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RESUMO 

 

Há uma série de evidências mostrando que a educação é de extrema relevância em várias 

dimensões econômicas e sociais. No Brasil, a educação é um direito assegurado pela 

Constituição Federal; no entanto, o direito às três etapas da educação básica: infantil, 

fundamental e médio está melhor respaldado e amparado do que o direito à educação em nível 

superior, na legislação brasileira. Segundo dados do censo da educação (INEP, 2009), 78% do 

total de matrículas no Ensino Superior encontram-se na rede privada, enquanto no Ensino 

Médio, verifica-se o inverso: 84% das matrículas estão na rede pública, o que mostra uma 

contradição no ingresso às universidades. O cenário brasileiro mostra que as universidades 

públicas recebem majoritariamente estudantes que tiveram melhor desempenho e foram 

preparados no ensino fundamental e médio em escolas particulares, enquanto as universidades 

privadas atendem aos estudantes que frequentaram o ensino básico em escolas públicas, 

caracterizadas como de baixa qualificação. Tais fatos têm levado pesquisadores a levantar os 

possíveis determinantes do desempenho de estudante em exames padronizados, como o 

vestibular, para orientar o desenvolvimento de políticas que visam à igualdade de acesso ao 

ensino superior. Buscando inspiração nos modelos norte-americanos de políticas de ação 

afirmativa, algumas universidades públicas brasileiras têm sugerido políticas de cotas para 

viabilizar e facilitar o ingresso das “minorias” (negros, pardos, índios, população de baixa 

renda, alunos de escolas públicas) ao ensino superior gratuito. Na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), os primeiros incentivos aos candidatos oriundos de escolas 

públicas surgiram em 2006, sendo aprimorada e difundida nestes últimos 7 anos. Esta 

pesquisa teve por objetivo analisar e discutir o Argumento de Inclusão (AI) – política de ação 

afirmativa que fornece pontuação adicional aos alunos provenientes de escolas públicas. A 

partir de uma ampla base de dados, foi usada a técnica dos Mínimos Quadrados Ordinários 

(MQO) e uma Regressão Quantílica considerando como controles as variáveis das 

características pessoais, socioeconômicas e escolares dos candidatos ao Vestibular 2010 da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Os resultados mostram a importância 

deste sistema de incentivos, além da magnitude de outras variáveis. 

 

Palavras-chave: Ações afirmativas. Acesso à universidade. Argumento de Inclusão. Políticas 

Públicas. Determinantes de desempenho. 
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ABSTRACT 

There are a great number of evidences showing that education is extremely important in many 

economic and social dimensions. In Brazil, education is a right guaranteed by the Federal 

Constitution; however, in the Brazilian legislation the right to the three stages of basic 

education: Kindergarten, Elementary and High School is better promoted and supported than 

the right to education at College level.  According to educational census data (INEP, 2009), 

78% of all enrolments in College education are in private schools, while the reverse is found 

in High School: 84% of all matriculations are in public schools, which shows a contradiction 

in the admission into the universities. The Brazilian scenario presents that public universities 

receive mostly students who performed better and were prepared in elementary and high 

school education in private schools, while private universities attend students who received 

their basic education in public schools, which are characterized as low quality. These facts 

have led researchers to raise the possible determinants of student performance on standardized 

tests, such as the Brazilian Vestibular exam, to guide the development of policies aimed at 

equal access to College education. Seeking inspiration in North American models of 

affirmative action policies, some Brazilian public universities have suggested rate policies to 

enable and facilitate the entry of "minorities" (blacks, pardos
1
, natives, people of low income 

and public school students) to free College education. At the Federal University of the state 

Rio Grande do Norte (UFRN), the first incentives for candidates from public schools emerged 

in 2006, being improved and widespread during the last 7 years. This study aimed to analyse 

and discuss the Argument of Inclution (AI) - the affirmative action policy that provides 

additional scoring for students from public schools. From an extensive database, the Ordinary 

Least Squares (OLS) technique was used as well as a Quantile Regression considering as 

control the variables of personal, socioeconomic and educational characteristics of the 

candidates from the Brazilian Vestibular exam 2010 of the Federal University of the state Rio 

Grande do Norte (UFRN). The results demonstrate the importance of this incentive system, 

besides the magnitude of other variables. 

 

Key words: Affirmative actions. Access to university. Argument of Inclusion (AI). Public 

Policies. Determinants of performance. 

                                                 

1
 Due to interbreeding of races (blacks and whites, natives and whites and blacks and natives) the individual 

classifies himself as brown or pardos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há uma série de evidências mostrando que a educação é de extrema relevância em 

várias dimensões econômicas e sociais. Avena (2003, p.2) afirma que “é lugar comum na 

literatura se reconhecer amplamente a importância da educação para o desenvolvimento 

econômico, a melhoria na distribuição de renda e para o desenvolvimento tecnológico de um 

país”. 

Em continuidade à pontuação anterior, pode-se afirmar que a educação é 

compreendida como uma das principais vias para a construção de uma sociedade mais justa, 

solidária e democrática. A educação é, portanto, elemento fundamental para o 

desenvolvimento pessoal e para minimizar as desigualdades e os processos de exclusão, 

tornando-se um dos caminhos para a autonomia dos sujeitos e o seu exercício de cidadania. 

É com base nessa perspectiva que se tem pautado o desenho de políticas e o 

enfrentamento dos desafios no campo educacional brasileiro, sobretudo no que tange à 

educação básica pública e o seu prolongamento no ensino superior (PRADO, 2008). 

A educação superior constitui-se um dos mais privilegiados meios de ascensão social, 

na medida em que amplia as chances de obtenção de melhores empregos e remunerações mais 

elevadas (CARDOSO, 2008). No entanto, o acesso ao nível universitário no Brasil é restrito a 

uma pequena parcela da população, principalmente quando se refere ao ensino universitário 

público e gratuito. 

No Brasil, a educação é um direito assegurado pela Constituição Federal. Desde a 

Constituição de 1934, a educação tem capítulo próprio, o que demonstra a crescente 

preocupação com este aspecto. No entanto, pontua Prado (2008), o direito às três etapas da 

educação básica: infantil, fundamental e médio está mais bem respaldado e amparado do que 

o direito à educação em nível superior, na legislação brasileira. 

O Art. 208 da Constituição Federal ilustra a afirmação anterior, quando, em seu inciso 

V, estabelece como dever de Estado “a garantia do acesso aos níveis mais elevados do ensino, 

da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”. 

O acesso ao ensino superior está historicamente relacionado ao alcance e manutenção 

de privilégios, o que explica o seu caráter fortemente seletivo. Ribeiro (1983 apud Queiroz, 

2003) considera o sistema educacional do Brasil como um dos mais seletivos do mundo, o 

que reflete num aprofundamento das desigualdades de acesso às oportunidades educacionais. 

Queiroz (2003) aponta para o aumento da participação de estudantes provenientes de 

famílias de elevada condição socioeconômica nos cursos oferecidos pelas instituições de 
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ensino superior, o que aprofunda a desigualdade de acesso às oportunidades educacionais. 

Maggie (1996, p. 20) observa que “na verdade, não há propriamente ricos e pobres na 

universidade, porque para ingressar no sistema universitário é preciso já ter um certo nível de 

renda, capital educacional e prestígio social”. 

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos – INEP (censo da 

educação superior, 2009), 78% do total de matrículas no Ensino Superior encontram-se na 

rede privada de ensino, enquanto no Ensino Médio, verifica-se o inverso: 84% das matrículas 

estão na rede pública (INEP, 2009). 

Com base nestes dados, pode-se dizer que há uma dicotomia no ingresso às 

universidades. De um lado estão as escolas públicas de ensino superior que recebem os 

estudantes que tiveram melhor desempenho e foram preparados no ensino fundamental e 

médio vindos, sobretudo, das escolas particulares; de outra parte, o ensino superior privado 

que atende aos estudantes que frequentaram o ensino fundamental e médio em escolas 

públicas, estaduais caracterizadas como de baixa qualificação. 

Nogueira, Romanelli e Zago (2003) reforçam esta ideia ao apontarem para uma 

dicotomia de funcionamento do sistema educacional sustentada por dois polos que denominou 

de “círculo virtuoso” e “círculo vicioso”. No “circulo virtuoso” o estudante cursa o ensino 

fundamental e médio em escolas particulares e ingressa no ensino superior público, enquanto 

que no “círculo vicioso” o aluno faz o caminho contrário, estuda em escola pública e 

frequenta a universidade privada. 

Mesmo com a expansão da atuação do setor privado no ensino superior, ainda se 

observa uma alta concorrência nas instituições públicas, sobretudo porque é nesse setor em 

que ainda se realiza, aparentemente, a formação de melhor qualidade. Nessa lógica, o 

processo de seleção dos estudantes supostamente mais aptos para ingresso na universidade 

pública adquiriu características cada vez mais complexas. Conforme um estudo de políticas de 

acesso à UFRN (COMPERVE, 2004, p.6),  

 

o quadro atual mostra que, contraditoriamente, a universidade pública de maior 

tradição e qualidade propicia o acesso de alunos oriundos de escolas privadas, na 

medida em que eles tiveram um Ensino Fundamental e Médio de melhor qualidade. 

Aos alunos das escolas públicas, com acesso, na maioria das vezes, a um Ensino 

Médio público deficiente, cabe disputar o mercado das universidades privadas, de 

menor qualidade, em sua maioria, ou cursos de menor demanda nas universidades 

públicas. 

 

Diante desse contexto, Emilio, Alves e Beluzzo (2004, p. 275) colocam que “ao 

oferecer ensino gratuito, a universidade pública assume um papel importante como 
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instrumento de política social”. Os autores acrescentam, ainda, que essa questão tem 

movimentado discussões acerca de meios para melhorar as condições de ingresso na 

universidade pública para os estudantes procedentes de classes menos favorecidas. 

Atualmente (INEP, 2009) as instituições de nível superior no Brasil têm um total de 

1.732.613 ingressos. Apenas 22% destes alunos estão em universidades públicas. Quando 

vamos aos dados do Rio Grande do Norte, temos um total de 27.350 ingressos, sendo 41% em 

instituições públicas. 

Ao longo das últimas décadas, pesquisadores têm levantado os possíveis 

determinantes do desempenho de estudante em exames padronizados, como os de seleção 

(dentre eles o vestibular) ou qualificação de ensino. Dentre esses estudos, podem-se citar os 

trabalhos de Queiroz (2003), que desenvolveu sua pesquisa com dados da UFBA; Emilio, 

Alves e Beluzzo (2004) fazem uma análise dos determinantes de acesso à USP; Menezes-

Filho (2007) estuda os determinantes de desempenho escolar com dados do SAEB; 

Guimarães e Sampaio (2007) utilizam dados da UFPE para verificar a influência das 

características individuais e do background familiar no desempenho acadêmico; Guimarães e 

Arraes (2008) verificam as chances de sucesso no vestibular a partir de dados da UFC; Goyal 

(2009) compara o desempenho de alunos de escolas públicas e privadas em Orissa - Índia; 

dentre outros. 

Nesses estudos, normalmente, utilizam-se bases de dados que permitem acesso às 

características pessoais e familiares dos estudantes, assim como econômicas e da escola de 

origem. Este conjunto de características é um amplo campo a se analisar para responder 

diversas questões referentes aos impactos no rendimento dos estudantes. Da mesma forma, 

compreender como os exames de seleção são determinados é fundamental para orientar o 

desenvolvimento de políticas que visam à igualdade de acesso ao ensino superior. 

Buscando inspiração nos modelos norte-americanos de políticas de ação afirmativa, 

algumas universidades públicas brasileiras têm sugerido políticas de cotas para viabilizar e 

facilitar o ingresso das “minorias” (negros, pardos, índios, população de baixa renda, alunos 

de escolas públicas) ao ensino superior gratuito. 

Conforme informações do censo do ensino superior (INEP, 2009), na graduação 

presencial das universidades públicas do Brasil, do total de ingressos por processo seletivo 

(1.511.388) 36.294 ocorreram por meio de programas de reserva de vagas. Entre os tipos de 

programa de reserva de vagas (étnico, procedente de ensino público, social/renda familiar, 

pessoa com deficiência e outros), 69% destinaram-se a alunos “procedentes de ensino 

público”, seguido do relacionado com identidade “étnica”, com 25%.  
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Apesar de o tema ser bastante discutido academicamente, não existem muitos 

trabalhos avaliando os resultados das políticas de ação afirmativa no Brasil, pois são políticas 

ainda recentes no país.  

Seguindo o movimento nacional, a UFRN também vislumbrou a necessidade de se 

buscar mecanismos para permitir o acesso ao nível superior de ensino a uma parcela da 

população historicamente excluída em decorrência de sua condição social. Foi em 2006, 

portanto, que surgiram os primeiros incentivos aos candidatos à UFRN oriundos de escolas 

públicas, através da política do Argumento de Inclusão (AI) – política de incentivos que 

fornece pontuação adicional aos alunos provenientes de escolas públicas. 

