Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) 

9. Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

10. Universidade Estadual da Bahia (UNEB) 

11. Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

12. Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) 

13. Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) 

14. Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 

15. Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) 

16. Universidade Estadual do Maranhão (UFM) 

17. Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

18. Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

19. Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) 

20. Universidade de Brasília (UnB) 

21. Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT) 

22. Universidade Estadual de Goiás (UEG) 

23. Universidade Federal do Pará (UFPA) 

24. Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 

25. Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 
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A figura 4, a seguir, permite visualizar as universidades que adotaram o sistema de reserva de 

vagas étnico-raciais no país. 

 

Figura 4- Universidades com reserva de vagas étnico-raciais 
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                    Fonte: Sesu/MEC (elaborado pela autora) 

 

As cotas étnico-raciais das instituições que já adotaram o sistema de cotas estão distribuídas 

conforme listado na Tabela 22, a seguir. 
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Tabela 22 – Sistema de Cotas 

Universidades Resolução % adotado para cotas 

 

Universidade 

Estadual do Rio 

de Janeiro 

(UERJ) 

 

Inicialmente implementado 

pelas Leis Estaduais nº. 

3.542/2000 e 3.708/2001, 

revogadas pela Lei nº. 

4.151/2003. 

  

 

Reserva 45% das vagas para candidatos 

economicamente carentes: 20% para 

negros; 20% para alunos oriundos das 

escolas públicas do ensino médio e 5% 

para deficientes físicos e minorias étnicas. 

Reserva também vagas para alunos das 

escolas públicas do ensino médio do 

estado do Rio de Janeiro. 

 

Universidade 

Estadual do 

Norte 

Fluminense 

(UENF) 

 

Inicialmente implementado 

pelas Leis Estaduais nº. 

3.542/2000 e 3.708/2001, 

revogadas pela Lei nº. 

4.151/2003. 

 

 

Idem UERJ 

 

 

Centro 

Universitário da 

Zona Oeste 

(UEZO/RJ) 

 

 

Sistema de Cotas baseado na 

Lei nº. 4.151/2003 

 

Sistema de cotas, aprovado em 

29/11/2005, para negros, estudantes da 

rede pública e pessoas portadoras de 

deficiência, à semelhança do que já existe 

na UERJ e na UENF. 
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Universidades Resolução % adotado para cotas 

 

Fundação 

Escola Técnica 

do Estado do 

Rio de Janeiro 

(FAETEC) 

 

Sistema de Cotas baseado na 

Lei nº. 4.151/2003 

 

Sistema de cotas, aprovado em 

29/11/2005, para negros, estudantes da 

rede pública e pessoas portadoras de 

deficiência, à semelhança do que já existe 

na UERJ e na UENF. 

 

 Universidade 

Federal do ABC 

(UFABC) 

 

Resolução nº 1, de 07 de 

abril de 2006 e Resolução nº. 

2, de 28 de abril de 2006 

 

Em seu primeiro vestibular, realizado em 

julho de 2006, a UFABC anunciou que 

reservaria 50% de suas 1.500 vagas como 

cotas para egressos das escolas públicas.  

Dessas 750 vagas, 206 seriam reservadas 

para candidatos de origem parda, negra ou 

indígena, número que respeita a proporção 

dessas raças na população do estado de 

São Paulo de acordo com o IBGE. 

 

Universidade 

Federal de São 

Paulo 

(UNIFESP) 

 

Programa de cotas 

implementado pelo Conselho 

Universitário, através da 

resolução nº 23/2004. 

 

Acrescenta 10% das vagas para afro-

descendentes e indígenas. Os alunos afro-

descendentes ou indígenas têm que ser 

oriundos exclusivamente de escola 

pública 
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Universidades Resolução % adotado para cotas 

 

Universidade 

Federal de São 

Carlos 

(UFSCar) 

 

Proposta elaborada pela 

Comissão de Ações 

Afirmativas pertencente ao 

Conselho Universitário da 

UFSCar, em novembro de 

2006. 

 

O Sistema de Reserva de Vagas será 

implantado na UFSCar, a partir de 2008, 

conforme segue: 

• De 2008 a 2010, o sistema de reserva de 

vagas disponibilizará 20% de vagas a 

egressos do ensino médio de escolas 

públicas e de escolas indígenas. Deste 

percentual da reserva de vagas, 35% serão 

ocupadas por alunos negros (pardos e 

pretos) e 1% ocupadas por alunos 

indígenas; 

• De 2011 a 2013, o sistema 

disponibilizará 40% das vagas a egressos 

do ensino médio de escolas públicas e de 

escolas indígenas. Deste percentual, 35% 

serão ocupadas por alunos negros (pardos 

e pretos) e 1% ocupadas por alunos 

indígenas; 

• De 2014 a 2016, o sistema 

disponibilizará 50% das vagas a egressos 

do ensino médio de escolas públicas e de 

escolas indígenas. Deste percentual, 35% 

serão ocupadas por alunos negros (pardos 
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e pretos) e 1% ocupadas por alunos 

indígenas; 

•Em 2017, quando se completam 10 anos 

do início da implantação do sistema de 

reserva de vagas, os colegiados superiores 

apreciarão, mediante a avaliação, a 

necessidade de sua continuidade, extensão 

ou a sua extinção. 

 

Universidade do 

Estado de 

Minas Gerais 

(UEMG) 

 

Lei Estadual nº 15.259/2004, 

legitimado pelo Conselho 

Universitário. 

 

 

De acordo com a Lei Estadual, a UEMG 

reserva 45% das vagas de todos os seus 

cursos, sendo: 20% das vagas para afro-

descendentes (desde que carentes); 20% 

para egressos da escola pública (desde que 

carentes) e 5% para portador de 

deficiência e indígenas.  

 

 

Universidade 

Estadual de 

Montes Claros 

(UNIMONTES) 

 

Lei Estadual 

 nº 15.259/2004, legitimado 

pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, por 

meio da Resolução nº 

104/2004. 

 

 

De acordo com a Lei Estadual, a 

UNIMONTES reserva 45% das vagas de 

todos os seus cursos, sendo: 20% das 

vagas para afro-descendentes (desde que 

carentes); 20% para egressos da escola 

pública (desde que carentes) e 5% para 

portador de deficiência e indígenas. 
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Universidades Resolução % adotado para cotas 

 

Universidade 

Federal de Juiz 

de Fora 

(UFJF) 

 

Programa gradual de cotas 

implementado pelo Conselho 

Universitário, por meio da 

resolução nº 56/2004 e 

Resolução nº 7 05/2005. 

 

Reserva 50% das vagas para alunos 

egressos de escola pública, sendo 25% 

destinados aos autodeclarados negros.  

Sistema com vigência de 10 anos, a contar 

do ano de 2006. 

 

 

Universidade 

Estadual da 

Bahia 

(UNEB) 

 

Programa de cotas 

implementado pelo Conselho 

Universitário, por meio da 

Resolução nº 196/2002.  

 

 

Reserva 40% das vagas para candidatos 

pretos ou pardos, oriundos de escolas 

públicas do ensino médio. 

Inicialmente reservava vagas para alunos 

das escolas públicas do ensino médio do 

Estado da Bahia. Depois, somente para 

aluno das escolas públicas de ensino 

médio de qualquer Estado brasileiro.  

 

Universidade 

Federal da 

Bahia 

(UFBA) 

 

Programa implementado pela 

resolução nº 01/2004. 

 

 

Reserva vagas em todos os cursos de 

graduação da UFBA, sendo: I - 43% 

(quarenta e três por cento) das vagas de 

cada curso preenchidas na seguinte ordem 

de prioridade: 

a) estudantes que tenham cursado todo o 

ensino médio e pelo menos uma série 



 

 

110

entre a quinta e a oitava do ensino 

fundamental na escola pública, sendo que, 

desses, pelo menos 85% (oitenta e cinco 

por cento) de estudantes que se declarem 

pretos ou pardos; b) no caso de não 

preenchimento dos 43% (quarenta e três 

por cento) de vagas reservadas em 

conformidade com os critérios 

estabelecidos na alínea antecedente, as 

vagas remanescentes desse percentual 

serão preenchidas por estudantes 

provenientes das escolas particulares que 

se declarem pretos ou pardos; c) havendo, 

ainda, vagas remanescentes daquele 

percentual, as mesmas serão destinadas 

aos demais candidatos.  II - 2% (dois por 

cento) das vagas de cada curso serão 

preenchidas na seguinte ordem de 

prioridade: a) estudantes que se declarem 

índios descendentes e que tenham cursado 

desde a quinta série do ensino 

fundamental até a conclusão do ensino 

médio na escola pública; b) no caso de 

não preenchimento dos 2% (dois por 

cento) de vagas reservadas por aqueles, as 
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vagas remanescentes desse percentual 

serão destinadas aos demais candidatos.  

 

Universidade 

Federal do 

Recôncavo da 

Bahia (UFRB) 

 

Desde 2005, o sistema de 

cotas passou a funcionar nos 

termos da citada Resolução 

01/2004. 

 

Idem UFBA 

 

Universidade 

Estadual de 

Feira de 

Santana 

(UEFS) 

 

Resolução Consu 34/2006 

 

O Conselho Universitário da Universidade 

Estadual de Feira de Santana (Consu) 

aprovou processo seletivo do 1º semestre 

de 2007, a reserva de 50% das vagas para 

candidatos que tenham cursado o ensino 

médio e pelo menos dois anos do ensino 

fundamental (5ª a 8ª série) em escola 

pública. A decisão do Consu prevê ainda 

que do percentual destinado a egressos da 

rede pública, 80% das vagas serão 

ocupadas por candidatos que se 

declararem negros. Também ficou 

decidido que serão reservadas duas vagas 

a mais, em cada curso, além das vagas 

previstas no edital de seleção, para 

membros de grupos indígenas e para a 

comunidade quilombola. 
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Universidades Resolução % adotado para cotas 

 

Universidade 

Estadual de 

Santa Cruz 

(UESC) 

 

Resolução CONSEPE nº 

64/2006 

 

 

 

Reserva 50% (cinqüenta por cento) das 

vagas de cada curso e em cada turno na 

seguinte ordem de prioridade: 

a) estudantes que tenham cursado todo o 

Ensino Médio e os últimos quatro anos do 

Ensino Fundamental em escola pública, 

sendo que, deste percentual, 75% (setenta 

e cinco por cento) serão destinadas aos 

estudantes que se autodeclararem negros; 

b) havendo, ainda, vagas remanescentes 

do percentual indicado na alínea a, as 

mesmas serão destinadas aos demais 

candidatos. 

II – Em cada curso serão admitidas até 02 

(duas) vagas além das estabelecidas, 

desde que sejam destinadas a índios 

reconhecidos pela FUNAI ou moradores 

de comunidades remanescentes dos 

quilombos, que tenham cursado os 

últimos quatro anos do Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio 

integralmente em escolas públicas e que 

tenham sido classificados no Processo 
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Seletivo, observada a ordem de 

classificação. 

 

Universidade 

Federal de 

Alagoas 

(UFAL) 

 

Instituído pela COPEVE, por 

meio do Edital nº 01/2004. 

 

 

Reserva 20% das vagas para afro-

descendentes que sempre estudaram em 

escolas públicas; desse total, 60% para 

mulheres afro-descendentes, e 40% para 

homens afro-descendentes. Os negros e 

pardos devem ter cursado o ensino médio 

em escola pública. 

