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Resumo 
 
 
 
 
 

Valentim, Daniela Frida Drelich; CANDAU, Vera Maria Ferrão. Políticas 
de ação afirmativa e ensino superior: a experiência da UERJ na 
perspectiva dos professores da Faculdade de Direito. Rio de Janeiro, 
2005. 181p. Dissertação de Mestrado - Departamento de Educação, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 
 
 Trata o presente estudo da adoção de ações afirmativas no ensino superior 

público no Brasil, especificamente, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

O objetivo geral da pesquisa foi analisar a experiência das ações afirmativas, 

modalidade cotas, implementadas no ano de 2003, pela UERJ, sua gênese, 

características, implantação e primeiros resultados. Pretendeu ainda, conhecer essa 

experiência mais especificamente, num espaço considerado de especial prestígio 

acadêmico na universidade: a Faculdade de Direito, tendo como recorte a posição 

de seus professores acerca daquela experiência já implementada em suas salas de 

aula. Optamos por uma abordagem do tipo qualitativa. Foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica sobre a temática das ações afirmativas, um levantamento dos 

documentos e estatísticas oficiais da universidade e entrevistas semi-estruturadas 

com os professores da referida Faculdade. A experiência de 2003 demonstrou a 

viabilidade política e acadêmica de um acesso mais democrático aos cursos 

considerados de maior “status” social, entretanto, a questão da permanência dos 

alunos cotistas num quadro de insuficiência de recursos da universidade tem 

gerado tensões e desafios que cabem à comunidade interna da UERJ e também a 

externa enfrentar. 

 
 

 

Palavras-chave 
Ensino superior; ações afirmativas; cotas; UERJ; afro-descendentes; negros; 

faculdade de direito; diversidade cultural. 
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Abstract 
 
 
 
Valentim, Daniela Frida Drelich; CANDAU, Vera Maria Ferrão (Advisor). 
Affirmative action policies and higher education: the experience of the 
State University of Rio de Janeiro (UERJ) in the perspective of the Law 
School faculty members. Rio de Janeiro, 2005. 181 p. MSc. Dissertation 
Departamento de Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. 

 
 
 

The current study focuses on the adoption of affirmative action policies by 

the public sector higher education system in Brazil, more specifically by the State 

University of Rio de Janeiro (UERJ). The overall purpose of the research was to 

analyse the UERJ experience of introducing affirmative action in 2003 by means 

of a quota system, taking into consideration its genesis, characteristics, 

implementation and initial results. The study aimed in particular at investigating 

the experience within the boundaries of a highly prestigious academic space in 

this University - the Law School – focusing on the stance adopted by the faculty 

with regard tothe experience already being implemented in their classrooms. We 

have opted for a qualitative approach in our research. To this end, a review of the 

literature on the topic of affirmative action, a survey of University official  

documents and statistical data as well as semi-structured interviews with Law 

School faculty members were carried out. The 2003 experience proved the 

political and academic viability of a more democratic access to courses of higher 

‘social status’. However, the issue of the permanence of quota students in a 

context where University resources are insufficient has generated tensions and 

challenges that both the UERJ and the wider communities will inevitably have to 

meet. 

  
  

 

 

Keywords 
Higher education; affirmative action; quota system; State University of Rio 

de Janeiro (UERJ); afro-brazilians; blacks; Law School; cultural diversity. 
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