Nos primeiros anos após sua criação, a política ainda não havia sido bem difundida e a 

vantagem oferecida, em forma de pontuação adicional, não era significativa para permitir 

muitas aprovações através deste caminho. Apenas em 2010 (ano que será utilizado como 

referência para esse estudo) é que se observa um número considerável de candidatos ingressos 

a partir deste benefício. 

Diante do exposto, esta pesquisa pretende discutir a política do Argumento de 

Inclusão através de uma análise dos determinantes de acesso ao ensino superior – 

características pessoais, familiares e do meio. Para tanto, deter-se-á ao caso da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e à sua política de ação afirmativa – Argumento de 

Inclusão. 

Partindo-se dos pressupostos de que há fatores sociais, culturais, familiares e escolares 

que interferem na aprovação dos postulantes ao ingresso na universidade, este trabalho traz 

como problemática da pesquisa a seguinte questão: Qual o impacto da política do 

Argumento de Inclusão e dos demais determinantes no acesso à universidade pública? 

Assim, o objetivo geral desta pesquisa consiste em discutir os principais determinantes 

de acesso à universidade com ênfase no Argumento de Inclusão, através da comparação do 

desempenho dos alunos beneficiários e não beneficiários desta política no vestibular da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Para tanto, propõe-se a cumprir com os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar o perfil dos estudantes que prestam o exame de acesso à UFRN; 

 Medir o impacto das variáveis socioeconômicas (capital cultural, econômico, 

social e escolar) sobre os resultados do exame do vestibular dos candidatos; 

 Traçar um comparativo entre os ensinos público e privado; 
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 Compreender os princípios do Argumento de Inclusão (AI) de modo a avaliar 

os resultados dos alunos que se beneficiaram deste recurso; 

 Mensurar o efeito do Argumento de Inclusão sobre as notas dos candidatos; 

 

Com base nas pesquisas já realizadas, constata-se que a desigualdade para o ingresso 

às universidades gratuitas é um fato. Visto que a educação é tida como principal viés para a 

redução das desigualdades, a discussão atual é encontrar meios para permitir a todos um 

acesso igualitário à educação e, principalmente, ao ensino superior. 

Além dos trabalhos destacados, há muitos estudos que discutem a relevância da 

aplicação de políticas de ação afirmativa para viabilizar o acesso das minorias às instituições 

públicas de ensino superior. Os trabalhos adotam diversas abordagens e posições diante do 

tema polêmico; no entanto, detêm-se usualmente ao âmbito das opiniões e não na observação 

de dados concretos. 

A partir disso, um diferencial neste estudo, em relação à literatura analisada, é a 

análise dos impactos do Argumento de Inclusão, uma política única, adotada atualmente na 

UFRN para facilitar o acesso de alunos da rede pública de ensino ao nível universitário. 

Complementa-se, ainda, a relevância do estudo com metodologias mais avançadas de análise 

para dados do Rio Grande do Norte.    

O presente trabalho está divido em cinco seções. Esta primeira refere-se à introdução 

ao tema, sua contextualização e apresentação da problemática, assim como a justificativa para 

desenvolvimento deste estudo e seus objetivos geral e específicos. 

Em uma segunda parte, traz-se o referencial teórico que dará embasamento e suporte 

às discussões. Neste, são levantados, inicialmente, com base em outros estudos, os aspectos 

determinantes para o acesso à universidade; em seguida são pontuadas algumas diferenças do 

ensino público e do ensino privado brasileiro; no decorrer, é feita uma explanação acerca das 

políticas de ação afirmativa e das polêmicas que circundam este tema, com um destaque ao 

Argumento de Inclusão enquanto política de cota adotada pela UFRN; e, por fim, um breve 

histórico do vestibular, com um enfoque mais aprofundado no vestibular da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

Na terceira parte, é apresentada a metodologia adotada para viabilizar a pesquisa. 

Nesta seção apresentam-se os procedimentos que foram realizados para alcançar os fins da 

investigação. São, portanto, traçados os procedimentos metodológicos, onde é pontuada a 

caracterização da pesquisa e delimitados o universo e amostra abrangidos; em seguida 

apresenta-se como se deu o levantamento dos dados e o modo como foram tratados 
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estatisticamente através das técnicas dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e da 

regressão quantílica, utilizadas para verificar os determinantes de acesso e mensurar o 

impacto da política do Argumento de Inclusão considerando como controles as variáveis das 

características pessoais, socioeconômicas e escolares dos candidatos ao Vestibular 2010 da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Em conseguinte, mostra-se uma discussão dos resultados das estatísticas descritivas, 

das regressões MQO e da regressão quantílica, a partir dos quais é possível afirmar que as 

características pessoais, da família e educação são determinantes às realizações dos alunos. 

E, por fim, são apresentadas as principais conclusões da pesquisa, através de uma 

síntese de todo o trabalho. São colocadas, ainda, as referências utilizadas no estudo; e os 

apêndices, compostos pelas tabelas das regressões desenvolvidas no estudo em versão 

integral. 
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2 DOS ESTUDOS DE ACESSO À CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2.1 ASPECTOS DETERMINANTES PARA O ACESSO À UNIVERSIDADE 

 

Alguns trabalhos já se dedicaram em levantar os aspectos relevantes ao desempenho 

de estudantes nos diversos níveis escolares. Prior (1984 apud QUEIROZ, 2003), em pesquisas 

desenvolvidas durante as décadas de 1960 e 1970, concluiu que os aspectos socioeconômicos 

e de origem familiar mostram-se como sendo de influência poderosa na determinação do 

sucesso acadêmico. 

Dada esta importância, fez-se um levantamento do Estado da Arte dos principais 

estudos que abordam os determinantes de desempenho escolar na última década e, por sua 

vez, sintetizado no quadro a seguir. 

 

Quadro 1: Estudos que abordam determinantes de desempenho escolar nos últimos 10 anos. 

Autor(es) Em que consiste o estudo 

BARROS, MENDONÇA, 

SANTOS e QUINTAES 

(2001) 

Investiga os determinantes do desempenho educacional brasileiro a partir da análise 

dos indivíduos entre 11 e 25 anos de idade que vivem em áreas urbanas das regiões 

Nordeste e Sudeste. Para tanto, analisam quatro tipos de determinantes: a 

disponibilidade e qualidade dos serviços educacionais, a atratividade do mercado de 

trabalho local, a disponibilidade de recursos familiares e o volume de recursos da 

comunidade em que o indivíduo vive. 

WILLMS e SOMERS 

(2001) 

Emprega modelos hierárquicos de regressão linear para examinar as relações entre os 

3 outcomes de escolaridade (resultados de português e matemática, e tempo para 

completar o ensino primário) e background familiar, bem como as políticas e práticas 

escolares diversas. Para isso, usam-se dados do Primer Estudio Comparativo 

Internacional (PEIC; UNESCO, 1998), que inclui dados de 13 países latino-

americanos, com amostras de aproximadamente 100 escolas em cada país, e 40 

turmas (3 ou 4 alunos por escola). 

QUEIROZ (2003) 

Analisa o desempenho dos estudantes no vestibular da UFBA, através da pontuação 

atingida pelo estudante, e no terceiro semestre do curso, a partir do seu coeficiente de 

rendimento, considerando, ao lado do status socioeconômico, também a cor. 

EMILIO, ALVES e 

BELUZZO (2004) 

Este artigo apresenta uma análise dos determinantes do acesso à universidade 

pública, que é potencialmente útil para a análise de políticas direcionadas à 

ampliação das oportunidades de acesso ao ensino superior público. Utilizando dados 

do vestibular 2000 da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) e da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 1999, foi estimado um 

modelo econométrico em que é corrigido o viés de seleção que surge como 

consequência do fato de que apenas os indivíduos que se candidataram são 

observados. 

SOARES (2004) 

Descreve o desempenho cognitivo alcançado pelos alunos brasileiros da 4ª e 8ª séries 

do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio em uma escala única 

construída a partir de uma síntese dos conteúdos incluídos nos projetos pedagógicos 

dos diferentes estados brasileiros. 

SOARES (2005) 

O estudo consiste na construção e interpretação de modelos de regressão hierárquicos 

em três níveis (aluno, turma, escola), com um conjunto de 395 escolas da rede 

estadual de Minas Gerais, com quatro turmas ou mais de 4ª série. 
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GUIMARÃES E 

SAMPAIO (2007) 

Utilizaram dados de características pessoais dos estudantes, tais como idade, gênero, 

etnia e religião, na tentativa de se estimar os determinantes-chave do desempenho 

dos estudantes no vestibular da UFPE. 

MENEZES-FILHO 

(2007) 

Este estudo utiliza principalmente dados do Sistema de Avaliação do Ensino Básico 

(SAEB) para examinar o desempenho dos alunos da 4ª e 8ª séries do ensino 

fundamental e da 3ª série do ensino médio nos testes de proficiência em Matemática. 

DUMAS e LAMBERT 

(2007)  

Aborda a relação entre escolaridade e background socioeconômico, principalmente a 

escolaridade dos pais. Usa-se um questionário original, realizado em 2003 no 

Senegal, que fornece instrumentos para lidar com a endogeneidade das variáveis 

relacionadas ao background. Este instrumento descreve, ainda, o ambiente em que os 

pais viveram, quando tinham 10 anos de idade. 

GUIMARÃES e 

ARRAES (2008) 

Analisar os determinantes dos desempenhos de candidatos ao concurso de vestibular 

da UFC, baseando-se, para tanto, em uma função de produção de rendimento 

educacional e estimação feita através de modelos econométricos de escolha discreta, 

dicotômico e policotômico, com o fito de se extrair as chances dos candidatos 

lograrem êxito em todas as áreas do concurso. 

SAMPAIO e 

GUIMARAES (2009)  

Analisa a eficiência de instituições de ensino básico por meio de metodologia que 

permite decompor a eficiência de cada aluno, dados seus insumos e produtos, em 

dois componentes distintos: um atribuído à instituição de ensino que o estudante 

frequentou e outro atribuído à eficiência somente do estudante. Obtidas as eficiências 

das instituições, já descontadas pelas eficiências dos estudantes, comparam-se as 

instituições de ensino de forma a obter a diferença de eficiência do ensino público e 

privado no estado de Pernambuco. 

DUCZMAL e PEREIRA 

(2009) 

Realiza-se uma análise da correlação entre o desempenho no vestibular de escolas 

particulares de Belo Horizonte e o valor das mensalidades cobradas. 

GOYAL (2009) 

Neste trabalho, estima-se o viés de seleção que interfere no efeito positivo dos 

resultados das escolas particulares. Para tanto, são utilizados como dados os 

resultados dos testes dos alunos do 4o ano de escolas públicas e privadas do estado 

de Orissa, na Índia. 

CAVALCANTI, 

GUIMARÃES e 

SAMPAIO (2010) 

Quantifica a diferença no desempenho dos alunos do ensino público e privado no 

vestibular da UFPE, enfocando as barreiras para alunos de escolas públicas 

ingressarem nas universidades públicas. Para tanto, utilizam OLS e regressão 

quantílica. 

GONÇALVES, 

PEREIRA, RODRIGUES, 

ABREU, ALMEIDA e 

SANTOS (2010) 

O artigo busca identificar os determinantes da qualidade do ensino na 4ª série do 

ensino fundamental das escolas estaduais e municipais de Minas Gerais. Para o 

desenvolvimento desse estudo, são utilizadas variáveis relacionadas ao aluno (sócio 

demográficas, de background familiar, da trajetória escolar passada, etc. Além de 

variáveis relacionadas à escola (infraestrutura, equipamentos, corpo docente, entre 

outras. São, para tanto, estimados modelos de regressão hierárquicos, aplicados aos 

microdados da Prova Brasil. 

SOUZA, PONCZEK e 

OLIVA (2010) 

Descreve as evoluções dos fluxos escolares do ensino fundamental para o ensino 

médio e os fluxos ao longo do ensino médio para a última década, nas seis maiores 

regiões metropolitanas do país. E estima modelos econométricos que estabelecem os 

conjuntos de variáveis associadas às características do aluno e sua família, do 

mercado de trabalho local e das condições locais de oferta escolar que estão mais 

fortemente relacionadas com os fluxos observados. Para tanto, utiliza os dados da 

Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE (PME/IBGE). 

SAMPAIO, SAMPAIO, 

MELLO e MELO (2011) 

Analisa o perfil dos alunos que optam pela evasão no ensino público superior, 

utilizando dados dos vestibulares 2003 e 2004 da UFPE, com o intuito de permitir o 

delineamento de políticas visando melhor aproveitamento dos recursos 

desperdiçados. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Queiroz (2003, p. 3) ressalta que os estudos sobre o caráter seletivo do ensino superior 

no Brasil têm se focado, essencialmente, na análise dos determinantes econômicos deste 

processo, sem considerar, por vezes, o efeito de outros elementos como etnia e gênero que, 

assim como o status, “são responsáveis pela exclusão de considerável parcela da população 

das oportunidades de acesso ao ensino superior no Brasil”. 