 

Universidade 

Estadual da 

Paraíba (UEPB) 

 

Resolução Consepe 07/06 

 

 

As vagas de cada curso são separadas em 

Cota Universal (90% das vagas) e Cota de 

Inclusão (10% das vagas). A Cota de 

Inclusão de cada curso está reservada a 

candidatos aprovados no vestibular, que 

tenham cursado as três séries do ensino 

médio em Escolas Públicas do Estado da 

Paraíba e que não tenham sido 

classificados na Cota Universal. 

 

Universidade 

Federal do 

Maranhão 

(UFM) 

 

Resolução Consepe – 

Novembro /2006 

 

Reserva de 50% das vagas, sendo 25% 

para estudantes afro-descendentes 

(egressos de escolas públicas ou privadas) 

e 25% para estudantes de escolas públicas. 
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Universidades Resolução % adotado para cotas 

 

Universidade 

Estadual de 

Londrina 

(UEL) 

 

Programa de cotas 

implementado pelo Conselho 

Universitário, por meio da 

resolução nº 78/2004. 

 

 

Reserva 40% das vagas para estudantes 

oriundos das escolas públicas, e 20% 

desse percentual a candidatos 

autodeclarados negros.  Reserva vagas 

também para alunos de escolas públicas 

no ensino fundamental e médio 

 

Universidade 

Federal do 

Paraná 

(UFPR) 

 

Programas de cotas 

implementados pelo 

Conselho Universitário, por 

meio da resolução nº 

37/2004. 

 

 

Das vagas oferecidas para os cursos, 20% 

são de inclusão racial, disponibilizadas 

para estudantes afro-descendentes, sendo 

considerados como tais os que se 

enquadrarem como pretos ou pardos, 

conforme classificação adotada pelo 

IBGE. 

Além disso, reserva vagas para estudantes 

que tenham realizado o ensino 

fundamental e médio exclusivamente em 

escola pública, sendo possível a exceção 

de um ano letivo cursado em escola 

particular. 
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Universidades Resolução % adotado para cotas 

 

Universidade 

Estadual de 

Mato Grosso do 

Sul 

(UEMS) 

 

Leis Estaduais n° 2.589/2002 

e n° 2.605/2003  

 

Reserva 20% das vagas para negros e 10% 

para indígenas.  Os candidatos que 

optarem pelo regime de cotas para negros 

devem ser provenientes do ensino médio. 

 

Universidade de 

Brasília 

(UnB) 

 

Programa de cotas 

implementado pelo Conselho 

Universitário por meio da 

Resolução nº 38/2003. 

 

Reserva 20% das vagas para candidatos 

de cor preta ou parda, conforme 

classificação do IBGE. Não reserva vaga 

para alunos de escola pública. 

 

Universidade 

Estadual de 

Mato Grosso 

(UNEMAT) 

 

Programa de cotas 

implementado pelo Conselho 

Universitário - Resolução nº 

200/2004. 

 

Reserva 25% das vagas de cada curso a 

para estudantes negros. 

 

 

Universidade 

Estadual de 

Goiás 

(UEG) 

 

Exigência da Lei Estadual nº 

14.832, de 12 de julho de 

2004. Somente adotado pela 

universidade em 2005. 

 

Reserva 10% das vagas a alunos oriundos 

da rede pública, 10% a negros e afro-

descendentes, e 2% a indígenas e 

portadores de deficiências físicas. 
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Universidades Resolução % adotado para cotas 

 

Universidade 

Federal do Pará 

(UFPA) 

 

Programa de cotas 

implementado pelo Conselho 

Universitário por meio da 

Resolução nº 31/2005. 

 

 

Reserva 50% das vagas para alunos 

oriundos da escola pública, e 40% desse 

percentual para alunos negros e pardos, 

segundo a classificação do IBGE. Os 

alunos de primeira cota terão que ter 

cursado todo o ensino médio em escola 

pública. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados obtidos junto às universidades. 

 

4.2.1 Estratégias universitárias para a ampliação do acesso 

 

Dentre as universidades que adotaram o sistema de cotas, optou-se por analisar o desenho e as 

estratégias adotadas por duas IES de cada região fiscal, preferencialmente, sendo uma federal 

e outra estadual, localizadas em Estados diferentes, desde que atendidos os critérios listados a 

seguir. Tais critérios foram adotados de forma a selecionar uma amostra em que se pudesse 

verificar se o desenho e as estratégias do Sistema de Cotas adotado pelas universidades 

permitirá a democratização do acesso ao ensino superior e a redução das desigualdades 

regionais.  

 

Dessa forma, os critérios de seleção basearam-se, primeiramente, no ano da implantação do 

sistema, sendo consideradas as IES que implantaram o sistema de reserva de vagas para afro-

descendentes no período igual ou inferior ao ano de 2005. A seguir, optou-se por avaliar as 

IES que reservassem 20% ou mais de suas vagas para afro-descendentes. No caso de 
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coincidência de duas IES em um mesmo Estado (exceto Bahia), optou-se por selecionar 

aquela que oferecesse o maior número de vagas em seu último vestibular. 

 

Exceção aos critérios adotados foram feitos os casos das regiões Sudeste, Nordeste e Norte. 

Na região Sudeste, por não atender aos critérios listados anteriormente, foram analisadas duas 

IES estaduais. Na região Nordeste, foram analisadas três IES, a saber: duas IES federais e 

uma IES estadual, sendo duas delas, uma federal e outra estadual pertencentes ao Estado da 

Bahia. A opção por analisar a experiência de mais uma instituição de caráter federal, no caso 

da Universidade Federal da Bahia (UFBA), deu-se por se tratar da mais antiga universidade 

pública e gratuita e considerada de maior prestígio social no Estado da Bahia, com maior 

diversificação de cursos e que oferece anualmente o maior número de vagas. Na Região 

Norte, apenas a Universidade Federal do Pará (UFPA) oferecerá, a partir de 2008, reserva de 

vagas para afro-descendentes. Sendo assim, não foi selecionada para a análise deste estudo. 

 

Sendo assim, foram selecionadas: Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ); 

Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES); Universidade Federal da Bahia 

(UFBA); Universidade Estadual da Bahia (UNEB); Universidade Federal de Alagoas 

(UFAL); Universidade de Brasília (UnB); Universidade Estadual de Mato Grosso 

(UNEMAT); Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); e Universidade Estadual de 

Londrina (UEL). 

 

4.2.1.1 Região Sudeste 

 

1) Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) 

 



 

 

118

Fundada em 1950, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) foi a primeira 

instituição de ensino superior a instituir um sistema de reserva de vagas para afro-

descendentes. Atualmente possui 31 cursos de graduação, que se desdobram em diferentes 

habilitações, licenciaturas e bacharelados. Os cursos são oferecidos por 29 unidades 

acadêmicas, abrangendo as cidades do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Friburgo, 

Resende e São Gonçalo. 

 

A UERJ iniciou suas primeiras iniciativas de políticas afirmativas em obediência às seguintes 

leis estaduais: Lei nº 3.524/00, Lei nº 3.708/01, Lei nº 4.061/03 e Lei nº 4.151/03. A Lei nº 

3.524 entrou em vigor no dia 28 de dezembro de 2000 e dispunha sobre os critérios de seleção 

e admissão de estudantes da rede pública estadual de ensino em universidades públicas 

estaduais. Por esta lei, 50% (cinqüenta por cento) das vagas oferecidas para acesso a todos os 

cursos de graduação das universidades públicas estaduais seriam preenchidas por estudantes 

que tivessem cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em instituições da rede 

pública dos Municípios e/ou do Estado. 

 

Em 09 de novembro de 2001 entrou em vigor a Lei nº 3.708, que estabelecia a cota mínima de 

até 40% (quarenta por cento) para as populações negra e parda no preenchimento das vagas 

relativas aos cursos de graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e da 

Universidade Estadual no Norte Fluminense (UENF). Nesta cota mínima também estavam 

incluídos os pretos e pardos beneficiados pela lei anterior. Essa lei veio se sobrepor à Lei nº 

3.524/2000 alterando o vestibular da UERJ 

 

Em obediência às leis mencionadas anteriormente, a UERJ realizou no ano de 2003, dois 

processos seletivos, a saber: o vestibular estadual, com reserva de vagas para afro-
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descendentes; e o Sistema de Avaliação de Desempenho Escolar (SADE), voltado para 

estudantes da rede pública de ensino, também com reserva de vagas para afro-descendentes. 

 

Conforme Tabelas 23 e 24 a seguir, do total de 43.410 candidatos inscritos para o vestibular 

2003, 24.566 candidatos se inscreveram pelo Vestibular Estadual e 18.544 pelo SADE. Dos 

24.566 inscritos no vestibular estadual, 8.240 eram cotistas. Destes, 10,90% foram 

classificados. Pelo SADE, dos 18.844 candidatos inscritos, 8.865 eram cotistas e deste total 

10,30% foram classificados. 

 

Tabela 23 - Quantitativo de candidatos e classificados em 2003 - UERJ 

 

  Fonte: Banco de Dados UERJ/2003 

 

Tabela 24- Ocupação de vagas em 2003 - UERJ 

 

 Fonte: Banco de Dados UERJ/2003 

 

Em 2002, foi instituído o Decreto nº 30.766 compatibilizando as leis nº 3.524/200 e nº 

3.708/2001 e regulamentando que as vagas segundo critérios raciais fossem preenchidas da 

seguinte forma: primeiro, verificava-se a quantidade de autodeclarados pretos e pardos 

classificados para cada carreira no âmbito SADE; em seguida, as vagas faltantes para 
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completar os 40 % eram preenchidas chamando-se outros candidatos autodeclarados pretos e 

pardos, tanto no âmbito Sade quanto do Vestibular Estadual, neste caso importando a 

classificação relativa interna ao grupo dos autodeclarados, e não sua classificação geral. 

Em 02 de janeiro de 2003, entrou em vigor a Lei nº 4.061 dispondo sobre a reserva de 10% 

das vagas em todos os cursos das universidades públicas estaduais a alunos portadores de 

deficiência. Segundo esta lei, as vagas oferecidas seriam tomadas dentre aquelas ofertadas aos 

alunos egressos da rede pública de ensino do Estado ou dos municípios, conforme dispunha a 

Lei nº 3.524/2000. 

 

Em meio a tantos conflitos e como forma de regular o sistema de cotas, foi decretada e 

sancionada em 04 de setembro de 2003 a Lei nº 4.151 que instituiu nova matéria sobre o 

sistema de cotas para ingresso nas universidades públicas estaduais do Rio de Janeiro. Esta lei 

revogou leis nº 3.524, de 28 de dezembro de 2000, nº 3.708, de 09 de novembro de 2001 e nº 

4.061, de 02 de janeiro de 2003. 

 

Por ordenação da lei nº 4.151/03, as universidades públicas estaduais do Rio de Janeiro 

ficaram obrigadas a estabelecer cotas para ingresso nos seus cursos de graduação aos 

estudantes carentes oriundos da rede pública de ensino, aos negros e às pessoas com 

deficiência, nos termos da legislação em vigor, além de integrantes de minorias étnicas. Ao 

Estado caberia prover os recursos financeiros necessários à implementação imediata, pelas 

universidades públicas estaduais, de programa de apoio visando obter resultados satisfatórios 

nas atividades acadêmicas de graduação dos estudantes beneficiados por esta lei, bem como 

no que se refere à sua permanência na instituição. Caberia às universidades públicas estaduais 

definir e fazer constar nos editais dos processos seletivos a forma como se daria o 



 

 

121

preenchimento das vagas reservadas por força desta lei, inclusive quanto ao quantitativo 

oferecido e aos critérios mínimos para a qualificação do estudante. 