Levando isso em consideração, Guimarães e Sampaio (2007) utilizaram dados de 

características pessoais dos estudantes, tais como idade, gênero, etnia e religião, na tentativa 

de se estimar os determinantes-chave do desempenho dos estudantes no vestibular da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

Um dos aspectos mais destacado, nos diversos trabalhos encontrados, foi a disparidade 

entre os resultados dos alunos oriundos de escolas públicas e de escolas privadas. Conforme 

colocam Guimarães e Arraes (2008, p. 14), ao se depararem com um resultado já esperado, 

“os rendimentos dos candidatos no vestibular que estudaram em escolas particulares são 

superiores aos daqueles que estudaram em escolas públicas”. Guimarães e Sampaio enfatizam 

que os alunos que frequentaram a escola pública têm sua pontuação reduzida para cada ano 

adicional inseridos no sistema público. 

A Constituição Federal de 1988 se refere à educação como direito de todos e dever do 

Estado e da família, que deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. 

Complementarmente, Bonamino (2003, p. 257) cita um trecho do artigo 206 dessa 

constituição que diz que o ensino deve ser ministrado com base no princípio de “pluralismo 

de ideias e de concepções pedagógicas”, na “coexistência de instituições públicas e privadas”. 

Com base no estudo de Sampaio e Guimarães (2009), há uma grande disparidade entre 

os colégios privados e públicos e, portanto, pode-se inferir a necessidade de uma melhoria 

considerável do ensino público “para efetivamente contribuir para a redução das disparidades 

de oportunidade de ensino e, em última análise, para a redução das desigualdades sociais e 

econômicas”. 

Dados do INEP (2009) mostram que, para o ensino médio do estado do Rio Grande do 

Norte, enquanto a nota do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) da rede 

pública está equivalente a 3,2, a da rede privada atingiu 5,6. No entanto, destaca-se que a nota 

do estado para a escola técnica foi 5,7, o que reflete, provavelmente, a qualidade do Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Queiroz (2003) conclui em seu estudo que ao se avaliar o desempenho no vestibular, 

levando em consideração o tipo de escola frequentada no ensino médio, indicou que os 

estudantes oriundos da escola privada exibem melhor desempenho que os oriundos de uma 



21 

 

escola pública. Uma vez na universidade, ainda se observam os mesmos resultados com 

relação ao rendimento no curso; ou seja, os estudantes vindos da escola privada apresentam 

médias mais elevadas que os que vieram de escolas públicas, embora com diferença menos 

significativa. 

Devido a razões de caráter histórico e ao desenvolvimento das políticas educacionais 

no Brasil, desenvolveu-se, com o passar dos tempos, um quadro em que, de modo geral, 

alunos de escola pública apresentam desempenho inferior aos da escola privada em processos 

seletivos. Com o intuito de amenizar tais diferenças qualitativas, algumas políticas foram e 

vêm sendo criadas no Brasil e no mundo. 

Em complemento a isto, Goyal (2009), utilizou os resultados dos testes padronizados 

dos alunos do 4  ano do estado de Orissa, na Índia e, estimando o viés de seleção que interfere 

no efeito positivo dos resultados das escolas particulares, constatou que a diferença ajustada 

do efeito do tipo de escola é de 12-13%. 

Queiroz (2003) aponta que diante da análise do desempenho dos estudantes segundo a 

condição étnica e o status socioeconômico, revelou-se que ao gradiente de cor corresponde 

uma gradação no desempenho do estudante, evidenciando que o melhor desempenho cabe aos 

que se consideram brancos e aos de status mais elevado. A comparação dos segmentos étnicos 

no nível de baixo status mostrou que, mesmo em condições socioeconômicas similares, os 

negros estão sujeitos a maiores desvantagens. Os oriundos da escola privada, em todos os 

segmentos étnicos, apresentam melhor desempenho que os da escola pública, em ambos os 

momentos.  

Outro aspecto mencionado como diferencial entre os estudantes foi a formação dos 

membros da família. Para Guimarães e Arraes (2008), há prevalência de efeitos positivos 

sobre rendimentos dos candidatos no concurso de vestibular, caso os pais detenham um curso 

superior. Queiroz (2003, p.16) complementa que “a escolaridade do pai tem efeito sobre o 

desempenho do estudante, mostrando que os estudantes cujos pais possuem escolaridade 

superior têm maiores médias que aqueles cujo pai não completou o antigo curso primário.” 

Guimarães e Sampaio (2009) defendem que o nível escolar da mãe impacta positivamente nos 

resultados dos candidatos. No entanto, Guimarães e Arraes (2008) fazem uma ressalva que a 

titulação do pai apresentou um impacto levemente superior ao da titulação da mãe na 

probabilidade do candidato pertencer ao grupo de melhor desempenho no geral. 

Gonçalves et al. (2010), utilizando microdados da Prova Brasil, estimaram modelos de 

regressão hierárquicos e detectaram um sinal positivo no coeficiente indicativo de renda 

familiar, representado a partir da propriedade de bens básicos (rádio, televisão e geladeira), 



22 

 

detectando, portanto uma relação direta entre o nível socioeconômico e a nota média das 

provas: quanto menor o nível socioeconômico, menor essa nota. 

Além das variáveis mencionadas, Guimarães e Sampaio (2009) ainda colocam que o 

fácil acesso à internet, aulas de laboratório e aulas de idiomas também influenciam 

positivamente nos resultados dos alunos nos testes em questão. 

 

2.2 AS POLÍTICAS DE AÇÃO AFIRMATIVA NO CONTEXTO INTERNACIONAL E 

NACIONAL 

 

O termo “ação afirmativa” pode ser definido enquanto um princípio que institui 

desigualdades para promover a igualdade, atribuindo a alguns um tratamento preferencial, 

esperando-se com isso o restabelecimento de uma igualdade de oportunidades comprometida 

pela generalização ou persistência de práticas racistas ou sexistas ou, ainda, pela acentuação 

das desigualdades socioeconômicas (VILLENAVE, 2006). 

A expressão tem origem nos Estados Unidos, local que ainda se constitui como 

importante referência no assunto. Na década de 1960, os norte-americanos viviam um 

momento de reivindicações democráticas internas, expressas principalmente através do 

movimento pelos direitos civis, cuja bandeira central era a extensão da igualdade de 

oportunidades a todos. À época, as leis segregacionistas vigentes no país começam a ser 

eliminadas e o movimento negro surge como uma das principais forças atuantes, apoiado por 

liberais e progressistas brancos, unidos em busca da defesa de direitos. É nesse contexto que 

se desenvolve a ideia de uma ação afirmativa, exigindo que o Estado, para além de garantir 

leis antissegregacionistas, assumisse, também, uma postura ativa para a melhoria das 

condições da população negra (MOEHLECKE, 2002). 

Peria (2004) cita trechos da Ordem Executiva nº 10925 (Part III. Sec. 301), assinada 

pelo Presidente John Kennedy em 6 de março de 1961, que é conhecida como a estreia do 

termo “ação afirmativa” no contexto de direitos civis. Esta ordem foi a primeira a requerer 

que contratantes federais “take affirmative action to ensure that applicants are employed, and 

that employees are treated during employment, without regard to their race, creed, color or 

national origin”. 

Os Estados Unidos já completam cerca de cinquenta anos de experiências, mas a ação 

afirmativa não ficou restrita a eles. Experiências semelhantes ocorreram em vários países da 

Europa Ocidental, Índia, Malásia, Austrália, Canadá, Nigéria, África do Sul, Argentina, Cuba, 

dentre outros. Na Europa, as primeiras orientações nessa direção foram elaboradas em 1976, 



23 

 

utilizando-se frequentemente a expressão ação ou discriminação positiva (MOEHLECKE, 

2002). 

No Brasil, a primeira iniciativa orientada pelos princípios da ação afirmativa no 

Congresso Nacional data de 1983, quando o Senador Abdias do Nascimento lança o Projeto 

de lei nº 1.332, que visava à adoção de medidas de ação compensatória com a intenção de 

promover a participação de brasileiros negros em todos os níveis do emprego (público e 

privado), além da reserva de bolsas de estudo do Estado para estudantes negros e de vagas 

para negros, no Instituto Rio Branco (para efeitos desta lei, eram consideradas negras as 

pessoas que se enquadravam como pretos ou pardos, conforme a classificação adotada pelo 

IBGE) (PERIA, 2004). 

Desde então, já foram propostos diversos projetos com este fim. No entanto, foi em 

decorrência da III Conferência Mundial das Nações Unidas contra o Racismo, a 

Discriminação Racial, a Xenofobia, e a Intolerância Correlata, que foi sediada em Durban, 

África do Sul, durante a primeira semana de setembro de 2001, que as políticas deste cunho se 

intensificaram. A conferência, organizada pela ONU (Organização das Nações Unidas) 

mobilizou delegações vindas de cerca de 170 países do mundo (IRACI E SANEMATSU, 

2002).  

A conferência se propunha a: 

 

[...] adotar medidas de caráter prático para erradicar o racismo; formular 

recomendações para a adoção de medidas posteriores de combate ao preconceito e à 

intolerância; examinar os progressos obtidos na luta contra a discriminação racial e 

reavaliar os obstáculos que impedem o progresso nesta esfera e os meios para 

superá-los; analisar a maneira de garantir uma aplicação melhor das normas 

existentes; aumentar o nível de consciência sobre as consequências do racismo e 

formular recomendações para a possível adoção de medidas posteriores, tanto em 

nível nacional e regional como internacional (CUÉLLAR, 2001, p. 7). 

 

Diante das discussões em torno do tema, ativadas pela Conferência, o então Deputado 

Estadual, José Amorim elaborou o Projeto de lei nº 2.490/2001, que deu origem à Lei nº 3.708 

– que estabeleceu a cota mínima de 40% para populações negras e pardas e 50% para os 

candidatos provenientes de escolas públicas no preenchimento das vagas relativas aos cursos 

de graduação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ e da Universidade Estadual 

do Norte Fluminense – UENF (AMARAL e RIBEIRO, 2009). 

Peria (2004) ainda ressalta os casos da Universidade do Estado do Rio Grande do Sul 

(UERGS), que adotou um plano de cotas que reservava 50% das vagas para estudantes 

carentes e 10% para portadores de deficiência; a Universidade Estadual da Bahia (UNEB) 
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que, em 2002, implementou uma cota de 40% para afrodescendentes em todos os cursos de 

graduação e pós-graduação; a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) que 

iniciou, em 2003, um sistema de cotas no processo de admissão de 20% para negros e 10% 

para indígenas. 

Francis e Tannuri-Pianto (2009), em seu estudo, examinam o caso da Universidade de 

Brasília (UnB), que foi a primeira universidade federal do país a estabelecer uma política de 

cotas, a partir de julho de 2004, na qual 20% das vagas disponíveis foram reservadas aos 

alunos que se autodenominavam negros. 

Diante da discussão atual (abril de 2012), que envolveu o Supremo Tribunal Federal 

(STF), e considerou constitucional a adoção de políticas de reserva de vagas para garantir o 

acesso de negros e índios a instituições de ensino superior em todo o país; e, dada a 

autonomia de cada instituição federal para decidir se vai ou não adotar uma política de ação 

afirmativa. O periódico online G1 mostra que, das 59 universidades federais do país, 36 

oferecem algum tipo de ação afirmativa de reserva de vagas no processo seletivo. Destas, 25 

têm algum tipo de cota racial para negros, pardos e/ou índios. Segue, portanto, um quadro 

com detalhes sobre como as 59 universidades federais do Brasil lidam com as políticas de 

ação afirmativa. 

 

Quadro 2: Políticas de Ação Afirmativa nas Universidades Federais 

UF Tipo de ação afirmativa 

AC Universidade Federal do Acre (Ufac): Segundo adendo ao edital do vestibular 2012, a Ufac 

reservou 5% do total de vagas oferecidas a estudantes "portadores de necessidades especiais". Pelo 

documento, as vagas remanescentes desta reserva são oferecidas em ampla concorrência. A adesão 

da Ufac ao Sisu abriu um debate sobre a reserva de vagas para estudantes acrianos, porém a medida 

não foi adotada oficialmente, de acordo com o site oficial da instituição. 

AL Universidade Federal de Alagoas (Ufal): Destina 20% das vagas para cotistas, sendo candidatos 

negros e estudantes provenientes de escolas públicas. 

AM Universidade Federal do Amazonas (Ufam): Não tem política de ação afirmativa. 