 

O percentual mínimo de vagas reservadas aos estudantes carentes estabelecido por esta lei é 

de 45% (quarenta e cinco por cento), distribuído da seguinte forma: 

 

 I - 20% (vinte por cento) para estudantes oriundos da rede pública de ensino;  

II - 20% (vinte por cento) para negros; e  

III - 5% (cinco por cento) para pessoas com deficiência, nos termos da legislação em vigor e 

integrantes de minorias étnicas. A adoção do critério renda, ao definir “estudantes carentes”, 

objetivava garantir o acesso ao nível superior àqueles que têm baixa renda, maior dificuldade 

de preparação escolar e piores condições de competir no vestibular. 

 

O vestibular de 2004 foi regulado pela Lei 4.151/03. Todos deveriam ser submetidos ao 

critério de carência, fixado na época, pela UERJ, em R$ 300,00 de renda familiar per capita. 

 

De acordo com a palestra proferida pelo Prof José Aluísio Belisário de Sousa, representante 

da UERJ, no Seminário Experiências de Políticas Afirmativas para Inclusão Racial no Ensino 

Superior, realizado em 21 de agosto de 2006 na Universidade de Brasília (UnB), ao 

estabelecer cota para negros, a UERJ não a fez por conta da condição financeira desse grupo, 

mas por conta de uma dívida social e humana impagável contraída por parte considerável dos 

ancestrais da população brasileira que escravizaram os negros. Da mesma forma, ao defender 

cotas para estudantes oriundos de escola pública não a fez em função deles terem mais ou 

menos recursos financeiros, mas por achar isto um meio de fortalecer a escola pública.  
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Nesta mesma palestra foi mencionado que no vestibular de 2004 da UERJ, do total de 7 mil 

estudantes aprovados na primeira fase pelo sistema de cotas,  apenas 3 mil foram classificados 

como carentes. Em muitos cursos havia mais cotistas do que vagas, o que levou a 

universidade a estabelecer uma nota mínima para ingresso, pois o desempenho no vestibular 

da maioria dos alunos ingressos pelo sistema de cotas foi baixo e isto poderia comprometer o 

desempenho futuro e a manutenção dos mesmos dentro da universidade. Segundo experiência 

relatada pela UERJ, o desempenho dos cotistas é, em média, inferior ao do não-cotista, porém 

a taxa de freqüência é superior. 

 

A UERJ enfrenta atualmente problemas para manter os alunos cotistas, pois os mesmos não 

possuem renda suficiente para adquirir livros e a universidade não dispõe de verbas para 

equipar sua biblioteca. Além disso, faltam laboratórios de informática em quantidade 

suficiente para atender estes alunos e professores orientadores. Tudo isto leva, segundo a 

UERJ, a uma queda no rendimento dos cotistas.  

 

Aos alunos cotistas que estejam envolvidos em projeto de pesquisa é oferecida pelo Estado 

uma bolsa-auxílio no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais). Contudo, o pagamento não é 

feito pontualmente devido a problemas com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.  

 

A UERJ possui programas e propostas destinados à permanência dos alunos cotistas na 

universidade. Criado em 2001, O Programa Políticas da Cor na Educação Brasileira (PPCor) é 

um núcleo de estudos e intervenção social, voltado para o desenvolvimento de pesquisas e 

para o apoio à iniciativas destinadas ao acesso e a permanência de populações sub-

representadas nas universidades, em especial os afro-brasileiros.  
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O Programa de Apoio ao Estudante (PAE) foi orçado em aproximadamente 12 milhões e 600 

mil reais para o ano de 2003, mas por falta de recursos que deveriam provir do Governo do 

Estado, o programa foi executado parcialmente. 

 

Além do PAE, foram criados em 2004 o Programa de Iniciação Acadêmica (Proiniciar) 

voltado para a permanência dos cotistas e o Projeto Espaços Afirmados (Esaf) desenvolvido 

pelo PPCor, com suporte financeiro da Fundação Ford, específico para o primeiro grupo de 

alunos cotistas da UERJ visando garantir sua permanência qualificada, bem como colaborar 

com o desenvolvimento acadêmico dos cotistas. 

 

Atualmente, podem concorrer ao ingresso pelo sistema de cotas os candidatos que possuam 

renda per capita bruta até o valor máximo de R$ 630,00, como determina o Edital do Exame 

Discursivo do Vestibular Estadual 2007. O sistema de cotas da UERJ determina ainda que na 

inscrição para o Exame Discursivo, os candidatos, comprovadamente carentes, poderão 

indicar que pretendem concorrer às vagas do Sistema de Cotas, devendo optar, unicamente, 

por uma das categorias de cotas previstas: 

 

• Alunos oriundos da rede pública de ensino: candidatos que tenham cursado 

integralmente todas as séries do 2º ciclo do ensino fundamental em escolas públicas de 

todo o território nacional e, também, todas as séries do ensino médio em escolas 

públicas municipais, estaduais ou federais situadas no Estado do Rio de Janeiro; 

• Negros: baseado na autodeclaração; 

• Pessoas com deficiência: candidatos que atenderem às determinações estabelecidas 

pela Lei Federal nº. 7.853/1989 e pelo Decreto nº. 3.298/1999; 
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• Pessoas nascidas no Brasil pertencentes a povos indígenas: candidatos que, nascidos 

no Brasil, assim se autodeclararem. 

 

Conforma mencionado anteriormente, as categorias de cotas estão assim distribuídas: 

a) 20% (vinte por cento) para alunos oriundos da rede pública de ensino; 

b) 20% (vinte por cento) para negros; e 

c) 5% (cinco por cento) para pessoas com deficiência ou nascidas no Brasil pertencentes a 

povos indígenas. 

 

A UERJ foi a primeira instituição de ensino superior a implantar o sistema de cotas para 

negros e estudantes da rede pública de ensino. Ao basear o seu critério de seleção na 

autodeclaração sem comprovação por foto ou entrevista, enfrentou problemas quanto à 

entrada de estudantes de diversas raças, gerando excesso de cotistas e fluidez no sistema. Não 

obstante, considera que a inclusão destes grupos no ensino superior é considerada um dos 

fatores determinantes para a mobilidade social de um segmento que até então, via a 

universidade como algo impossível de ser alcançado. 

 

Quanto à democratização do acesso, o sistema adotado pela UERJ permitiu a um número 

considerável de estudantes negros e carentes a ingressarem no ensino superior em todos os 

seus cursos. As cotas são um importante passo na redução das desigualdades no Estado do 

Rio de Janeiro, pois ao elevar o nível de ensino da população carente, maiores são as 

possibilidades dessa população obter melhores oportunidades de trabalho, de renda, além de 

se estar formando mentes pensantes que contribuirão para o desenvolvimento da região.  
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b) Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) 

 

A UNIMONTES está localizada na cidade de Montes Claros, à cerca de 420 Km da capital 

Belo Horizonte, considerada a principal cidade da região norte do Estado de Minas Gerais. 

Possui campus distribuídos por municípios do Norte de Minas e dos Vales do Jequitinhonha e 

do Mucuri, que integram os Distritos Geoeducacionais, formado pelas regiões Norte, 

Noroeste de Minas, Central, Alto Paranaíba e Vale do Jequitinhonha, e também está presente 

nos Vales do Mucuri e do Rio Doce. É a única Universidade pública sediada na vasta região 

do Norte de Minas, uma área superior a 128.490 km2 (representando cerca de 44,3% da área 

do Estado), envolvendo 89 municípios e uma população de 1.494.920 habitantes. 

 

A UNIMONTES resultado da transformação da Fundação Norte-Mineira de Ensino Superior 

(FUNM), foi criada por meio da Lei Estadual nº 2.615, de 24 de maio de 1962, de autoria do 

ex-deputado Cícero Dumont, sendo apenas integrada, efetivamente, como ente público 

(autarquia), a partir de 01/08/1990, quando os servidores da extinta FUNM passaram a ser 

incorporados ao quadro de pessoal do Estado. Em 21/07/1994, por meio da Portaria nº 1.116, 

a UNIMONTES foi reconhecida, pelo MEC, como universidade, em face do Parecer nº 

232/94 do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais. 

 

Atualmente oferece cursos básicos, de graduação, pós-graduação, seqüenciais, técnicos e 

educação à distância. Compreende cursos de graduação nas áreas das Ciências Humanas, 

Exatas e tecnológicas, Sociais Aplicadas, Biológicas e da Saúde. Em seu último vestibular, 

ofereceu 950 vagas distribuídas em seus 28 cursos de graduação. 
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A reserva de vagas foi estabelecida por meio de resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (Cepex) da Unimontes, observando a Lei Estadual nº 15.259/2004, sancionada pelo 

governador Aécio Neves.  

 

De acordo com essa lei, os percentuais de reserva de vagas na UNIMONTES ficaram 

definidos da seguinte forma: 

 

• 20% para afro-descendentes, desde que comprovadamente carentes; 

• 20% para egressos de escolas públicas comprovadamente carentes; 

• 5% para o grupo de portadores de deficiência e indígenas.  

 

Para concorrer às vagas destinadas ao grupo de afro-descendentes, o candidato afro-

descendente e carente, deverá fazer sua pré-inscrição no Sistema de Reserva de Vagas e sua 

inscrição no Programa Socioeconômico, para verificar se foram cumpridos e comprovados 

todas as condições e requisitos exigidos. Somente serão considerados como egressos de 

escolas públicas aqueles que tiverem cursado integralmente o ensino médio em instituições 

mantidas pelo Poder Público. Serão considerados carentes os candidatos com renda per-capita 

de até meio salário-mínimo. 

 

A universidade adota este sistema desde 2005. O processo beneficiou 144 alunos negros, 

sendo 61 homens e 83 mulheres. De acordo com dados da UNIMONTES, disponíveis em seu 

site, quanto aos grupos étnicos que ingressaram na universidade em 2004, 49% eram brancos, 

6% pretos e 43% pardos. Em 2006, o percentual de brancos caiu para 34%; o de pretos e de 

pardos subiu para 15% e 45%, respectivamente; e ingressaram também 1% de indígenas. 

Além disso, até dezembro de 2006, 1.214 estudantes ingressaram na universidade por meio do 
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sistema de reserva de vagas, sendo: 504 afro-descendentes, 672 egressos de escolas públicas e 

38 indígenas e portadores de deficiências (vide gráfico 21). 

 

Gráfico 21 – Raças Ingressantes - UNIMONTES 
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     Fonte: www.unimontes.br, acessado em 28.02.2007 

 

Pelos dados anteriormente descritos, pode-se concluir que o sistema de reserva de vagas para 

afro-descendentes na UNIMONTES vem obtendo sucesso quanto ao ingresso de um maior 

número de estudantes pardos e pretos no ensino superior, contribuindo para eliminar o caráter 

elitista do ensino superior e para elevar o nível educacional da população.  
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4.2.1.2 Região Nordeste 

 

a) Universidade Federal da Bahia – UFBA 

 

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) foi criada pelo Decreto-Lei nº 9.155, de 8 de abril 

de 1946, e reestruturada pelo Decreto nº 62.241, de 8 de fevereiro de 1968. Sediada na cidade 

de Salvador, a UFBA possui 29 unidades de ensino, oferece 56 cursos de graduação, 43 

cursos de pós-graduação lato sensu (especialização e atualização), 41 cursos de mestrado, três 

cursos de mestrado profissional e 17 cursos de doutorado, além de 26 especialidades de 

residência médica. 