AP Universidade Federal do Amapá (Unifap): Tem reserva de vagas para indígenas no curso de 

licenciatura intercultural indígena (30 vagas por ano), e criou uma comissão para estudar a 

implantação de cotas para a população negra. Segundo a assessoria de imprensa da Unifap, a 

maioria dos estudantes é oriundo de escola pública e a grande maioria da população do estado é 

composta de negros, pardos e indígenas. 

BA Universidade Federal da Bahia (UFBA): São disponibilizadas 36,55% das vagas a candidatos de 

escola pública que se declararam pretos ou pardos. E, 2% a candidatos de escola pública que se 

declararam índio-descendentes. Também há cota social com 6,45% das vagas destinadas a 

candidatos de escola pública de qualquer etnia ou cor. 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB): Reserva parte das suas vagas a alunos 

originários de escolas da rede pública de ensino e que se autodeclararem negros, pardos, índios-

descendentes ou de outros grupos étnicos. 

http://g1.globo.com/vestibular-e-educacao/noticia/2012/04/stf-decide-por-unanimidade-pela-constitucionalidade-das-cotas-raciais.html
http://g1.globo.com/vestibular-e-educacao/noticia/2012/04/stf-decide-por-unanimidade-pela-constitucionalidade-das-cotas-raciais.html
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CE Universidade Federal do Ceará (UFC): Não existe política de cotas raciais ou sociais para 

ingresso na UFC. Na graduação, oferece dois cursos de magistério exclusivamente destinados a 

indígenas de nove etnias do Ceará, e um curso de jornalismo para integrantes do MST (nestes casos, 

a seleção é feita por entidades ligadas aos grupos). 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab): Dá 

bonificação de 10% sobre a nota do Enem para quem fez o ensino médio integralmente em escola 

pública. Os estudantes estrangeiros (24% do total) passam por seleção nos países de origem, que 

consiste em análise do histórico escolar e redação. 

DF Universidade de Brasília (UnB): Oferece 20% das vagas de cada curso para afrodescendentes. A 

universidade também reserva em média, a cada semestre, dez vagas para indígenas aprovados em 

um teste de seleção. A Funai dá suporte de moradia aos indígenas e, em contrapartida, a UnB 

oferece apoio acadêmico para que eles permaneçam na instituição. 

ES Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes): Reserva 40% das vagas a candidatos que 

comprovarem ter cursado apenas a escola pública e ter renda familiar inferior a 7 salários mínimos. 

Desde 2008, mais de 5 mil alunos já ingressaram nesse sistema. 

GO Universidade Federal de Goiás (UFG): Destina 10% das vagas de cada curso a alunos negros que 

tenham cursado integralmente os últimos cinco anos na rede pública de ensino. Os critérios da cota 

social são: 10% das vagas de cada curso são destinadas a estudantes que tenham cursado 

integralmente os últimos cinco anos na rede pública de ensino; uma vaga é destinada a candidatos 

indígenas de acordo com a demanda (o candidato tem que comprovar que pertence a uma 

comunidade); uma vaga para quilombola (o candidato tem que comprovar que pertence a uma 

comunidade) e 15 vagas são exclusivamente reservadas a candidatos surdos. 

MA Universidade Federal do Maranhão (UFMA): A política de ações afirmativas existe desde 2007. 

Há vagas destinadas para alunos oriundos de escolas públicas (geral e negro) e vagas especiais para 

pessoas com deficiência e índios. Só este semestre, estão sendo ofertadas 2.668 vagas para cotistas. 

MG Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM): Destina 50% das vagas 

ao Enem. Dessas, 40% são para alunos de escolas públicas (no mínimo três anos do fundamental e 

todo o ensino médio). A outra metade das vagas são destinadas à seleção seriada (Sasi). Neste caso, 

60% das vagas são reservadas aos alunos de escolas públicas, no mesmo critério da seleção via 

Enem. 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU): O programa de ação afirmativa visa preencher 50% 

do total das vagas dos cursos com entrada semestral e 25% do total das vagas dos cursos com 

entrada anual. As vagas são destinadas exclusivamente aos candidatos que tenham cursado os 

últimos quatro anos do ensino fundamental e estejam cursando o ensino médio regular na rede 

pública. 

Universidade Federal de Viçosa (UFV): Não tem sistema de cotas. A política de ações afirmativas 

está em discussão na universidade. 

Universidade Federal de Alfenas (Unifal): Não tem política de ação afirmativa. 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM): Oferece bonificação de 10% em cada fase 

do vestibular (dividido em duas etapas) para candidatos que tenham feito todo o ensino fundamental 

e médio em estabelecimento da rede pública estadual ou municipal de qualquer unidade da 

federação, excluídos os colégios federais, universitários, militares e de aplicação. 

Universidade Federal de Itajubá (Unifei): Não tem política de ação afirmativa. 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF): Reserva 50% das vagas de cada curso para alunos 

que tiverem cursado no mínimo quatro anos do fundamental e todo o ensino médio escolas públicas. 

Destas, 25% são para egressos de instituições públicas que se autodeclararem negros e 75% para os 

demais. 

Universidade Federal de Lavras (Ufla): Não tem política de ação afirmativa. 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG): Oferece sistema de bônus de 10% sobre a nota 

final a alunos que cursaram o ensino médio e 7 anos do fundamental em escola pública. Se esses 

candidatos se declararem negros ou pardos, ainda há mais 5% de bônus. 

Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop): Não tem cota racial, mas reserva 30% das vagas de 

todos os cursos da graduação para alunos que cursaram o ensino médio em escolas públicas. 

Universidade Federal de São João Del–Rei (UFSJ): Reserva 50% das vagas para quem fez todo o 

fundamental e o médio na rede pública, sendo que, desta reserva, 54% das vagas são destinadas a 

brancos e orientais e 46% a indígenas, pretos e pardos. Segundo a universidade, o critério de divisão 

é baseado no censo do IBGE sobre a população de Minas Gerais. 
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MS Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS): Não tem sistema de cotas raciais ou 

sociais. 

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD): Não tem cota racial. Tem cota social, com 

reserva 25% das vagas em todos os cursos para quem frequentou o ensino médio integralmente em 

escolas públicas. 

MT Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT): Reserva 50% das vagas ofertadas em todos os 

cursos de graduação para cotistas: são 30% das vagas para estudantes que cursavam todo o ensino 

básico em escolas públicas e 20% para estudantes negros também de escolas públicas. As eventuais 

vagas remanescentes das cotas para estudantes negros são oferecidas primeiramente para candidatos 

de escola pública e, caso ainda sobrem, para a ampla concorrência. A UFMT estuda implantar, em 

2013, a reserva de 100 vagas por ano para indígenas que tenham estudado em escola pública. 

PA Universidade Federal do Pará (UFPA): Desde 2008, destina 50% das vagas ofertadas, em todos 

os cursos, para alunos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas. Dessa porcentagem, 

40% é reservada a pessoas que se autodeclararam negras ou pardas. A partir de 2011, passou a 

destinar duas vagas extras por curso para indígenas, e, desde 2012, abriu uma vaga extra por curso 

para deficientes. Essas vagas são extinta se não forem preenchidas. A UFPA estuda abrir duas vagas 

no mesmo sistema para quilombolas. 

Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa): Há cotas para indígenas, são 50 vagas para 

índios, mas a instituição não informou em quais cursos, nem o índice em porcentagem. 

Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra): Tem sistema de cotas raciais. Uma parte das 

vagas é destinada a estudantes de escolas públicas, e dentro destas vagas 20% são para estudantes 

que se declaram pretos ou pardos, e 5% é para os que se declaram índios. 

PB Universidade Federal de Campina Grande (UFCG): Não tem sistema de cotas. 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB): Não tem cota racial, mas reserva 25% das vagas 

iniciais para estudantes de escolas públicas. Dentro desse porcentual, 56% serão para negros e 

pardos, 0,29% para indígenas e 5% para portadores de necessidades especiais. 

PE Universidade Federal de Pernambuco (UFPE): Não tem cota racial, mas tem sistema de 

incentivo social. Oferece bônus de 10% sobre a nota final dos candidatos oriundos da rede pública. 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE): Não tem cota racial. Candidatos que 

tenham feito o ensino médio em escolas públicas do interior de Pernambuco, e que concorrem a 

vagas nas unidades de Serra Talhada e Garanhuns ganham 10% de bônus sobre a nota final do 

Enem. 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf): Não tem cota racial, mas reserva 50% 

das vagas para alunos oriundos de escolas públicas. A admissão acontece pelo Enem. 

PI Universidade Federal do Piauí (UFPI): Destina 20% das vagas para programa de ações 

afirmativas que atende estudantes de escolas públicas. 

PR Universidade Federal do Paraná (UFPR): Tem política de ação afirmativa racial, social e para 

deficientes. Reserva 20% das vagas para estudantes pertencentes ao grupo racial negro que possuam 

traços fenotípicos que os caracterizem como de cor preta ou parda, e tem dez vagas oferecidas 

apenas para indígenas (de qualquer etnia do Brasil), disputadas por meio do Vestibular dos Povos 

Indígenas do Paraná. Outros 20% das vagas são reservadas para estudantes que tenham realizado 

todo o ensino fundamental e o médio exclusivamente em escola pública. Reserva ainda uma vaga 

em cada curso a pessoas que apresentarem deficiências que lhe tragam dificuldades para o 

desempenho de funções educativas na universidade, exigindo atendimento educacional diferenciado. 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR): Não há cota racial, mas os cursos de 

graduação e educação profissional técnica de nível médio têm política específica para estudantes 

oriundos da rede pública e reserva de 50% de vagas. 

RJ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ): Não tem cota racial, mas 30% das vagas de 

cada curso são destinadas quem tenha cursado integralmente todas as séries do ensino médio em 

escola pública, e possua renda familiar per capita menor ou igual a um salário mínimo nacional 

vigente. 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio): Não tem cota racial, mas parte das 

vagas é destinada a candidatos que sejam professores em atividade na rede pública de educação. 
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Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ): Não tem cota racial, mas dá 

bonificação de 10% sobre a nota final do Enem a candidatos que tenham cursado do sexto ao nono 

ano do ensino fundamental e do primeiro ao terceiro ano do ensino médio integralmente em escola 

pública. Também reserva 10% das vagas das licenciaturas para professores em atividade na rede 

pública de educação básica sem formação adequada à LDB-9394/96. 

Universidade Federal Fluminense (UFF): Não tem cota racial, mas tem cota social: bonificação 

de 20% na nota final dos candidatos que tenham feito todo o ensino médio em estabelecimento da 

rede pública estadual ou municipal de qualquer unidade da federação, excluídos os colégios 

federais, universitários, militares e de aplicação. 

RN Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN): Não tem cota racial, mas dá bonificação 

de 10% sobre a nota final do vestibular para os candidatos que cursaram, com aprovação, o Ensino 

Fundamental a partir do 2º ano e todo o Ensino Médio, exclusivamente, na Rede Pública de ensino. 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa): Segundo a pró-reitoria de Graduação, a 

instituição não tem política de ação afirmativa porque um levantamento estatístico mostrou que o 

acesso de estudantes de baixa renda e oriundos da rede pública de ensino básico era considerável. 

RO Universidade Federal de Rondônia (Unir): Não tem política de ação afirmativa. 

RR Universidade Federal de Roraima (UFRR): Há reserva de duas vagas em cada um dos 13 cursos 

tradicionais da instituição destinadas aos indígenas. Também há dois cursos de licenciatura 

exclusivos para os índios. Todas as vagas para este público são preenchidas com um vestibular onde 

somente indígenas podem participar. 

RS Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS): Desde 2008, reserva 30% do total das 

vagas oferecidas em cada curso de graduação a candidatos que cursaram pelo menos metade do 

fundamental e todo o ensino médio em escola pública e autodeclarados negros. 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG): Oferece bônus de 6% a candidatos autodeclarados 

negros ou pardos que tenham cursado pelo menos dois anos do fundamental e todo o ensino médio a 

rede pública, e a candidatos com deficiência. Também dá 4% de bônus a candidatos que não são 

negros ou pardos, mas que também tenham cursado a rede pública. 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM): Reserva 14% das vagas para afrodescendentes, 

5% das vagas para deficientes físicos, 20% das vagas para pessoas que estudaram integralmente o 

fundamental e o médio em escolas públicas, e 10 vagas em alguns cursos para indígenas. 

Universidade Federal de Pelotas (Ufpel): Não tem política de cotas. 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA): Não tem política de 

cotas. 