 

O sistema de cotas adotado pela universidade considera seis categorias de inscrição dos 

candidatos no vestibular e as respectivas porcentagens de vagas reservadas, tanto na primeira 

como na segunda fase: 

 

• Categoria A (36,55%): candidatos de escola pública que se declararam pretos ou 

pardos; 

• Categoria B (6,45%): candidatos de escola pública de qualquer etnia ou cor; 

• Categoria D (2%): candidatos de escola pública que se declararam índio-descendentes;  

• Categoria C: destinada a candidatos de escola particular que se declararam pretos ou 

pardos (não –cotistas); 

• Categoria E (55%): todos os candidatos, qualquer que seja a procedência escolar e a 

etnia ou cor.  
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Dentro de cada categoria de inscrição (de A até F), os candidatos são selecionados 

rigorosamente pela ordem de classificação no vestibular, de acordo com o estabelecido no 

Manual do Candidato. Uma vez não sendo todas as vagas das categorias A e B preenchidas, 

elas são prioritariamente preenchidas por candidatos de escola particular que se declararam 

pretos ou pardos (inscrição de Categoria C). Permanecendo vagas abertas, elas são 

preenchidas por candidatos com inscrição da Categoria E. Na categoria D, as vagas não 

preenchidas são automaticamente ocupadas por candidatos com inscrição da Categoria E. Os 

candidatos concorrem em igualdade de condições (exclusivamente pelo desempenho 

acadêmico) com todos os candidatos da categoria de inscrição na qual está efetivamente 

concorrendo. 

 

Um candidato com inscrição de Categoria A, se não selecionado, continua concorrendo na 

Categoria B e, se não selecionado, ainda concorre na Categoria E. 

 

A UFBA ainda oferece em todos os cursos até duas vagas extras, além do total oferecido, 

somente para candidatos de escola pública que se declararam índios aldeados ou moradores 

das comunidades remanescentes dos quilombos (inscrição de Categoria F), nos termos do Art. 

3º, alínea III, e Art. 7º da Resolução Consepe nº 01/04. Essas vagas extras somente não serão 

oferecidas, se nas vagas anteriormente preenchidas, houver candidatos da Categoria F de 

inscrição em número igual ou superior ao oferecido e se não houver candidatos aptos em 

número suficiente para preenchê-las, total ou parcialmente.  

 

Para a segunda fase, são classificados candidatos em número equivalente ao triplo do número 

de vagas oferecidas em cada curso, considerando-se cada uma das categorias de inscrição 

anteriormente mencionadas.  
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A Tabela 25, a seguir, apresenta um quadro geral com os números de candidatos inscritos, 

classificados (primeira fase) e selecionados (segunda fase), de acordo com as seis opções de 

raça que constavam no formulário de inscrição no vestibular e com a escolaridade pública ou 

particular. Pode-se verificar que dos 33.060 candidatos inscritos no Vestibular 2005 da 

UFBA, 25.569 (77,3%) declararam-se pretos ou pardos. Do total de inscritos, 11.702 foram 

classificados para a segunda fase e 3.986 foram selecionados. Do total de candidatos inscritos 

que se declararam pretos ou pardos, 13.395 (40,52%) eram de escola pública, dos quais 5.060 

(37,78%) foram classificados e  1.614 (12,05%) selecionados, .  

 

Tabela 25- Vestibular 2005 – UFBA - Raças e Escolaridade 

Inscritos
Classificados 
(1ª fase)

Selecionados 
(2ª fase)

Pretos de escola pública 4.968 1.697 471
Pretos de escola particular 2.022 656 200
Total 6.990 2.353 671

Pardos de escola pública 8.427 3.363 1.143
Pardos de escola particular 10.152 3.318 1.186
Total 18.579 6.681 2.329

Índios-descendentes de escola pública 201 110 55
Índios-descendentes de escola particular 204 56 17
Total 405 166 72

Quilombolas de escola pública 10 5 4
Quilombolas de escola particular 9 4 2
Total 19 9 6

Aldeados de escola pública 21 5 2
Aldeados de escola particular 18 4 1
Total 39 9 3

Outras etnias de escola pública 1.625 616 207
Outras etnias de escola particular 5.403 1.868 698
Total 7.028 2.484 905

Total Geral 33.060 11.702 3.986
 

              Fonte: SSOA/UFBA-abril de 2005. 
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Tabela 26- Vestibular 2005 UFBA – Cotistas e não cotistas 

Candidatos Selecionados T otal

co tistas 1.882
não cotistas 2.104

T otal 3.986
 

            Fonte: UFBA 

 

Os dados da Tabela 26 mostram que dos 3.986 candidatos aprovados no vestibular 2005, 

1.882 (47,2%) foram selecionados como cotistas. 

 

Na Tabela 27 a seguir, pode-se verificar a classificação dos candidatos cotistas e não-cotistas 

nos cursos de Direito, Administração, Secretariado Executivo, Medicina, Odontologia e 

Enfermagem. De acordo com os mesmos, diferença da média entre cotistas e não-cotistas 

varia de 0,1 a 1, comprovando que muitos desses candidatos poderiam ser classificados por 

seu desempenho acadêmico nas provas do vestibular, independentemente de qualquer 

característica relativa à origem escolar e à etnia ou cor 

 

Tabela 27- Vestibular 2005 – UFBA - Classificação 

  

Excetuados índios-descendentes 

Fonte: SSOA/UFBA-abril de 2005. 
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Os estudantes da UFBA são, em sua maioria, pertencentes à elite baiana. Poucos são os 

negros nos cursos considerados de prestígio, como medicina. A distribuição racial obedece a 

uma gradação de prestígio e cor em que a cor mais clara é identificada com as carreiras de 

mais elevado prestígio e a cor mais escura com aquelas de baixo prestígio. A conseqüência é o 

ingresso daqueles de cor mais escura no mercado de trabalho em espaços organizacionais de 

menor importância e de salários pouco atraentes, renovando-se assim, o ciclo da reprodução 

das desigualdades. 

 

O principal efeito do sistema de cotas foi possibilitar o acesso à universidade de uma 

porcentagem de alunos provenientes de escola pública e de estudantes pretos e pardos. A 

média geral dos candidatos selecionados inscritos como não-cotistas foi 6,1 e a dos 

selecionados inscritos como cotistas foi 5,5. Além disso, A participação de pretos e pardos, 

entre os candidatos selecionados para ingresso na UFBA em 2005, foi maior nos cursos de 

Licenciatura em Teatro, Estatística, Arquivologia, Biblioteconomia, Secretariado Executivo, 

Ciências Contábeis, Geologia, Enfermagem, e Pedagogia e menor nos cursos de Interpretação 

Teatral, Decoração, Artes Plásticas, Medicina Veterinária, Filosofia, e Licenciatura em 

Ciências Naturais, o que vem demonstrando que o sistema de cotas adotado pela UFBA está 

contribuindo para modificar o perfil dos alunos ingressos e permitir àqueles que somente 

ingressavam em cursos de baixo prestígio poderem cursar os cursos antes destinados à elite 

baiana. 

  

A partir dos dados apresentados, pode-se concluir que a UFBA, por meio de seu sistema de 

cotas, vem democratizando o acesso ao ensino superior. 
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b) Universidade Estadual da Bahia - UNEB 

 

Criada pela Lei Delegada n.º 66, de 1º de junho de 1983, reconhecida pela Portaria Ministerial 

n.º 909, de 31 de julho de 1995, e reestruturada pela Lei Estadual n.º 7176, de 10 de setembro 

de 1997, a Universidade Estadual da Bahia (UNEB), é uma universidade multicampi, com 29 

departamentos e distribuída em 24 municípios, abrangendo a grande maioria das 

microrregiões do Estado da Bahia. Localizada em um estado brasileiro cuja população negra 

(pretos e pardos) ultrapassa 75% da população total, a UNEB possui como missão inaugural, 

democratizar o acesso ao ensino superior por meio da interiorização da oferta de cursos.  

 

A UNEB foi a pioneira na implantação autônoma de um sistema de reserva de vagas para 

candidatos afro-descendentes em todos os cursos de graduação e pós-graduação. Por meio da 

Resolução nº 196/2002 do Conselho Universitário (Consu), a universidade destinou o 

percentual de 40% das vagas para a população afro-descendente, oriunda da escola pública e 

que tenham concluído curso de ensino médio ou equivalente e aos que estejam cursando a 

última série do ensino médio ou equivalente. A conjugação dos critérios de autodeclaração 

como afro-descendente e de ter cursado a escola pública foi um dos diferenciais da Resolução, 

pois impede que a concorrência se torne desigual entre o grupo que concorre às cotas. 

 

Segundo Mattos (2006), ingressaram na UNEB, em junho de 2002, um total de 3.444 

estudantes afro-descendentes, os quais fizeram a opção pelo referido sistema. Em 2003, foram 

1.532, e em 2004, 1.912. Os estudantes afro-descendentes que ingressaram na UNEB, por 

meio do sistema de reserva de vagas, representam mais de 23% da população estudantil 

regular. 
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Para se candidatar ao sistema de reserva de vagas para afro-descendentes, o estudante, no 

momento da inscrição ao vestibular, deve fazer a opção pela cota de 40% e preencher a auto-

classificação racial. São considerados afro-descendentes e, portanto, aptos a optarem pelos 

40% das vagas reservadas os candidatos que se declararem pretos ou pardos. 

 

Conforme dados do gráfico 22 e da Tabela 28 a seguir, pode-se verificar que em 2003, do 

total de 64.955 inscritos  no vestibular da UNEB, 19.863 (30,58%) optaram pelas cotas. Em 

2004, embora o número de inscritos no vestibular tenha sido menor do que no ano anterior, o 

número de optantes aumentou para 21.731 (34,64%), o que serve para demonstrar o sucesso e 

eficácia das medidas adotadas. 

 

Gráfico 22 - Número de Inscritos, segundo a opção - UNEB 

21.731
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45.092

2003 2004

Optantes Não-optantes

 

             Fonte: Copeve- Prograd/UNEB 

 

Tabela 28 - Número de Inscritos UNEB, segundo a opção - Variação 

2003 2004 Variação anual

Optantes 30,58% 34,64% 9,40%
Não-optantes 69,42% 65,36% -9,07%

 

                          Fonte: Copeve- Prograd/UNEB 
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Pelos dados da Tabela 29 é possível verificar que no grupo de optantes pelas cotas o número 

de candidatos classificados e convocados aumentou do ano de 2003 para o ano de 2004, sendo 

que no grupo de não optantes houve uma redução o que pode estar relacionado a uma maior 

opção pela reserva de vagas.  

 

Tabela 29 -  UNEB - Distribuição total dos candidatos classificados e convocados 

Vestibular Optantes Não optantes

Classificados 8.054 19.810
Convocados 1.532 2.297

Total 9.586 22.107

Classificados 9.847 16.255
Convocados 1.912 2.868

Total 11.759 19.123

Fonte: UNEB/COPEVE

2003

2004

 

 

Pode-se constatar também que a soma dos candidatos convocados, optantes pela cota, teve 

uma evolução positiva do ano de 2003 para o de 2004. No vestibular de 2003, 1.532 optantes 

foram convocados. Em 2004, este número aumentou para 1.912. 

 

Além da reserva de vagas para afro-descendentes, a Resolução 196/2002 também previu um 

apoio institucional destinado aos alunos recém-ingressos a fim de garantir sua manutenção até 

o final do curso. Desta forma, foi criada outra comissão para estudar ações a serem 

implementadas para isso, entretanto, a primeira turma de alunos não recebeu esse benefício 

devido a vários motivos internos.  

 

Pode-se verificar pelos dados apresentados anteriormente que o número de candidatos ao 

sistema de cotas da universidade vem aumentando ao longo dos anos, comprovando que a 



 

 

136

implantação do sistema de cotas para afro-descendentes oriundos de escolas públicas na 

UNEB teve êxito e vem contribuindo para o acesso da população negra ao ensino superior. 
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c) Universidade Federal de Alagoas - UFAL 

 

Única instituição pública e gratuita de ensino superior do Estado, a UFAL foi criada em 25 de 

janeiro de 1961, por ato do então presidente Juscelino Kubitschek, atendendo às 

reivindicações do movimento estudantil, de parlamentares, de professores e de toda 

comunidade alagoana.  

 

Atualmente, a UFAL dispõe de 45 cursos de graduação nas diversas áreas do conhecimento, 

em suas 21 unidades acadêmicas, além dos 16 cursos do Campus Arapiraca e seus Pólos 

(Palmeira dos Índios, Penedo e Viçosa). Na área de pós-graduação, oferece 21 cursos, sendo 

18 de mestrado e 3 de doutorado, além das 28 especializações. Em 2006, a UFAL aderiu ao 

Programa de Universidade Aberta do Brasil oferecendo o curso de Administração na 

modalidade à distância. 

 

Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e regional e tendo como 

objetivo a boa formação do aluno e o compromisso de prepará-lo para o mercado de trabalho, 

a UFAL mantém várias atividades destinadas aos seus estudantes, por meio dos Programas de 

Monitoria e Estágio e de Bolsas de Estudo/Trabalho, destinadas aos estudantes carentes. 

Atualmente, possui mais de 600 convênios firmados com empresas e instituições públicas e 

privadas unindo, desta forma, a universidade com a sociedade. 

 

Destinado ao segmento estudantil, a UFAL conta com o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica – PIBIC/CNPq e com o Programa de Ensino e Treinamento – PET, que 

objetivam estimular o aluno para a pesquisa científica e para a carreira acadêmica. Além 

disso, o programa do Governo Federal, o Afroatitude, oferece 50 bolsas de estudo a 

estudantes cotistas da universidade. 
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Desde maio de 2004 a Universidade Federal de Alagoas (UFAL) vem desenvolvendo um 

programa de ações afirmativas que contempla, dentre outras ações, o sistema de cotas. Por 

meio desse sistema, a universidade reserva 20% (vinte por cento) das vagas dos cursos de 

graduação para a população preta/parda, segundo a metodologia do IBGE, oriunda exclusiva e 

integralmente de escolas de ensino médio públicas, durante dez anos consecutivos. Dentro 

deste percentual, 60% (sessenta por cento) para as mulheres negras e 40% (quarenta por 

cento) para os homens negros.  

 

O sistema de cotas desenvolvido por esta universidade contempla um programa de amparo ao 

aluno cotista que se baseia em programa de pesquisa junto a professores da instituição. Em 

2005, a universidade possuía 50 alunos cotistas envolvidos em projetos de pesquisa nas mais 

diversas áreas.  

 

Para concorrer ao sistema de cotas, os candidatos devem: se autodeclarar de cor negra ou 

parda segundo a metodologia do IBGE; comprovar que está estudando ou estudou o Ensino 

Médio exclusivamente e integralmente em escolas públicas e; assinalar a autodeclaração no 

requerimento de inscrição ao vestibular. 

 

Os candidatos concorrentes pelo sistema de cotas terão que ser aprovados na primeira fase do 

processo seletivo de forma idêntica aos demais candidatos. A diferença reside no fato de que 

os candidatos que se autodeclararem negros no ato da inscrição serão classificados 

separadamente, sendo aprovados os que alcançarem a nota de aprovação até o preenchimento 

do percentual de vagas que lhes são destinados. 
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Na Tabela 30, a seguir, é apresentada a relação candidato/vaga nos vestibulares de 2001 à 

2005 da UFAL, dos cursos de Administração, Direito, Medicina e Nutrição. No que se refere 

à concorrência pelo sistema de cotas, pode-se verificar que o aumento da relação candidato-

vaga, em todos os cursos listados, mais do que dobrou do ano de 2005 para 2006, nos cursos 

de Administração (diurno), Direito e Medicina. 

 

Tabela 30 - Relação Candidato/Vaga - Vestibular UFAL (2001-2005) 

2001 2002 2003 2004 2005

Administração - Diurno
Ampla concorrência 8,35 6,91 6,88 9,09 10,90
Cota Feminina 2,50 9,40
Cota Masculina 3,00 10,16

Administração - Noturno
Ampla concorrência 16,73 15,26 16,33 16,87 16,56
Cota Feminina 8,75 10,80
Cota Masculina 14,0 30,33

Direito - Diurno
Ampla concorrência 13,47 8,75 10,26 12,07 12,91
Cota Feminina 1,66 9,00
Cota Masculina 1,50 11,75

Direito - Noturno
Ampla concorrência 17,60 19,42 13,76 10,80 13,47
Cota Feminina 4,33 9,83
Cota Masculina 7,00 20,25

Medicina
Ampla concorrência 27,29 23,82 23,98 27,98 26,35
Cota Feminina 3,50 15,80
Cota Masculina 4,33 14,16

Nutrição
Ampla concorrência 15,10 15,62 15,72 20,18 21,00
Cota Feminina 12,40 24,60
Cota Masculina 1,00 3,00

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD / UFAL  

 

De acordo com a comissão Permanente do Vestibular (COPEVE), nem todas as vagas 

destinadas a cotistas são preenchidas, pois muitos candidatos são reprovados no vestibular. 

Segundo depoimento da Profª Clara Suassuna Fernandes, representante da UFAL, proferido 

no Seminário Experiências de Políticas Afirmativas para Inclusão Racial no Ensino Superior, 

realizado na UnB em 21 de agosto de 2006, a relação candidato/vaga para o curso de 
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administração pelo sistema normal é de 16,5 candidatos/vaga, já pelo sistema de cotas esta 

relação sobe para 30 candidatos/vaga. Em medicina estes dados variam, no sistema comum 

seriam de 26 candidatos/vaga e pelo sistema de cotas, 14 candidatos/vaga. No que se refere à 

renda dos cotistas, 68% possuem renda per capita de até 0,5 salário-mínimo e 22% de 0,5 a 1 

salário-mínimo e 10% acima de 1 salário-mínimo. 

 

Segundo a classificação do ano de 2000, do PNUD, o estado de Alagoas está entre as regiões 

consideradas de médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8). Em relação aos outros 

Estados do Brasil, Alagoas apresenta uma situação ruim: ocupa a 26ª posição, sendo que 25 

Estados (92,6%) estão em situação melhor e 1 Estado (7,4%) está em situação pior ou igual. 

No que se refere à educação entre jovens negros e brancos, em 2003, a diferença de 

escolaridade é de, aproximadamente, 2 anos. O sistema de cotas implementado pela UFAL 

representa para os alunos que entram na universidade, egressos da escola pública, uma 

oportunidade de mudar de vida. Além disso, moradores do interior de Alagoas estão vindo 

para a cidade para estudar na universidade.  

 

A UFAL verificou que há uma mudança na auto-estima dos alunos cotistas. Alunos negros, de 

origem pobre, egressos do ensino público, antes do sistema de cotas, não viam como ingressar 

no ensino superior, principalmente nos cursos considerados de elite ( Direito e Medicina). O 

sistema de cotas abriu oportunidades para esses alunos mudarem o seu futuro. Sendo assim, 

democratiza o acesso ao ensino superior e contribui para a redução das desigualdades 

regionais. 
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4.2.1.3 Região Centro-Oeste 

 

a) Universidade de Brasília – UnB 

 

A Universidade de Brasília (UnB) foi inaugurada em 21 de abril de 1962. Sua criação foi 

autorizada pela Lei nº 3.998, sancionada pelo então presidente da república João Goulart. 

Atualmente possui 61 cursos de graduação, 15 cursos de graduação noturnos, 48 mestrados 

acadêmicos, 5 mestrados profissionais, 39 cursos de doutorado e 52 especializações. O 

vestibular da UnB é um dos mais concorridos no país, com mais de 30 mil candidatos para 

menos de duas mil vagas por semestre. Em alguns cursos, a concorrência ultrapassa 60 

candidatos por vaga. 

 

 Baseando-se nas análises do IPEA e IBGE que comprovam que em todos os espaços da vida 

nacional os negros encontram-se em condições de desigualdade, em 06 de junho de 2003, o 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, responsável pelas normas de admissão da UnB, 

aprovou, o Plano de Metas para Integração Étnica, Racial e Social, com vistas à inclusão de 

alunos negros e indígenas e à intensificação do apoio às escolas públicas. Desta forma, a UnB 

se tornou a primeira universidade federal a adotar o sistema de cotas para negros. 

 

O sistema de cotas para negros passou a ser instituído no vestibular dessa universidade em 

junho de 2004. As experiências das universidades do Rio de Janeiro, Bahia e Mato Grosso 

permitiram a essa universidade estabelecer diretrizes para o procedimento a ser seguido em 

seu programa de cotas. 
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O sistema de cotas para negros da UnB funciona da seguinte maneira: no momento da 

inscrição o candidato deverá assinar declaração específica relativa aos requisitos exigidos no 

edital do vestibular e tirar uma fotografia no local de inscrição. O pedido de inscrição e a 

fotografia serão analisados por uma banca sigilosa composta por membros da comunidade 

interna e externa à UnB, que decidirá ou não pela homologação da inscrição do candidato 

pelo sistema de cotas para negros. Os candidatos ainda são convocados para uma entrevista 

pessoal para avaliação da questão da identidade racial. No ano de 2005, o percentual de 

inscrições não homologadas pelo sistema foi de 48%. Importante ressaltar que os candidatos 

ao sistema de cotas deverão ser classificados nas provas do vestibular e após a classificação, 

as vagas reservadas ao sistema de cotas para negros serão ocupadas.  

 

O sistema de cotas para negros da UnB prevê a reserva de 20% das vagas para estudantes que 

se declararem negros no ato da inscrição e optarem pelo sistema de cotas. Depois de 

preenchidas essas vagas, os candidatos a esse sistema que não conseguiram pontuação 

suficiente para serem selecionados ou não tiveram seu pedido de inscrição homologado 

poderão ainda concorrer às vagas oferecidas pelo sistema universal. 