Universidade Federal do Pampa (Unipampa): A instituição prioriza 50% do total de vagas, em 

cada curso, para ações afirmativas pelo sistema de cotas, distribuídas da seguinte maneira: 6% para 

candidatos com necessidades educacionais especiais; 30% para candidatos que tenham cursado o 

ensino médio integralmente em escolas públicas; 10% para candidatos autodeclarados negros que 

tenham cursado o ensino médio integralmente em escolas públicas; e 4% para candidatos indígenas 

que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 

SC Universidade Federal da Integração Latino-americana (Unila): Há uma bonificação na nota para 

alunos oriundos de escolas públicas, porém sem percentual de vagas estipulado. A pontuação varia 

conforme o número de anos que o aluno cursou o ensino médio na escola pública: um, dois ou os 

três, sendo que a bonificação é proporcional. 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS): Os candidatos têm bônus de 10% para cada ano 

do ensino médio concluído na rede pública, chegando ao máximo de 30%. A seleção é feita via 

Enem. 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): Possui programa de ações afirmativas, sendo 

20% das vagas de cada curso destinadas para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino 

fundamental e médio em instituições públicas de ensino; 10% para candidatos autodeclarados 

negros, que tenham também cursado integralmente o ensino fundamental e médio em instituições 

públicas, e nove vagas suplementares reservadas a candidatos autodeclarados indígenas. 

SE Universidade Federal de Sergipe (UFS): Cada curso tem reservada uma vaga para alunos com 

deficiência e, do saldo remanescente, 50% das vagas são  candidatos que cursaram 100% do ensino 

médio e pelo menos quatro séries do ensino fundamental em escolas públicas. Dentro desta 

porcentagem, 70% das vagas são destinadas a quem se declara negro, pardo ou índio. 

SP Universidade Federal do Grande ABC (UFABC): 50% das vagas oferecidas são destinadas a 

estudantes de escolas públicas. Dentro deste total (50%), as cotas étnicas são divididas entre 

brancos, negros e índios, de acordo com os dados do IBGE. 
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Universidade Federal de São Carlos (UFSCar): Implantou em 2008 um sistema de reserva vagas. 

Desde 2011, reserva 40% das vagas para egressos de escolas públicas, sendo que 35% destas vagas 

são específicas para estudantes autodeclarados negros. Pretende reservar 50% das vagas totais para 

quem estudou na rede pública até 2014. Desde 2009, destina ainda vagas para estudantes refugiados. 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp): 10% do número de vagas dos diversos cursos de 

graduação é destinado aos candidatos de cor (ou raça) preta, parda ou indígena, que cursaram o 

ensino médio exclusivamente em escolas públicas (municipais, estaduais ou federais). O 

enquadramento ocorre mediante a autodeclaração. 

TO Universidade Federal de Tocantins (UFT): 5% das vagas são destinadas para indígenas. Para 

concorrer, não basta a autodeclaração, é preciso que o candidato a essas vagas apresente, no ato da 

inscrição, atestado da Funai que comprove sua etnia indígena. 

Fonte: G1 – globo.com. 2012, com adaptações da autora. 

 

Apesar das informações apresentadas no quadro acima serem bastante recentes, o 

plenário do Senado aprovou, em agosto de 2012, em votação simbólica, reserva de pelo 

menos 50% das vagas das universidades públicas e escolas técnicas federais para alunos que 

cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas. Dentro dessa reserva haverá 

cotas social e racial e a regra valerá por dez anos, obrigatoriamente para todas as instituições 

supramencionadas. A proposta já tramitava há quatro anos e aguarda apenas a sanção da 

presidente Dilma (O GLOBO EDUCAÇÃO, 2012). 

Segundo Santos (2004, p. 39), a intenção de se pensar nessas políticas é a 

“democratização radical da universidade, pondo fim a uma história de exclusão de grupos 

sociais e seus saberes de que a universidade tem sido protagonista ao longo do tempo”. Deste 

modo, Azeredo (2005, p.741) acrescenta que a universidade poderia cumprir a sua principal 

função, abrindo “espaços para incorporar todos os cidadãos, que o queiram, no saber e no 

conhecimento, cumprindo também a sua função de ser uma instituição republicana de 

combate às desigualdades”. 

 

2.2.1 A polêmica da adoção de Ações Afirmativas no Brasil 

 

Apesar de já ter sido adotada em diversos países, quando se fala em Ações 

Afirmativas no contexto brasileiro, o assunto se torna bastante polêmico e contraditório. 

Enquanto parte da literatura se posiciona a favor das cotas, alguns autores são avessos a essa 

ideia. 

Michel Agier (2002 apud MAGGIE e FRY, 2004) observa que entre a promulgação da 

Constituição brasileira de 1988 e a III Conferência Mundial das Nações Unidas de Combate 

ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, em 2001, a postura do 

governo do Brasil perante a questão racial mudou radicalmente. 
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A Constituição de 1988 mantém a longa tradição formal republicana brasileira do a-

racismo e do anti-racismo. Para esta Conferência, a delegação oficial brasileira encaminhou uma 

proposta que rompeu com esta tradição, propondo ações afirmativas em favor da população 

afrodescendente. 

 

As medidas pós-Durban, ao proporem ações afirmativas em prol da “população 

negra”, rompem não só com o a-racismo e o anti-racismo tradicionais, mas também 

com a forte ideologia que define o Brasil como país da mistura, ou, como preferia 

Gilberto Freire, do hibridismo. Ações afirmativas implicam, evidentemente, 

imaginar o Brasil composto não de infinitas misturas, mas de grupos estanques: os 

que têm e os que não têm direito à ação afirmativa, no caso em questão, “negros” e 

“brancos”... (MAGGIE e FRY, 2004, p.2) 

 

Ao se falar em políticas de cotas para o ensino superior, enquanto alguns dizem que 

quem é contra as cotas apenas defende os seus privilégios, outros pontuam que pode tirar o 

direito dos candidatos que passariam por mérito caso não houvesse tal política. Há ainda os 

que alegam que vai reduzir a qualidade de ensino e pesquisa das universidades federais. 

Maggie e Fry (2006) advertem que estas políticas podem gerar consequências que vão 

além das portas das universidades.  As políticas de cotas raciais podem trazer uma mudança 

radical no estatuto jurídico republicano brasileiro, que, até então, ignora “raça” e pune o 

racismo como crime hediondo, inafiançável e imprescritível. Como reflexo, os cidadãos 

seriam divididos em duas “raças” com direitos distintos, tornando, assim, a sociedade dividida 

entre “brancos” e “negros”. 

Em contrapartida, Amaral e Ribeiro (2009) dizem que não se trata de recusar o 

princípio da igualdade de respeito, mas torná-lo eficaz; ou seja, trata-se de reconhecer que 

grupos heterogêneos devem ser tratados heterogeneamente. Acrescentam, ainda, que certas 

identidades coletivas necessitam de proteção diferenciada, a fim de se garantir a inclusão 

social de todos. 

Conforme colocam Maggie e Fry (2006), “o remédio que está sendo ofertado em uma 

bandeja de prata, é um remédio barato (posto que é uma política de custo zero que não irá 

onerar os cofres públicos) e arriscado, pois o seu custo social pode ser muito alto. É uma 

política de curto prazo cujas consequências serão sentidas no longo prazo”. 

Maggie (2005) relata uma situação em que foram aplicados questionários para alunos 

de algumas escolas de ensino médio, onde havia uma pergunta referente à raça do respondente 

e que a maioria dos estudantes não quis se identificar em nenhuma das categorias do IBGE. 

“Alguns falaram e outros escreveram à margem da resposta fechada, raça humana. Outros 
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riam e perguntavam aos colegas, qual a minha cor? Outros ainda falaram revoltados que essa 

pergunta estava errada porque não existem ‘raças’ humanas”. 

A autora complementa indagando se aqueles que estão propondo e aplicando essa 

política de reserva de vagas para negros conseguem perceber o que isso significa em termos 

da construção ou reconstrução da noção de “raça” no Brasil, pois se os estudantes dizem que 

“raça” não existe e que pertencem à raça humana, com a implantação das cotas raciais, terão 

que abdicar desse pressuposto lógico para concordar com a política pública em questão. 

Ao se destrinchar a literatura, parece haver um consenso de que as cotas para alunos 

de escolas públicas seriam como uma modalidade de reserva de vagas mais próxima das 

concepções de justiça distributiva. No entanto, há de se convir que, tanto em escolas públicas 

como em escolas privadas encontram-se pessoas com poder aquisitivo mais baixo, o que 

poderia distorcer esta política. 

Assim como aconteceu em diversos estados do Brasil, a UFRN também discute a 

respeito de políticas compensatórias que permitam aumentar as possibilidades de acesso e da 

inclusão de alunos de escola pública à universidade pública. Portanto, o item a seguir traz a 

proposta do Argumento de Inclusão, enquanto política adotada por esta instituição de ensino. 

 

2.2.2 As políticas de incentivo na UFRN: Argumento de Inclusão 

 

A iniciativa da UFRN começou a ser discutida quando a política governamental 

relativa à educação assinalava a necessidade de uma revisão nas formas de acesso ao ensino 

superior brasileiro. Os debates realizados sobre essa temática geraram, em várias 

universidades, formas alternativas para o ingresso nos cursos de graduação, dentre as quais se 

destacaram o uso do ENEM, a adoção de cotas (alunos de escolas públicas, negros, índios) e o 

Programa de Avaliação Seriada. Em face dessa problemática, a UFRN inseriu-se no debate 

nacional e local procurando respostas no sentido da adoção de novos mecanismos de acesso 

ao ensino superior e de aperfeiçoamento das formas já adotadas. 

Assim, conforme documento que relata estudo desenvolvido para repensar as políticas 

de acesso à UFRN (COMPERVE, 2004, p. 7), aponta-se que o grande desafio seria  

 

manter a defesa do ensino público e gratuito como princípio norteador fundamental 

do modelo de oferta de ensino em nível superior e, aliado a isso, superar as 

dificuldades dos processos seletivos, buscando medidas afirmativas na proporção em 

que se reconhece que, na atual conjuntura, não se vislumbra, a curto prazo, uma 

melhoria qualitativa na oferta de ensino Fundamental e Médio. Reafirma-se, 

portanto, o princípio político da universidade pública para todos, mas, também, 
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coloca-se, na agenda do debate, a necessidade de se criarem mecanismos para 

permitir o acesso ao ensino superior a determinados segmentos historicamente 

excluídos em decorrência de sua condição social. 

 

A instituição reconhece que qualquer modelo de seleção utilizado estará sempre 

selecionando os candidatos tidos como mais aptos ao nível superior, sendo inevitável a não 

existência do filtro, pelo fato de a demanda por ensino superior ser sempre bem maior do que 

a oferta. E também pelo fato de que as desigualdades no acesso ao ensino superior estarem 

fortemente relacionadas com as desigualdades sociais geradas pela estrutura social vigente. 

Considerando que o modelo de exame vestibular já faz, devidamente, a seleção dos 

“mais aptos”, o necessário seria que as mudanças pensadas para o processo seletivo pudessem 

ampliar as chances das camadas sociais menos favorecidas ascenderem ao ensino superior 

público, o que representaria, à comissão que pensava tais políticas (2004), um passo a mais 

rumo à democratização do sistema educacional público. 

No tocante à adoção de políticas compensatórias direcionadas à clientela 

historicamente excluída do Sistema Público de Ensino Superior, enfocou-se a discussão nos 

programas de cotas. Analisaram-se as possibilidades e implicações da adoção de uma política 

de cotas para negros e para alunos de escola pública – nessa perspectiva, seriam beneficiados 

alunos negros, pardos e brancos, de condições socioeconômicas desfavoráveis. 

No entanto, ainda havia a preocupação para as eventuais distorções que um 

mecanismo dessa natureza poderia gerar, onde se correria riscos de promover injustiças, pois 

tanto em escolas públicas quanto em escolas privadas existem alunos da classe média e alunos 

de baixo poder aquisitivo. 

Diante desse estudo sinteticamente apresentado, foi sugerida e adotada pela UFRN, 

desde o vestibular de 2006, o chamado Argumento de Inclusão (AI). Conforme informações 

obtidas no site da COMPERVE, o AI consiste em “um sistema de pontuação adicional, 

diferenciado, que considera, como referência, critérios socioeconômicos e de desempenho dos 

candidatos da rede pública no processo seletivo (vestibular)”. 

Ainda se complementa, na mesma fonte, que se constitui em uma ação transitória, que 

tem como intuito ampliar o acesso dos alunos da rede pública que se colocam “sempre em 

desvantagem em relação aos alunos da rede privada”. 

O cálculo do Argumento de Inclusão foi desenvolvido inicialmente com base nos dados 

da demanda e do desempenho dos candidatos da rede pública em anos anteriores do processo 

seletivo. Até o vestibular de 2009, os Argumentos de Inclusão eram definidos para grupos de 

cursos e acrescidos no cálculo do Argumento de Classificação de candidatos da rede pública. 
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Para o processo seletivo de 2010, conforme apresentado no edital, o beneficiário teve 

vantagem de 10% sobre os demais vestibulandos. 