 

Segundo dados fornecidos pela Assessoria de Diversidade e Apoio aos Cotistas desta 

universidade, no ano de 2004 a presença de negros era de 2% elevando-se para 10,5% no ano 

de 2006. Atualmente a UnB possui aproximadamente 1.800 estudantes cotistas. Com relação 

ao número de aprovados que não se matricularam na universidade, 3,45% dos aprovados que 

concorreram pelo sistema de cotas desistiram de entrar para a UnB contra 11,12% dos 

aprovados pelo sistema universal, o que demonstra um grande interesse por parte dos cotistas 

pelo acesso à universidade.  
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Com relação à participação de pardos e negros nos cursos da universidade, os gráficos 23 e 24 

demonstram que no ano de 2004, a UnB registrou a presença de 1,79% de alunos pardos e 0% 

de negros nos cursos de alta concorrência, como os de medicina. Já em 2005 esses percentuais 

subiram para 2,69% de alunos pardos e 2,63% de alunos negros. Nos cursos de baixa 

concorrência pode-se verificar o contrário. Em 2004 registrou-se a presença de 26,79% de 

pardos e 38,3% de negros. Já em 2005, caiu para 22% de pardos e 29% de negros, o que se 

leva a perceber que a implementação de ações afirmativas na UnB consolida o compromisso 

social da instituição pública ao encorajar estudantes pobres e negros a ingressarem no ensino 

superior, pois antes desse sistema, muitos deles, mesmo com grande potencial, não ousavam 

optar por cursos concorridos. 

 

Gráfico 23 - Participação em cursos 

segundo ponto de corte – Pardos 

Gráfico 24 - Participação em cursos 

segundo ponto de corte – Pretos 
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Fonte: ADAC/UnB                                                                                       

38,30%

52,00%

10,64%

0,00%

29%

61%

7,89%

2,63%

baixos

médio-baixos

médio-altos

alto

2005

2004

 

Fonte: ADAC/UnB                                                                                       

 

Segundo dados desta mesma instituição, 57,7% dos candidatos de cor preta possui renda 

familiar inferior a 1.500 reais, enquanto que os de cor branca esse percentual é de 30%. A 

mesma disparidade é verificada quando se analisa o percentual de pessoas com renda acima 

de 2.500 reais: 46,6% dos candidatos de cor branca estão nessa categoria, enquanto que o 

percentual no grupo de cor preta é de 20,4%. Cabe destacar ainda que 15,3% dos cotistas têm 

pais analfabetos ou com 1º grau incompleto contra 6% dos demais alunos, o que significa que 

o sistema de cotas para negros é um importante fator de transformação social. Além disso, 
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12,8% dos cotistas são de fora do Distrito Federal, o que demonstra que o sistema de cotas da 

UnB contribui não apenas para a transformação social do Distrito Federal como de outros 

Estados da Federação. 

 

A UnB preocupa-se não apenas com o acesso dos negros à universidade como também com 

suas condições de permanência. Para tanto, possui uma Assessoria de Apoio aos Cotistas e 

um Centro de Convivência Negra.  

 

A Assessoria de Diversidade e Apoio aos Cotistas foi criada em 14 de março de 2006. Suas 

atribuições são: acompanhar os estudantes cotistas desde o ingresso na universidade; 

coordenar o Centro de Convivência Negra; formular, fomentar e executar programas de 

gestão da diversidade e; participar de discussões relativas à inclusão de grupos historicamente 

discriminados. Dentre os trabalhos executados por essa Assessoria, tem-se: a negociação de 

bolsas de estágio e de pesquisa (Fubra/ Kalungas); busca de oportunidades de estudos e 

trabalho de extensão e; o projeto Cotistas nas Escolas. 

 

Em parceria com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, o projeto Cotistas nas Escolas 

é voltado às escolas públicas de ensino médio, em especial nas regiões de baixa renda. Seu 

principal objetivo é a sensibilização de estudantes e corpo docente para o sistema de cotas 

raciais.  

 

O Centro de Convivência Negra é um local para reuniões, vídeos e biblioteca voltados para os 

alunos cotistas. Surgiu no sentido de formar um espaço físico de investimento na diversidade, 

por meio da valorização da pessoa negra e de sua participação na vida acadêmica.  
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De acordo com a UnB, a implantação do Sistema de Cotas para Negros acarreta uma série de 

impactos sociais, tais como: a instauração, no espaço acadêmico, de um mecanismo reparador 

das perdas infringidas à população negra brasileira; uma forma de acusar a existência do 

racismo e combatê-lo de forma ativa; uma espécie de redirecionamento do futuro da 

sociedade rumo a uma nova história; uma garantia do acesso emergencial da população negra 

à educação superior; uma possibilidade de avaliação das conseqüências da inclusão de negros 

e negras na vida universitária; uma convivência plural e diária com a diversidade humana em 

sua variedade de experiências e perspectivas; o reconhecimento da sociedade em geral quanto 

à sua capacidade de tornar mais justa a realidade e; uma associação da cor da pele negra a 

signos de poder, autoridade e prestígio. 

 

Este sistema vem produzindo resultados concretos quanto ao acesso de jovens negros à 

universidade. Segundo o reitor da UnB, a universidade pública não existe apenas para ser 

reprodutora de elites. Ela é a porta de entrada ao poder e serve para introduzir mudanças na 

sociedade.  
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b)Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT 

 

Com Sede Administrativa em Cáceres, A Universidade do Estado de Mato Grosso 

(UNEMAT), atende todas as regiões do Estado, através dos Campi Universitários de Cáceres, 

Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Colíder, Nova Xavantina, Tangará da Serra, 

Sinop, Pontes e Lacerda, Juara e Luciara e os Núcleos Pedagógicos de Araputanga, Nobres, 

Jaciara (Vale São Lourenço), Confresa, SãoFélix do Araguaia, Campos de Júlio, Jauru, 

Sorriso,Campo Novo dos Parecis, Juína, Sapezal. Possui 73 cursos de graduação e 70 cursos 

de pós-graduação ofertados no âmbito dos 11 Campi Universitários e 11 Núcleos 

Pedagógicos.  

 

Seus cursos de Educação, Saúde, Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária e Engenharias, estão 

voltados para áreas estratégicas do Estado de Mato Grosso, contribuindo, dessa forma, para o 

desenvolvimento social e econômico de sua localidade.  

 

No vestibular de 2005, a UNEMAT teve um total de 22.246 inscritos para suas 3.690 vagas.  

O perfil da grande maioria que procura a universidade é formado por pessoas que fizeram o 

ensino médio em escola pública (aproximadamente 78%), exercem alguma atividade 

remunerada (em torno de 60%) e possui renda familiar menor que seis salários mínimos 

(quase 68%). 

 

Considerado como mais um passo para democratização das oportunidades de acesso à 

universidade, O Programa de Integração e Inclusão Étnico-racial (PIIER) da UNEMAT foi 

implantado em 2005 e reserva 25% do total das vagas oferecidas em cada edição do vestibular 

a candidatos de cor preta ou parda, que se autodeclararem negros conforme classificação 
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adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Para concorrer a 25% das 

vagas reservadas ao PIIER, o candidato deverá optar pelo programa, ser de cor preta ou parda 

e declarar-se negro (a) no ato da inscrição. 

 

No vestibular realizado no ano 2005, no 2º semestre, a UNEMAT ofereceu 1710 vagas, sendo 

255 delas reservadas ao PIIER. O número de candidatos inscritos foi de 233. Em 2006, no 1º 

semestre, o número de candidatos se elevou para 567 concorrendo à 430 vagas e no 1º 

semestre de 2007, o número de candidatos se elevou consideravelmente para 2.232, 

disputando 460 vagas ( vide gráfico 25).  

 

Esses números demonstram que a demanda pelo sistema de reserva de cagas adotado pela 

UNEMAT vem crescendo ao longo dos anos aumentando, assim, o acesso ao ensino superior 

e contribuindo para a redução das desigualdades regionais.  

 

Gráfico 25 - Concorrência – Vestibular UNEMAT 
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      Fonte: UNEMAT 
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4.2.1.4 Região Sul 

 

a) Universidade Estadual de Londrina - UEL 

 

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) foi criada em 1970, sendo reconhecida 

oficialmente pelo Decreto nº 69.234/71. Em 1987 foi implantado o ensino gratuito na 

Instituição e, em 1991, transformou-se em Autarquia Estadual.  

 

Localizada na cidade de Londrina, considerada a segunda cidade em importância do Estado e 

a terceira do sul do país, a UEL encontra-se em posição geográfica estratégica, recebendo a 

maioria de seus alunos do norte do Paraná, e de outras regiões do Estado, de São Paulo, Mato 

Grosso do Sul e Santa Catarina. Possui 43 Cursos, sendo 11 na área de Ciências Biológicas e 

da Saúde, 8 na área de Ciências Exatas e Tecnológicas  e 24 na área de Ciências Humanas. Na 

área de Pós-Graduação possui 25 cursos de mestrado, 8 de doutorado, além de 96 

especializações e 42 residências. 

 

A partir do vestibular de 2005, a UEL adotou o sistema de cotas para alunos negros e para 

oriundos de escolas públicas, com vistas à mudança da mentalidade para a eliminação do 

preconceito e da discriminação raciais, bem como para reduzir as desigualdades sócio-

econômicas, com ênfase na população negra. 

 

O sistema de cotas foi aprovado pelo Conselho Universitário por meio da resolução nº 

78/2004 estabelecendo que: 
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• Até 40 % (quarenta por cento) das vagas de cada curso de graduação, ofertadas em 

Concurso Vestibular pela Universidade Estadual de Londrina, serão reservadas a 

estudantes oriundos de Instituições Públicas de Ensino, sendo que até metade das 

vagas decorrentes da aplicação deste percentual deverão ser reservadas a candidatos 

que se autodeclararem negros, oriundos de Instituições Públicas de Ensino. 

 

Segundo informações obtidas junto à UEL, o sistema de cotas implantado nessa universidade 

em 2005 deverá vigorar por 10 anos para, então, ser avaliado. Ao implantar tal sistema, a 

universidade enfrentou opiniões contrárias inclusive a de que o sistema de cotas seria 

constrangedor para os próprios alunos negros, levando-os a uma exposição indevida o que, 

segundo a própria UEL, negaria o princípio de inclusão social que o norteia. 

 

Tabela 31 -Vestibular UEL 

Especificação 2005 2006 * 

Cotas - Universal 21.225 14.222
Cotas – Escola Pública 12.109 8.851

Cotas - Negros 2.197 1.326
Inscritos (total) 35.531 24.399

Cotas - Universal 1.999 1.983
Cotas – Escola Pública 732 818

Cotas - Negros 279 249
Nº de vagas 3.010 3.050

 

                                             * Realizado em 2 etapas 
                                               Fonte: Base de Dados UEL 

 

Pelos dados da Tabela 31, do total de 35.531 inscritos para o vestibular no ano de 2005, ano 

de implantação do sistema de cotas, 2.197 (6,18%) eram candidatos autodeclarados negros. 
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Com relação ao perfil sócio-econômico dos alunos, de acordo com os dados do gráfico 26 a 

seguir, foi constatado pela UEL que 40,9% dos alunos ingressantes em 2005, eram oriundos 

de famílias cuja renda não ultrapassa o montante de cinco salários mínimos mensais. Segundo 

relatório dessa instituição sobre as características sócio-econômicas dos alunos inscritos no 

vestibular 2005, os alunos da área de humanas, na mesma faixa de até cinco salários mínimos, 

somam 47,12% e os alunos ingressantes nos cursos do período noturno somam 56,71%. Esses 

números demonstram um maior ingresso de alunos oriundos dos segmentos de menor renda. 

Além disso, segundo o mesmo relatório, em termos absolutos, o percentual de alunos 

oriundos de famílias nesta faixa de renda, considerando a taxa média dos três últimos três 

anos, que é de 35,61%, corresponde a aproximadamente cinco mil alunos. 

 

Gráfico 26 -Renda Familiar Mensal – UEL 2005 

 

Fonte: Base de Dados UEL 

 

Em pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos Afro-Asiáticos desta instituição, foi constatado 

que os primeiros alunos a entrarem pelo sistema de cotas se sentiram, a princípio, 

constrangidos, mas no ano seguinte isto foi superado o que se levou a concluir que o aumento 

da discriminação fica por conta, mais do medo, do que da realidade. 
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A UEL recebe dois programas federais: o Afroatitude, programa que contempla 50 alunos 

cotistas, exigindo, em contrapartida, inserção em projetos de ensino ou extensão e atividades 

ligadas à prevenção da AIDS e outras doenças sexualmente transmitidas (atividade financiada 

pela UNESCO, via Ministério da Saúde) e o Uniafro, programa que contempla 10 alunos 

negros, cotistas ou não, num trabalho de pesquisa, ensino e extensão voltado para a 

capacitação dos professores da rede na implementação da Lei 10.639/2003 que demanda o 

ensino de história e cultura afro-brasileira e africana no 1º grau, como tema transversal.  A 

maior parte dos alunos cotistas (cuja exigência é que sejam de escola pública) pertencem a 

grupos periféricos. 

 

Ao possibilitar o acesso de estudantes negros, egressos do ensino público, que antes não viam 

condições de competir e saírem vitoriosos do vestibular, a UEL vem democratizando o acesso 

ao ensino superior e contribuindo para a redução das desigualdades regionais. 
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b)Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

 

Fundada em 1912, a Universidade Federal do Paraná, embora não reconhecida por muitos 

estudiosos e pesquisadores, é a mais antiga universidade brasileira. Em 1913, a Universidade 

começou a funcionar, inicialmente, como instituição particular. Os primeiros cursos ofertados 

foram Ciências Jurídicas e Sociais, Engenharia, Medicina e Cirurgia, Comércio, Odontologia, 

Farmácia e Obstetrícia. Segundo dados de 2005, a UFPR possui 69 cursos de graduação, 79 

especializações, 44 cursos de mestrado, 25 cursos de doutorado e 19 cursos técnicos, além de 

suas áreas de extensão e pesquisa. 

 

O sistema de cotas foi instituído pela Resolução 37/2004, do Conselho Universitário da 

UFPR, com duração prevista para dez anos. Das vagas oferecidas para os cursos, 20% são de 

inclusão racial, disponibilizadas para estudantes que se enquadrarem como pretos ou pardos, 

conforme classificação adotada pelo IBGE. Diferentemente de outras universidades públicas 

brasileiras, a UFPR optou por dissociar a reserva de vagas para estudantes afro-descendentes 

de critérios sócio-econômicos. A UFPR também reserva 20% de suas vagas para oriundos de 

escola pública. 

 

Para concorrer às vagas de inclusão racial, o candidato deve optar por essas vagas no ato de 

inscrição. A UFPR informa que o candidato deverá estar ciente de que, se aprovado, deverá 

fazer a autodeclaração de que é de cor preta ou parda e possuir traços fenotípicos que o 

caracterizam na sociedade como pertencente ao grupo racial negro, e que também, poderá ser 

submetido à entrevista com banca designada pelo reitor da universidade. Devido a esse fato, 

muitos candidatos afro-descendentes classificados tiveram seu registro acadêmico indeferido 

pela comissão responsável pela análise da autodeclaração de grupo racial. 



 

 

153

Pode-se verificar pelos dados da Tabela 32, a seguir, que do total de inscritos no vestibular 

2005 da UFPR, 2.367, ou seja, 5,29% dos inscritos optaram por concorrer às vagas de 

inclusão racial. Desses, 573 foram aprovados. No ano seguinte, dos 46.104 candidatos 

inscritos no processo seletivo, 1.825 (3,96%) eram cotistas raciais. Destes, 329 foram 

aprovados. 

 

Tabela 32 – UFPR - Aprovados pelas cotas em 2005 e 2006 

Inscritos Aprovados Inscritos Aprovados Inscritos Aprovados Inscritos Aprovados

2005 44.727 4.144 28.640 2.664 2.367 573 13.720 930
% 64,03% 64,29% 5,29% 13,83% 30,67% 22,44%

2006 46.104 4.094 33.120 2.969 1.825 329 11.159 893
% 71,84% 72,52% 3,96% 8,04% 24,20% 21,81%

Fonte: Prograd/UFPR

Ano
Total Concorrência Geral Afro-descendentes Escola Pública

 

 

A UFPR vem registrando um excesso de vagas destinadas aos afro-descendentes em relação 

ao número de aprovados. Dentre outros fatores, a razão para esse fato, segundo o reitor da 

universidade, é a de que muitos estudantes pardos que teriam condições de concorrer a uma 

vaga nas cotas raciais não o fazem por não ter segurança se a avaliação na Comissão no ato da 

matrícula o defira para ocupar a vaga, assim, preferem optar pelas cotas sociais. 

 

A UFPR possui dois programas de bolsas–auxílio para os cotistas: 50 bolsas do Programa 

Afroatitude do Ministério da Saúde, no valor de R$ 241,50 por 12 meses e 150 bolsas da 

Fundação Araucária (33 bolsas - cotas sociais + raciais), no valor de R$ 241, 50 por 12 meses. 

 

No vestibular de 2007, o terceiro pelo sistema de cotas sociais e raciais, o número de inscritos 

para as cotas raciais aumentou um pouco em relação ao ano anterior. São 4,31% dos inscritos.  



 

 

154

Segundo informações da UFPR, disponibilizadas em seu site, os estudantes cotistas estão 

tendo desempenho normal e em alguns casos chegam a ter um aproveitamento bem maior do 

que os estudantes que vieram da escola privada. Para o reitor, a democratização do acesso está 

consolidada na UFPR.  

 

 

As críticas ao Sistema de Cotas adotado pelas universidades apresentadas ao longo deste 

tópico são várias, como, por exemplo, o fato de que se trata de uma medida humilhante que 

dilui o mérito de conquistas genuínas, podendo também reforçar a imagem depreciativa de 

que os beneficiários seriam incapazes de ter sucesso sem essa proteção. Contudo, o Sistema 

de Cotas não significa introduzir candidatos desqualificados na universidade, pois o vestibular 

continuará sendo competitivo como sempre. A diferença é que este grupo, excluído da 

sociedade, passará por um processo de classificação diferente e se ele chegar a se formar é 

porque terá cumprido satisfatoriamente todas as exigências acadêmicas para tanto, 

independente de sua identificação racial. 

 

O Sistema de Cotas é uma medida emergencial de reparação do enorme débito da sociedade 

para com os negros, destinada a acelerar a formação de uma elite acadêmica negra capaz de 

contribuir para o desenvolvimento do país. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Ao longo deste estudo foi demonstrado que o desenvolvimento é um processo dinâmico de 

melhoria, que implica mudança, evolução, crescimento e avanço da sociedade. O pensamento 

desenvolvimentista de linha nacionalista defendia que uma Nação, para se desenvolver, 

deveria investir pesadamente em industrialização. Contudo, o processo de industrialização 

não se deu de forma igual em todo o território brasileiro. A Região Sudeste, por exemplo, 

desenvolveu uma ampla e moderna base industrial enquanto que a Região Nordeste, 

principalmente no interior, permaneceu agrária. Assim, foram surgindo as desigualdades entre 

as regiões do país. 

 

O Brasil atualmente é um dos países mais desiguais do mundo. Estas desigualdades estão 

presentes não apenas na renda, como também no acesso à educação e no mercado de trabalho 

e vêm se constituindo em inibidoras do desenvolvimento do país.  

 

Foi verificado também que embora passados quase 120 anos da abolição da escravatura, a 

desigualdade racial ainda se faz presente em nossa sociedade e se torna um empecilho ao 

desenvolvimento do país. Quase a metade da população brasileira é constituída por pretos e 

pardos que são potencialmente vítimas de discriminações raciais e sofrem com as 

desigualdades raciais, no mercado de trabalho, na renda e no acesso à educação. Isso se deu 

em decorrência de um padrão de segregação geográfica, condicionado pela escravidão e, 

posteriormente, reforçado pelo estímulo à imigração européia, que concentrou os pretos e 

pardos em áreas menos desenvolvidas, onde as oportunidades econômicas, sociais, culturais e 

educacionais eram menores. Por conseqüência tiveram baixo nível educacional, que acarretou 

e vem acarretando ocupação de posições inferiores no trabalho e baixa remuneração. 
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Entendido o processo de desenvolvimento, ao longo deste estudo, como sendo de natureza 

sócio-econômica e cultural, o mesmo deve assegurar à população como um todo a crescente 

elevação do seu nível de vida. Dessa forma, uma política voltada para o desenvolvimento 

deve estar constituída pelo objetivo da eqüidade, que pode ser traduzido, por um lado, na 

redução das desigualdades de renda, educação, oportunidades e de condições de trabalho das 

populações regionais. 

 

Face às crescentes desigualdades, foi constatada a urgência na busca por políticas que 

busquem reverter esse cenário. Foi verificado que é necessário prover condições para que haja 

não apenas geração de empregos e para que os indivíduos estejam qualificados para competir 

no mercado de trabalho, como também para que eles possam participar em situação de 

igualdade da vida política, econômica e social podendo assim, colher os frutos dessa 

participação. Foi apontada a necessidade de políticas que dêem condições para que o 

indivíduo seja promotor do seu próprio desenvolvimento e do desenvolvimento do país. 

 

Dessa forma, foi observado que a educação é considerada um importante instrumento para 

reduzir a desigualdade e a pobreza. Argumentou-se que o investimento público em educação 

aumentaria a produtividade do trabalho dos mais pobres, ampliando sua renda, ao mesmo 

tempo em que reduziria o diferencial de rendimento do trabalho pelo efeito da expansão da 

oferta de trabalho qualificado. 

 

Por essas e outras razões, foi considerado que a educação é uma das melhores iniciativas para 

diminuir as desigualdades, ao trazer oportunidades de melhor qualificação do conjunto da 

população. 
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Também foi constatado que a universidade é considerada o local onde se formam os quadros 

principais para o desenvolvimento econômico, social e cultural do país.  Todavia, foi 

verificado que o acesso ao ensino superior desde o seu início foi restrito a um pequeno grupo, 

à elite da sociedade. Foi apurado que a quantidade de inscritos em vestibulares vem 

aumentando a cada ano, não sendo acompanhada por um aumento na mesma proporção do 

número de vagas, principalmente nas instituições de ensino superior públicas. A grande 

maioria dos estudantes aprovados no vestibular são egressos de escolas privadas, de boa 

qualidade e que puderam cursar bons cursos preparatórios. Assim, restam aos não-aprovados 

nos vestibulares das IES públicas a opção das IES particulares. Contudo, grande parte destes 

não-aprovados são oriundos de escolas públicas e não possuem renda suficiente para financiar 

seus estudos. Assim, ou deixam de ingressar ou se ingressam, abandonam o curso por falta de 

pagamento. 