Com o passar dos anos, houve algumas alterações nos requisitos para utilização do AI 

devido, inclusive, a discussões no âmbito judicial. O quadro a seguir apresenta um 

comparativo da política do AI, desde a sua implementação até os dias atuais.  

 

Quadro 3: Alterações na política do AI de 2006 a 2012. 

Ano Principais Requisitos Benefício 

Mudanças em 

relação ao ano 

anterior 

2006 

Ter cursado, com aprovação, na modalidade 

regular, a 8ª série do Ensino Fundamental e 

as três séries do Ensino Médio na rede 

pública do Estado do RN; 

De zero a 34 pontos, 

dependendo do curso e de sua 

demanda. 

Primeiro ano do AI. 

Ter concluído o Ensino Médio nos anos de 

2003 ou 2004 ou estar concluindo o Ensino 

Médio em 2005; 

Ter obtido, no vestibular (PS) 2006, 

Argumento Parcial (AP) igual ou superior à 

média dos "Argumentos Parciais" dos 

candidatos inscritos para o mesmo curso. 

2007 

Ter cursado, com aprovação, na modalidade 

regular, o último ano do Ensino Fundamental 

e os dois primeiros anos do Ensino Médio na 

Rede Pública do Estado do RN; 

De zero a 34 pontos, 

dependendo do curso e de sua 

demanda. 

Deixa de ser 

necessária a conclusão 

do Ensino Médio nos 3 

últimos anos; 

Ter cursado ou estar concluindo o último ano 

do Ensino Médio na modalidade regular da 

Rede Pública do Estado do Rio Grande do 

Norte; 

Não é preciso obter o 

Argumento parcial 

superior à média dos 

demais candidatos. 

Estar inserido no grupo de candidatos que 

terão as provas discursivas corrigidas; 

Não é mais necessário 

ter cursado o 3o ano 

do Ensino Médio em 

escola pública. 

2008 

Ter cursado, com aprovação, na modalidade 

regular, o último ano do ensino fundamental 

e os dois primeiros anos do ensino médio na 

Rede Pública;  
De zero a 34 pontos, 

dependendo do curso e de sua 

demanda. 

Não é preciso ter 

concluído os estudos 

no Estado do RN. 

Ter concluído, em qualquer ano o ensino 

médio ou estar concluindo em 2007, na Rede 

Pública, ambos na modalidade regular; 

Estar inserido no grupo de candidatos que 

terão as provas discursivas corrigidas; 

2009 

Ter cursado, com aprovação, na modalidade 

regular, o último ano do ensino fundamental 

e os dois primeiros anos do ensino médio na 

Rede Pública;  
De zero a 34 pontos, 

dependendo do curso e de sua 

demanda. 

Não houve alteração. 

Ter concluído o ensino médio, em qualquer 

ano, ou estar concluindo em 2008, na Rede 

Pública, ambos na modalidade regular. 
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Estar inserido no grupo de candidatos que 

terão as provas discursivas corrigidas; 

2010 

Ter cursado, com aprovação, na modalidade 

regular, os três últimos anos do ensino 

fundamental e todo o ensino médio na Rede 

Pública; 

Acréscimo de 10% na nota. 

Fator multiplicativo de 1,1. 

São exigidos os 3 

últimos anos do 

fundamental e não 

apenas o último em 

escola pública; 

Ter concluído, em qualquer ano, o ensino 

médio ou estar concluindo em 2009, na Rede 

Pública, ambos na modalidade regular; 

Volta a ser necessário 

ter cursado os 3 anos 

do Ensino Médio em 

escola pública. Estar inserido no grupo de candidatos que 

terão as provas discursivas corrigidas; 

2011 

Ter cursado, com aprovação, os três últimos 

anos do ensino fundamental e todo o ensino 

médio na Rede Pública;  

Acréscimo de 10% na nota. 

Fator multiplicativo de 1,1. 

Também podem se 

beneficiar os alunos 

que cursaram na 

modalidade de 

Educação de Jovens e 

Adultos – EJA.   

Ter concluído o ensino médio ou estar 

concluindo em 2010, na Rede Pública; 

Estar inserido no grupo de candidatos que 

terão as provas discursivas corrigidas; 

2012 

Ter cursado, com aprovação, o Ensino 

Fundamental a partir do 2º ano e todo o 

Ensino Médio, exclusivamente, na Rede 

Pública; 
Acréscimo de 10% na nota. 

Fator multiplicativo de 1,1. 

Passa a ser necessário 

ter feito o ensino 

fundamental (desde o 

2º ano) e médio no 

setor público. 

Ter concluído o ensino médio ou estar 

concluindo em 2011, na Rede Pública; 

Estar inserido no grupo de candidatos que 

terão as provas discursivas corrigidas; 

2013 

Ter cursado o Ensino Médio, 

exclusivamente, na Rede Pública; 

Reserva de 12,5% das vagas  

por  curso e turno, para os 

candidatos que cursaram 

integralmente o ensino médio 

em escolas públicas, sendo 

50% para candidatos com 

renda familiar per capita de 1,5 

salários-mínimos e, ainda, 

57,8% destinadas a candidatos 

negros, pardos e indígenas, 

conforme composição étnica do 

estado do RN mensurada pelo 

último censo do IBGE. 

Adequação à Lei 

12.711, de 29 de 

agosto de 2012, 

regulamentada pelo 

Decreto nº 7.824, de 

11 de outubro de 2012 

e normatizado pela 

Portaria Normativa nº 

18, do Ministério da 

Educação, de 11 de 

outubro de 2012. 

 

Ter feito o Ensino Médio em curso regular 

ou no âmbito da modalidade de educação de 

jovens e adultos; 

Ou ter obtido certificado de conclusão com 

base no resultado do ENEM, de Exame 

Nacional para Certificação de Competência 

de Jovens e Adultos ou de Exame de 

Certificação de Competência ou de 

Avaliação de Jovens e Adultos realizados 

pelos sistemas estaduais de ensino. 

Fonte: Dados do estudo, 2012 (colhido nos Editais dos vestibulares de cada ano, disponíveis no site da 

COMPERVE). 

 

Observa-se que, com o passar dos anos, foram feitas diversas alterações na política do 

AI. Algumas mudanças são mais sutis, como a exigência do ano de conclusão do ensino 

médio; já outras, mostram-se bastante impactantes, como a padronização da pontuação 

adicional. Pode-se dizer que há uma busca pelo aprimoramento da política, mas por vezes 

parece haver falta de estudos e até mesmo uma aleatoriedade nas decisões. As políticas de 

incentivo ou reserva de vagas já caminham para o seu oitavo ano na UFRN e ainda não se 
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apresentam como uma políticas consolidadas e com prazo de conclusão por terem seus 

objetivos alcançados. 

Como a base adotada nesse estudo refere-se ao Vestibular de 2010, enfatiza-se que, para 

se beneficiar do AI no ano em questão, os candidatos deveriam ter cursado, com aprovação, 

na modalidade regular, do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental e as três séries do Ensino 

Médio em escolas da rede pública, além de cumprir com o requisito de não obter zero em 

nenhuma das provas objetivas. 

O Quadro abaixo mostra a progressão do número de ingressos, semestre a semestre, 

através do Argumento de Inclusão, em suas diferentes categorias, do ano de 2006 ao ano de 

2010. 

 

Quadro 4: Argumento de Inclusão por Ano/Semestre de entrada. 

Variáveis 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 

Não requerido 3604 93,20% 3194 81,65% 3044 76,02% 4338 77,30% 4280 75,58% 

Requerido / 

indeferido 
44 1,14% 40 1,02% 13 0,32% 28 0,50% 180 3,36% 

Requerido / 

deferido / não 

acesso 

0 0,00% 14 0,36% 32 0,80% 43 0,77% 82 0,87% 

Requerido / 

deferido / acesso / 

AI não necessário 

188 4,86% 539 13,78% 766 19,13% 1008 17,96% 1012 6,12% 

Requerido / 

deferido / acesso / 

AI necessário 

31 0,80% 125 3,20% 149 3,72% 195 3,47% 735 14,07% 

Total de Ingressos 

na UFRN 
3867 100,00% 3912 100,00% 4004 100,00% 5612 100,00% 6289 100,00% 

Fonte: Dados do estudo, 2011 (disponibilizado no site da COMPERVE, ferramenta Observatório do Aluno). 

 

Conforme pode ser visto no quadro, o Argumento de Inclusão é apresentado em 5 

categorias diferentes. Desta forma, a primeira se refere aos alunos que nem solicitaram o 

benefício, por não se enquadrar em algum dos critérios exigidos, por não possuir 

documentação comprobatória ou, até mesmo, por desconhecer a política; a segunda categoria 

se refere aos candidatos que requisitaram o benefício, mas o tiveram negado; em seguida 

estão os candidatos que solicitaram o AI, tiveram o pedido deferido, mas não obtiveram 

pontuação suficiente (mesmo com o benefício) para entrarem na universidade na primeira 
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chamada; na quarta categoria estão os candidatos que pediram e receberam o benefício, 

entraram na universidade, mas o fariam mesmo sem a pontuação adicional; por fim, está a 

categoria dos candidatos que requisitaram e receberam o AI e só entraram na universidade 

devido a esta pontuação extra.  

O Quadro 4 mostra que no ano de 2006 apenas 31 candidatos que só entraram na 

universidade devido à política do AI; já no ano de 2010, este número foi para 735. Além da 

popularização da política, as mudanças anteriormente apresentadas também corroboraram 

para esta considerável mudança. 

Como o foco do estudo está no ano de 2010, a seguir é apresentado um quadro com 

todos os candidatos ao Vestibular deste ano, subdivididos conforme a situação do AI. 

 

Quadro 5: Argumento de Inclusão para os Candidatos do Vestibular 2010
2
. 

Variáveis Candidatos 2010 % 

Não requerido 16.112 64,57% 

Requerido / indeferido 1.111 4,45% 

Requerido / deferido / não acesso 5.912 23,69% 

Requerido / deferido / acesso / AI não necessário 1.052 4,22% 

Requerido / deferido / acesso / AI necessário 764 3,06% 

Total de inscritos no vestibular 2010 da UFRN 24951 100,00% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

2.3 O EXAME VESTIBULAR 

 

Até o final do século XIX, a universidade moderna se propunha a produzir um 

conhecimento superior para ministrar o ensino voltado a uma pequena minoria igualmente 

superior e elitista de jovens num contexto institucional classista (SANTOS, 1996 apud 

TOSCANO, 1997). Porém, a partir da segunda metade do século XX, Toscano (1997) 

explana que houve a reivindicação pela expansão do sistema universitário, colocando a 

universidade diante do dilema entre permanecer transmitindo conhecimento para um número 

reduzido da população ou ampliar para uma camada maior, sem perder sua centralidade. 

                                                 

2
 As duas últimas categorias deveriam possuir os mesmos números para os dois quadros (Quadro 2 e Quadro 3). 

Isto não acontece devido ao fato do primeiro quadro ter sido extraído do Observatório do Aluno no site da 

Comperve, onde as tabulações foram feitas com base na primeira chamada. O segundo quadro, por sua vez, foi 

elaborado com a base de dados final, que considera os candidatos já após todas as chamadas e repescagens do 

processo seletivo. 
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Mesmo com o grande aumento no número de vagas destinadas ao ensino superior – 

enquanto em 2001 eram 1.043.308, ingressos no Brasil, em 2009 houve um salto para 

1.819.728 (INEP, 2009) – nota-se que a demanda por essas vagas também vem crescendo 

sistematicamente ao longo dos anos, tornando-se bem maior que a oferta. Em paralelo, pode-

se perceber que esta ampliação não foi acompanhada por um processo de democratização no 

acesso à universidade, afirmam Guimarães e Arraes (2008). 

Em todo o mundo há alguma espécie de seleção para entrar no nível superior. 

Zanchetta (2009) esclarece que nos Estados Unidos a seleção se faz por meio das notas 

obtidas no colegial, um teste de aptidão e outro de conhecimentos; na Alemanha também há 

um rigoroso teste para avaliação dos jovens. Já na Argentina eliminou-se o exame tradicional, 

qualquer estudante que tenha concluído o segundo grau pode entrar no chamado ciclo comum 

básico da universidade, onde a seleção se realiza de fato, pois nele todas as provas são 

eliminatórias. No Brasil, por sua vez, o processo seletivo pode acontecer através das provas 

do Enem ou, ainda, através do exame do Vestibular. 

O termo Vestibular provém de vestíbulo, nome referente à entrada de um edifício; 

mas, na realidade brasileira, muito mais do que a porta de entrada, o vestibular representa a 

porta de saída, ou seja, a não entrada de aproximadamente 90% dos candidatos não aprovados 

anualmente para o ingresso nas universidades federais (SOARES-LUCCHIARI, 1993). As 

provas dos vestibulares determinam a organização do ensino nas escolas fundamentais e, 

principalmente, nas escolas de ensino médio no sentido da aprendizagem ser dissociada da 

real necessidade dos estudantes, enfatizando o ensino através de técnicas para melhor 

responder as questões que provavelmente cairão no exame do vestibular (D`AVILA, 2003). 

Toscano (1997) explica que, mais que uma mera prova, “o vestibular constitui-se um 

fenômeno que gera bastante expectativa e mobilização das famílias dos mais diferentes 

grupos sociais que aspiram pela aprovação e acesso de seus filhos à universidade”. Porém, o 

acesso ao nível superior é restrito e, por isso, são comuns as discussões sobre as 

desigualdades de condições que os candidatos apresentam ao prestarem o concurso. 

Como esta pesquisa irá se focar ao caso da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, o próximo tópico explica, em detalhes, como se dá este exame na referida instituição. 

 

2.3.1 O vestibular da UFRN 

 

As informações que compõem esta seção referem-se essencialmente ao edital do 

vestibular de 2010, visto que é o ano utilizado como base para esta pesquisa. 
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Para o ano em questão, foram oferecidas 6.307 vagas nos cursos de graduação da 

UFRN, distribuídas em diferentes áreas. O pré-requisito básico para prestar o exame é portar 

um certificado de conclusão do ensino médio (ou curso equivalente) ou de que se está 

cursando o último ano do ensino médio (ou curso equivalente). 

O Vestibular da UFRN é dividido em três dias consecutivos de provas, com duração 

de até quatro horas e meia por dia. No primeiro dia todos os candidatos respondem às provas 

objetivas de Química, Biologia, Física, Matemática e Língua Estrangeira, sendo que prova 

possui 12 questões de múltipla escolha; no segundo dia os candidatos desenvolvem as provas 

objetivas de Português e Literatura Brasileira (com 20 questões), História e Geografia (com 

12 questões cada), além da prova discursiva de Redação; no último dia, por fim, os candidatos 

recebem as outras três provas discursivas, com 04 questões para cada disciplina, que variam 

conforme a área do curso pretendido. 

O Argumento da Primeira Fase corresponde ao resultado das oito provas objetivas que 

todos os estudantes devem prestar. O cálculo do escore padronizado de cada prova objetiva é 

efetuado pela padronização do número de acertos obtidos pelo candidato, na respectiva prova, 

considerando-se a média e o desvio-padrão do número de acertos obtidos pelos candidatos 

concorrentes a uma mesma área. Este argumento é, portanto, calculado pela soma dos escores 

padronizados obtido pelo candidato em cada prova, dividido por oito. 

O Argumento da Segunda Fase, por sua vez, corresponde ao cálculo do escore 

padronizado de cada Prova Discursiva, efetuado pela padronização da nota bruta obtida pelo 

candidato na respectiva prova, considerando-se a média e o desvio-padrão das notas brutas 

obtidas pelos candidatos concorrentes a uma mesma área. Este argumento obtido em cada 

prova é somado e dividido por quatro. 

A padronização mencionada é calculada pelo número de desvios-padrão em relação ao 

qual o valor (número de acertos ou nota bruta) se encontra afastado da média, multiplicado 

por 100 e somado a 500. 

O candidato é automaticamente eliminado ao não acertar nenhuma das questões de 

qualquer prova. Além disso, o candidato deverá atingir, nas Provas Discursivas, o Argumento 

mínimo de 450 pontos (isto não se aplica aos cursos que não permitem a escolha de uma 

segunda opção). 

Em seguida, com base nas pontuações obtidas, é calculado o Argumento Parcial, 

obtido pela média ponderada entre o Argumento das Provas Objetivas (peso dois) e o 

Argumento das Provas Discursivas (peso três). E, por fim, o Argumento de Classificação é 
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obtido pela multiplicação entre o Argumento Parcial e o Argumento de Inclusão, aos 

candidatos beneficiários. 

No ano em estudo, verificou-se um total de 27.054 inscrições, dos quais, 49,16% 

oriundos de escola de nível médio públicas, 43,78% de escolas privadas, 6,20% cursaram 

parte na escola pública e parte na escola privada e 0,86% de outros tipos de escola. 

Ao se observar os dados apresentados acima, nota-se que grande parte dos alunos que 

cursaram o ensino médio público não prestam o exame vestibular. Supõe-se que nem todos 

almejem o ensino superior universitário, o que gera um fenômeno de autoexclusão. Tessler, 

2006, explica este fenômeno ao explicar que, muitas vezes, concluintes do ensino médio 

público percebem a universidade pública como algo inatingível e não a consideram como uma 

opção realista para sua formação superior. 
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3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa teve o intuito de observar, explicar e discutir a política do Argumento de 

Inclusão e fatores decisivos ao desempenho no exame vestibular, a partir da análise das 

características pessoais, familiares e do meio. Buscou, ainda, comparar os desempenhos dos 

alunos que recebem o benefício do Argumento de Inclusão e dos demais alunos no exame 

vestibular. Sendo assim, a pesquisa considera-se do tipo descritiva e explicativa, visto que 

teve como função principal a análise do objeto, descrevendo a sua situação atual e 

identificando os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. 

Quanto à sua abordagem, o estudo em questão é classificado como quantitativo e tem 

seu universo corresponde ao total de candidatos para o vestibular 2010 da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Para o ano determinado, podem-se observar um 

total de 27.054 inscrições, sendo, destas, 24.950 tidas como válidas – ao se excluir os que por 

algum motivo não obtiveram nota na primeira fase do exame – a amostra utilizada nas 

análises estatísticas cobre mais de 90% de todos os inscritos ao Vestibular no ano em estudo. 

Esta ampla base de dados dá suporte aos objetivos do estudo, além de ser equivalente 

às bases utilizadas em pesquisas similares desenvolvidas em outras universidades do país. 

Os dados foram disponibilizados pelo departamento de estatística da COMPERVE – 

Comissão Permanente do Vestibular – que é o órgão da UFRN responsável pela organização e 

aplicação do exame. Foram fornecidos dados referentes ao questionário socioeconômico 

coletado no período em que os estudantes estavam prestando vestibular e as notas, parciais e 

finais de entrada dos candidatos à universidade. 

Esta pesquisa teve algumas etapas de análise para atender aos objetivos propostos. Em 

um primeiro momento, trabalhou-se a base de dados, transformando as perguntas de natureza 

qualitativas (escala nominal) em variáveis binárias, que passam a assumir os valores 0 ou 1, 

onde 1 significa a presença de um atributo e 0 a sua ausência. 

Em seguida, foram elaboradas as estatísticas descritivas com um enfoque diferenciado 

para alunos que têm direito ao benefício do Argumento de Inclusão e àqueles que não gozam 

deste benefício. Esta análise permitiu traçar um perfil mais acurado dos alunos que prestam o 

exame Vestibular da UFRN e ainda observar se existia alguma inconsistência na base. 

Em um próximo momento, foi utilizada a regressão através da técnica dos Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO), para observar os principais determinantes de acesso à 

Universidade. Para esta regressão, adotou-se como a variável dependente – os escores das 

provas objetivas do vestibular (ARFASE1 ) – Y ; e X , uma matriz de variáveis explicativas, 
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incluindo características pessoais, antecedentes familiares, escola em que cursou o ensino 

fundamental e médio, dentre outros. Foi utilizado o Argumento das provas objetivas devido 

ao fato de todos os candidatos fazerem as mesmas oito provas. Portanto, a seguinte regressão 

é aplicada: 

 

ARFASE1  = β0 + β1*AI  + β2X  + ϵ  

 

Onde β0 representa a constante do modelo, AI  é uma variável binária que adota valor 

1 para os candidatos que têm direito ao benefício do Argumento de Inclusão e 0 aos que não 

recebem tal auxílio, β1 é o parâmetro de interesse, β2 o vetor de parâmetros associados as 

variáveis explicativas (X ) e ϵ corresponde ao erro – as características não observadas. 

Em seguida, desenvolveu-se uma Regressão Quantílica, onde a base é dividida por 

quantis – de modo que os que tiveram menores notas (argfase1 ) encontram-se no 1º quantil e 

os que obtiveram maiores notas estão situados no último quantil. Esta técnica nos permite 

uma análise mais apurada, devido, inclusive, à robustez do modelo quanto à presença de 

outliers. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

4.1 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

 

A Tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas. Nas duas 

primeiras colunas são apresentados as médias e desvios de todos os candidatos, na terceira e 

quarta colunas os dados referentes aos candidatos que não recebem o benefício do Argumento 

de Inclusão e nas duas últimas os mesmos dados para os candidatos que recebem o benefício 

do AI. 

 

Tabela 1: Estatísticas Descritivas: média e desvio padrão amostrais. 

 

Vestibular de 2010 Candidatos Sem AI Candidatos Com AI 

  (N = 24950) (N =17221) (N = 7729) 

Variáveis Média Desv. Pad. Média Desv. Pad. Média Desv. Pad. 

Argumento da Fase 1 498.51 77.80 515.97 78.63 459.62 59.75 

Mulher 0.56 0.50 0.53 0.50 0.63 0.48 

Idade 20.72 5.78 20.66 5.96 20.86 5.37 

Casado 0.06 0.23 0.06 0.23 0.06 0.23 

Mora com pais 0.82 0.38 0.83 0.38 0.81 0.40 

Negro 0.08 0.28 0.08 0.26 0.10 0.30 

Pardo 0.36 0.48 0.34 0.47 0.41 0.49 

Outras Etnias 0.02 0.15 0.02 0.15 0.02 0.16 

Branco 0.53 0.50 0.56 0.50 0.46 0.50 

Católico 0.66 0.47 0.65 0.48 0.68 0.47 

Protestante 0.17 0.38 0.16 0.37 0.20 0.40 

Sem religião 0.11 0.31 0.12 0.32 0.08 0.27 

Outra religião 0.04 0.19 0.04 0.20 0.03 0.18 

Cursinho 0.50 0.50 0.53 0.50 0.42 0.49 

Renda Fam. até 1 SM 0.18 0.38 0.08 0.27 0.39 0.49 

Renda Fam. de 1 a 5 SM 0.54 0.50 0.53 0.50 0.58 0.49 

Renda Fam. de 5 a 10 SM 0.18 0.38 0.25 0.43 0.02 0.15 

Renda Fam. de 10 a 20 SM 0.08 0.26 0.11 0.31 0.00 0.05 

Renda Fam. mais de 20 SM 0.03 0.16 0.04 0.20 0.00 0.02 

Educ. da Mãe: Analfabeta 0.04 0.19 0.02 0.14 0.08 0.26 

Educ. da Mãe: Fundamental 0.29 0.45 0.19 0.40 0.50 0.50 

Educ. da Mãe: Ensino Médio 0.38 0.48 0.40 0.49 0.33 0.47 

Educ. da Mãe: Superior 0.28 0.45 0.37 0.48 0.08 0.27 

Ens. Médio: Escola Pública 0.48 0.50 0.25 0.43 1.00 0.00 

Ens. Médio: Escola Privada 0.45 0.50 0.65 0.48 0.00 0.00 

Internet em Casa 0.57 0.50 0.70 0.46 0.27 0.44 

Habito de Leitura 0.59 0.49 0.60 0.49 0.58 0.49 

Estudante 0.75 0.43 0.76 0.43 0.73 0.45 

Trabalha 0.24 0.43 0.22 0.42 0.27 0.44 

Supletivo 0.05 0.21 0.07 0.25 0.00 0.04 

Enem: Acima Média 0.14 0.35 0.15 0.35 0.14 0.35 

Enem: Na Média 0.16 0.37 0.13 0.33 0.25 0.43 

Enem: Abaixo da Média 0.07 0.25 0.04 0.19 0.14 0.35 

Não fez Enem 0.62 0.48 0.69 0.46 0.47 0.50 
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Nota: No caso dos candidatos sem AI, os Argumentos da fase 1 mínimo e máximo equivalem a 166.62 e 768.73, 

respectivamente. Já no que se refere aos candidatos com AI, estas notas são 144.27 e 706.05. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

A amostra é constituída por estudantes que têm 20 a 21 anos de idade em média, 

variando de 14 a 69 anos de idade. 56% da amostra é composta por mulheres; no entanto, 

dentre os que recebem o AI, este percentual eleva-se para 63%. Aproximadamente 94% são 

solteiros e a maioria (82%) ainda mora com os pais. 75% dos candidatos são estudantes, 

sendo 76% entre os que não recebem o AI e 73% dos que recebem o AI. Quanto à etnia, a 

maioria dos alunos classifica-se como branco ou pardo. 

Grande parte dos inscritos tem renda familiar mensal entre 1 e 5 salários mínimos. No 

entanto, pode-se perceber que entre os beneficiários praticamente não existem candidatos com 

renda familiar acima de 5 salários mínimos. Já entre os candidatos que não recebem o 

benefício do AI encontram-se 63% com renda até 5 salários mínimos. 