 

Por esse motivo, ficou demonstrado que programas destinados à ampliar o acesso ao ensino 

superior são considerados  alternativas adequadas à redução das desigualdades regionais e 

para a  promoção do desenvolvimento do país.  

 

Este estudo procurou analisar dois programas voltados para a democratização do acesso ao 

ensino superior no Brasil, o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Sistema de 

reserva de vagas étnico-raciais ou Sistema de Cotas, com o objetivo de verificar em que 

medida o desenho e as estratégias do Programa Universidade para Todos (ProUni) e da 

Política de Cotas permitirão a democratização do acesso ao ensino superior e a redução das 

desigualdades regionais. 
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Foi verificado que o ProUni democratiza o acesso na medida em que oferece oportunidades a 

estudantes que devido às suas condições financeiras não vislumbravam perspectiva de 

ingressar e se manterem no ensino superior, oferecendo bolsas de estudo integrais ou parciais, 

conforme a renda familiar per capita dos candidatos. Contudo, a forma como o mesmo foi 

desenhado faz com que ele não atinja todas as regiões da mesma forma. Conforme foi 

exposto, o número de IES privadas diferem consideravelmente de uma região para a outra. A 

Região Sudeste possui 953 IES privadas, contra 328 do Nordeste, 331 no Sul, 216 no Centro-

Oeste e apenas 106 na Região Norte. Assim, as regiões com maior número de instituições, 

têm maiores chances de receberem uma maior quantidade de bolsas. Por sua vez, serão as 

regiões mais beneficiadas pelo programa com um maior número de estudantes no ensino 

superior que, supostamente, trarão mais benefícios para o crescimento da região.  

 

Aquelas regiões com poucas instituições, coincidentemente, regiões de renda per capita 

inferior, com alto índice de desemprego, renda e outros, irão se desenvolver menos. 

Conseqüentemente, o ciclo da desigualdade regional se reproduzirá. 

 

Da maneira como está configurado, o ProUni irá contribuir para desenvolver as regiões que 

possuem mais IES privadas. Irá contribuir para a imigração de alunos das regiões mais pobres 

para as mais desenvolvidas e no final irá se chegar na mesma situação de hoje em dia. 

Regiões ricas ficarão mais ricas e as pobres, mais pobres. Irá contribuir para reduzir o caráter 

elitista da universidade, mas não contribuirá para o desenvolvimento regional se não for 

combinado à outras políticas, como a interiorização de universidades, criação de novas IES, 

ampliação do número de vagas e cursos nas IES públicas, por exemplo. 
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Quanto ao Sistema de Cotas, foi verificado que são várias as estratégias adotadas pelas 

universidades e na maioria dos casos não existem instrumentos institucionais que possibilitem 

avaliações quanto à eficiência e eficácia do sistema de cotas adotado, planejamento e 

implantação de vínculos que permitam a integração do sistema de cotas a outras políticas de 

desenvolvimento regionais.   

 

A maioria das universidades que adotaram o sistema de cotas reserva 20% ou mais de suas 

vagas para estudantes afro-descendentes, oriundos ou não de escola pública. Algumas 

universidades ainda utilizam o critério renda para definir que poderá concorrer pelo sistema.  

 

A UERJ reserva 20% de suas vagas aos estudantes negros. O critério de seleção é baseado na 

autodeclaração e na renda per capita. Dessa forma, a UERJ permitiu a um número 

considerável de estudantes negros e carentes a ingressarem no ensino superior em todos os 

seus cursos, democratizando assim o acesso destes ao ensino superior e contribuindo para a 

redução das desigualdades no Estado do Rio de Janeiro, pois, ao elevar o nível de ensino da 

população carente, maiores são as possibilidades desta população obter melhores 

oportunidades de trabalho e de renda. 

 

No caso da UNIMONTES, 20% de suas vagas são reservadas para afro-descendentes, desde 

que comprovadamente carentes, ou seja, com renda per-capita de até meio salário-mínimo. Da 

mesma forma que a UERJ ela democratiza o acesso e contribui de certa forma na redução das 

desigualdades regionais. 

 

O Estado da Bahia possui quase 75% de sua população negra. Conforme foi mencionado 

neste estudo, a distribuição racial obedece a uma gradação de prestígio e cor em que a cor 



 

 

160

mais clara é identificada com as carreiras de mais elevado prestígio e a cor mais escura com 

aquelas de baixo prestígio. A conseqüência é o ingresso daqueles de cor mais escura no 

mercado de trabalho em espaços organizacionais de menor importância e de salários pouco 

atraentes, renovando-se assim, o ciclo da reprodução das desigualdades. Não estabelecendo o 

critério renda, mas estabelecendo o critério de ser egresso de escola pública, a UFBA permite 

descaracterizar a universidade, a romper com o elitismo e com a seletividade nos cursos de 

alto prestígio. A UFBA democratiza o acesso fazendo da universidade um espaço público e 

não apenas restrito à elite da sociedade e contribui na redução das desigualdades existentes na 

medida em que eleva o nível de ensino de uma grande parcela excluída da sociedade.  

 

A UNEB foi a primeira instituição de ensino superior a implantar de forma autônoma um 

sistema de reserva de vagas para candidatos afro-descendentes em todos os cursos de 

graduação e pós-graduação e é a que reserva o maior número de vagas ao sistema (40%). 

Conforme foi mencionado neste estudo, a conjugação dos critérios de autodeclaração como 

afro-descendente e de ter cursado a escola pública impede que a concorrência se torne 

desigual entre o grupo que concorre às cotas. Assim como a UFBA, a UNEB democratiza o 

acesso e contribui na redução das desigualdades existentes. 

 

A UFAL reserva 20% (vinte por cento) das vagas dos cursos de graduação para a população 

negra, segundo a metodologia do IBGE, oriunda exclusiva e integralmente de escolas de 

ensino médio públicas, dentro deste percentual, 60% são para as mulheres negras e 40% para 

os homens negros.  Sendo localizada em um estado com defasagens educacionais entre negros 

e brancos de 2 anos e ocupando a 26ª posição no ranking dos estados brasileiros, a UFAL vem 

registrando um aumento na presença de estudantes negros e de baixa renda, que até então não 

tinham esperanças de ingressar em uma universidade, inclusive estudantes do interior do 



 

 

161

estado. Assim, mesmo não fixando um critério renda, mas adotando o critério de ser egresso 

de escola pública, a UFAL vem democratizando o acesso ao ensino superior elevando o nível 

de ensino de uma grande parcela de sua população e contribuindo para o crescimento da 

região. 

 

A UnB  reserva de 20% das vagas para estudantes que se autodeclararem negros no ato da 

inscrição e optarem pelo sistema de cotas, mas não define o critério renda. Assim, não 

beneficia exclusivamente a pobres, apenas atende ao critério de se colocar mais negros na 

universidade. Tanto que no ano de 2004 a presença de negros era de 2% elevando-se para 

10,5% no ano de 2006 . 

 

Já a UNEMAT, reserva 25% das vagas para estudantes que se autodeclararam negros no ato 

da inscrição. Pelos dados analisados, esta universidade vem registrando um aumento no 

ingresso de alunos negros. Assim, como a UNB, ela democratiza o acesso, mas não impede 

que a concorrência seja desigual entre o grupo que concorre às cotas, pois podem estar 

concorrendo estudantes carentes com não carentes. 

 

A UEL, conforme mencionado neste estudo adotou o sistema de cotas, reservando 40% de 

suas vagas para estudantes carentes, sendo até a metade deste percentual para alunos negros 

oriundos de escolas públicas, com vistas à mudança da mentalidade para a eliminação do 

preconceito e da discriminação raciais, bem como para reduzir as desigualdades sócio-

econômicas, com ênfase na população negra. Foi verificado que a UEL registrou um aumento 

no número de estudantes negros e carentes na universidade. Dessa forma, ao possibilitar o 

acesso de estudantes negros e carentes ao ensino superior, o sistema adotado pela UEL 

democratiza o acesso a contribui para a redução das desigualdades. 
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A UFPR reserva 20 % de suas vagas para estudantes que se autodeclarararem de cor preta ou 

parda e possuírem traços fenotípicos que os caracterizem na sociedade como pertencentes ao 

grupo racial negro.  Também optou por dissociar a reserva de vagas para estudantes afro-

descendentes de critérios sócio-econômicos. Por contar com um sistema rígido de seleção, 

muitos estudantes optam por não concorrer pelo sistema de cotas e vem registrando um 

decréscimo no número de optantes pelas cotas nos últimos anos. Assim, a UFPR, não 

estabelece uma concorrência justa entre os estudantes que optam por concorrer pelo sistema 

de cotas e possui um sistema de seleção que, na maioria dos casos, inibe o candidato. Dessa 

forma, não pode ser considerada como um caso de sucesso na democratização do acesso com 

redução de desigualdades regionais. 

 

Dessa forma, foi constatado que o Sistema de Cotas vem se mostrando eficaz quanto à 

democratização do acesso ao ensino superior, na medida em que, pela primeira vez na 

história, começa a se admitir uma presença minimamente expressiva de negros no meio 

altamente privilegiado e excludente que é a universidade. Vários jovens negros ingressaram 

no ensino superior beneficiados por este sistema e estão tendo acesso a cursos considerados 

de maior prestígio, como Direito e Medicina. 

 

Contudo, os critérios de seleção baseados apenas na autodeclaração sem comprovação de 

carência, ou sem o fato de ser egresso de escola pública, acabam por criar uma concorrência 

injusta entre aqueles que concorrem pelas cotas, uma vez que se pode estar concorrendo um 

aluno embora afro-descendente, bem preparado, contra um outro despreparado e carente. 

Assim, o desenho e as estratégias adotadas pelas universidades que adotaram o sistema de 

cotas para alunos afro-descendentes, egressos de escola pública e/ou comprovadamente 
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carentes se mostram mais eficientes na redução das desigualdades regionais, ao trazer 

oportunidades de melhor qualificação de uma grande parcela excluída da população. 

 

Dessa forma, conclui-se que o ProUni e o Sistema de Cotas são medidas parciais e não a 

solução do problema das desigualdades regionais . Eles democratizam o acesso ao ensino 

superior, porém necessitam ser combinados à outras políticas institucionais e estatais que 

fomentem programas de socialização e de apoio financeiro ao aluno, propiciando a oferta de 

bolsa-auxílio e moradia, dentre outros programas voltados para a melhoria da qualidade de 

vida nas regiões. Além disso, precisam ter seus desenhos e suas estratégias ajustadas 

conforme a necessidade de cada região para assim contribuírem de forma mais eficiente na 

redução das desigualdades regionais. 

 

As desigualdades regionais em um país das dimensões do Brasil deverão constituir-se, ainda 

por longo tempo, em um dos maiores e certamente mais difíceis desafios a serem enfrentados 

pelo Governo. Sendo o desenvolvimento um processo dinâmico de melhoria, que implica uma 

mudança, uma evolução, crescimento e avanço da sociedade, uma política de 

desenvolvimento conduzida pelo Governo Federal deve levar em consideração as 

especificidades e necessidades de cada região a fim de promover a redução das desigualdades 

regionais e assim fomentar o desenvolvimento das regiões e do país como um todo.  
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7. ANEXOS 

 

Anexo A – Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Anexo B – Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005. 

Anexo C – Decreto nº 5.493 de 18 de julho de 2005. 

 