Em torno de 38% das mães dos candidatos têm grau de escolaridade até o Ensino 

Médio; e dos candidatos que não recebem o benefício do AI, 37% têm mãe com nível 

superior, enquanto dentre o beneficiários, estas correspondem a apenas 8%. 

Quando se trata do sistema de ensino, a distribuição entre alunos provenientes de 

escolas públicas e privadas é praticamente equivalente, onde 48% vêm de escolas públicas. 

Entre os candidatos que recebem o AI, todos cursaram o Ensino Médio em escola pública, 

visto que este é um dos requisitos essenciais para obter tal auxílio; já entre os que não 

recebem o AI, 25% cursaram o Ensino Médio exclusivamente em escola pública. 

No que se refere aos hábitos de leitura, 59% colocam ter lido mais de 2 livros no ano 

em que prestou o exame, excetuando-se os livros escolares e as obras exigidas para o exame. 

Além da modalidade regular de ensino, no Brasil é oferecido, em algumas escolas, um 

método alternativo de educação para alunos que estão fora da faixa etária. Este método 

alternativo é chamado Supletivo ou EJA (Ensino de Jovens e Adultos) e permite que estes 

alunos acelerem a conclusão do ensino, estudando uma série por semestre. Nas bases de dado 

utilizadas neste estudo, cerca de 5% da amostra concluíram os estudos nesta modalidade de 

curso. 

Ressalta-se ainda que, ao se avaliar a diferença entre as médias das notas dos 

candidatos que recebem o AI (459,62) e daqueles que não recebem (515,96), observa-se uma 

discrepância média de 56,35 pontos. No momento que o benefício do AI corresponde a um 

fator multiplicador de 1,1, ou seja, 10% extra na nota final, pode-se fazer a seguinte 

constatação: 
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459,62 * 1,1 = 505,58 < 515,96 

 

Ou seja, a média da primeira fase, dos candidatos que têm direito ao AI, acrescida de 

10% ainda é inferior à média da nota dos candidatos que não têm direito ao benefício do AI. 

Esta observação é bastante primária. Além disso, utiliza-se do Argumento da Fase 1 

como referência, enquanto o AI incide sobre o Argumento Final, que inclui as provas 

discursivas. 

 

4.1.1 Distribuição das notas por percentis 

 

Em complementação à análise anterior, na qual se observou a média da nota (argfase1) 

dos candidatos, nesta seção é apresentado um quadro com a média das notas dos alunos que 

recebem e dos que não recebem o benefício do AI para cada percentil. Desta forma, permite-

se uma primeira familiarização para a análise da regressão quantílica, apresentada 

posteriormente. 

 

Quadro 6: Distribuição de notas por quantís para alunos beneficiários e não beneficiários do AI. 

 

Q 0,2 Q 0,3 Q 0, 4 Q 0,5 Q 0,6 Q 0,7 Q 0,8 

Candidatos com direito ao AI 

  

412,21  

  

426,86  

  

439,16  

  

452,91  

  

467,57  

  

483,08  

  

503,43  

Candidatos sem direito ao AI 

  

446,81  

  

468,28  

  

488,58  

  

509,21  

  

532,38  

  

557,02  

  

587,19  

Diferença 

    

34,60  

    

41,42  

    

49,42  

    

56,31  

    

64,80  

    

73,94  

    

83,76  
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Pode-se observar, portanto, que a diferença do argfase1 é crescente conforme são 

aumentados os quantís. Ao compararmos os candidatos com as notas inferiores (percentil 

20%), vemos que a diferença entre beneficiários e não beneficiários é de 34,6 pontos; no 

entanto, quando se observam os candidatos do percentil de 80%, esta diferença já é de 83,76 

pontos. 

Percebe-se, então, que os melhores candidatos beneficiários – os que se encontram no 

quantil 80% – têm as suas notas médias praticamente equivalentes à nota dos não 

beneficiários que se encontram no percentil de 50%. 
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Com base no apresentado, pode-se afirmar que, sem a utilização de variáveis de 

controle, a discrepância dos candidatos que vêm de escola pública (recebem o AI) e dos 

candidatos da escola privada (não recebem o AI) que possuem notas mais baixas é inferior à 

discrepância visualizada entre os candidatos com notas superiores. 

 

4.2 RESULTADOS DA REGRESSÃO MQO 

 

A Tabela 2 mostra os resultados obtidos a partir da Regressão dos Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO). Para permitir uma melhor visualização, foram estimadas cinco regressões. 

Tendo sempre o Argumento da primeira fase (argfase1) como variável dependente, na 

primeira regressão foi incluído apenas o Argumento de Inclusão e os demais controles que 

não estão diretamente ligados e não definem a política do AI no ano de 2010; na segunda, foi 

incluída a variável Renda Familiar; já na terceira regressão, além das variáveis explicativas 

anteriores, foram incluídas uma variável dummy para quem fez cursinho e outra para quem 

cursou o ensino Médio/Técnico no IFRN. Esta última variável binária entra enquanto um 

controle extremamente relevante na regressão, pois o IFRN é uma escola pública federal 

muito conceituada por fornecer ensino de qualidade e possui, ainda, um exame bastante 

severo para ingresso, o que garante que os alunos oriundos desta escola já pertencem a uma 

elite intelectual pré-selecionada; na quarta regressão incluiu uma variável para Tipo de Ensino 

Médio - escola particular (usada como referência), escola pública ou outro tipo de escola 

(parte em escola pública e parte em particular ou outros); e, por fim, na quinta regressão, são 

mantidos todos os controles anteriores, mas é retirada a variável do Argumento de Inclusão, 

para que se possa observar melhor o contraste entre o Ensino Público e Ensino Privado, 

conforme feito em outras pesquisas correlatas. 

 

Tabela 2: AI e variáveis de desempenho no vestibular UFRN: estimações por MQO. 

Variável dependente: argfase1 

 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Argumento de Inclusão -24.438 -17.362 -18.573 -2.547 Não 

 (24.47)** (17.28)** (18.88)** (2.20)*  

Ensino Médio: Público Não Não Não -33.912 -35.324 

    (27.72)** (33.92)** 

Ensino Médio: Outro Não Não Não -19.341 -19.357 

    (12.63)** (12.64)** 

IFRN Não Não 66.878 83.422 83.922 

   (31.40)** (38.21)** (38.65)** 

Cursinho Não Não 11.749 12.012 12.070 

   (15.04)** (15.62)** (15.71)** 

Renda da Família 1 Não -16.149 -13.881 -11.445 -11.722 
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  (14.11)** (12.39)** (10.34)** (10.66)** 

Renda da Família 3 Não 22.951 22.379 17.744 17.843 

  (20.49)** (20.45)** (16.28)** (16.38)** 

Renda da Família 4 Não 39.066 39.205 33.319 33.366 

  (24.51)** (25.16)** (21.51)** (21.54)** 

Renda da Família 5 Não 51.000 50.846 45.063 45.103 

  (21.01)** (21.42)** (19.21)** (19.22)** 

Mulher -18.711 -16.871 -17.297 -18.086 -18.151 

 (22.41)** (20.66)** (21.65)** (22.97)** (23.07)** 

Idade até 18 anos 5.812 6.017 11.207 10.880 10.817 

 (4.84)** (5.13)** (9.70)** (9.57)** (9.52)** 

Idade maior que 18 anos -9.377 -8.712 -9.350 -7.218 -7.166 

 (8.40)** (7.99)** (8.78)** (6.87)** (6.82)** 

Negro -6.377 -4.450 -4.264 -3.819 -3.797 

 (4.41)** (3.15)** (3.09)** (2.81)** (2.79)** 

Pardo -0.836 0.158 -0.155 -0.159 -0.194 

 (1.00) (0.19) (0.19) (0.20) (0.25) 

Outras Etnias -9.253 -8.387 -8.081 -7.602 -7.592 

 (3.64)** (3.38)** (3.33)** (3.18)** (3.18)** 

Educ. Mãe: Analfabeta -12.672 -8.847 -6.643 -4.394 -4.544 

 (5.85)** (4.16)** (3.19)** (2.14)* (2.22)* 

Educ. Mãe: Fundamental -8.694 -6.254 -5.346 -2.891 -3.021 

 (8.67)** (6.34)** (5.54)** (3.03)** (3.17)** 

Educ. da Mãe: Superior 18.808 10.566 10.878 9.055 9.078 

 (18.90)** (10.55)** (11.12)** (9.38)** (9.41)** 

Internet em Casa 14.829 6.380 5.780 3.028 3.182 

 (16.56)** (6.99)** (6.48)** (3.43)** (3.61)** 

Habito de Leitura 10.538 10.764 10.006 10.075 10.076 

 (13.18)** (13.79)** (13.12)** (13.41)** (13.41)** 

Supletivo -25.355 -22.637 -20.577 -17.233 -16.674 

 (13.15)** (12.02)** (11.18)** (9.44)** (9.23)** 

Outros Controles
3
 Sim Sim Sim Sim Sim 

      

Constante 465.177 466.346 461.818 480.275 480.356 

 (136.08)** (138.87)** (140.32)** (145.15)** (145.17)** 

R
2
 0.39 0.42 0.45 0.46 0.46 

N 24,950 24,950 24,950 24,950 24,950 

Nota: * indica significância em nível de confiança de 95% (p < 0,05) e ** significância em nível de confiança de 

99% (p < 0,01).  

Estas regressões podem ser visualizadas na íntegra no Apêndice A deste trabalho. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Conforme pode ser observado, na 1ª regressão os candidatos que recebem o AI têm 

um déficit de, em média, 24,47 pontos em relação àqueles que não têm o benefício; essa 

diferença, no entanto, é reduzida a -2,55 pontos, ao serem incluídas variáveis explicativas 

como Renda Familiar, Cursinho e Tipo de Ensino Médio na regressão. Isto mostra que no 

momento que são incluídos todos os controles, o fato do candidato receber ou não o benefício 

do AI não apresenta demasiado impacto. Este era um resultado já esperado (e até mesmo 

                                                 

3
 A Regressão também foi controlada para as seguintes informações dos candidatos: religião, se trabalha, só 

estudante, turno, já prestou vestibular, já ingressou na universidade, nota do Enem, áreas, estado civil, tamanho 

da família e se mora com os pais. 
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buscado), pois a seleção dos candidatos que recebem o Argumento de Inclusão é baseada 

justamente no fato dos alunos terem estudado em escolas públicas. O resultado obtido, no 

entanto, apesar de pequeno, ainda se apresenta significante, o que pode ser explicado, 

provavelmente, devido à impossibilidade de se saber (e se controlar) exatamente quais anos 

do ensino fundamental foram feitos em escola pública e o benefício do AI ser concedido aos 

alunos que cursaram os três últimos anos do fundamental em escola pública. 

Antes de se incluir o controle para tipo de escola, observa-se que o Argumento de 

Inclusão tem impacto de 18,57 pontos negativos, o que representa que a nota média dos 

candidatos que recebem o AI, ao ser controlada, é ainda inferior à média das notas dos 

candidatos que não ganham este benefício. 

A literatura, por sua vez, discute bastante as políticas afirmativas e sua configuração, 

pois surgem enquanto solução imediata para atenuar desigualdades sociais, mas podem, em 

sua busca por justiça, trazer uma série de injustiças. De acordo com o apresentado no 

referencial teórico, a política do AI tem sido ajustada ano a ano; já se alterou a pontuação 

adicional concedida, que até o ano de 2009 era mais contida, e os critérios têm sido 

modificados de modo a captar cada vez mais alunos que tenham cursado mais anos no ensino 

público. 

Conforme esperado, os resultados apresentados confirmam que os alunos que 

frequentam o ensino público tendem a ter resultados inferiores (-33,91 pontos) no Vestibular 

que aqueles oriundos do ensino privado. Isto é um reflexo da qualidade do ensino nestas 

escolas, mesmo se parcialmente controlado por incluirmos a variável referente ao grau de 

escolaridade da mãe. Este resultado pode ser observado em diversos outros artigos que 

abordam o tema, como Goyal (2009), que pontua que frequentar uma escola privada em vez 

de uma escola pública tem um grande efeito positivo sobre os resultados dos testes 

padronizados. 

Apesar do resultado dos candidatos da escola pública ser inferior, o Instituto Federal 

do Rio Grande do Norte (IFRN), que oferece ensino médio público e gratuito para alunos 

seletos, costuma obter elevada pontuação no Vestibular. Observa-se que a nota dos alunos de 

escola técnica apresenta-se 83,42 pontos maior que a dos demais candidatos. Este é um 

diferencial bastante representativo; no entanto, é essencial lembrar que os alunos que entram 

no IFRN já foram pré-selecionados, tendo em vista o número de vagas reduzidas e o exame 

que garante 50% das vagas para os melhores alunos de escolas públicas. 

Outro aspecto observado refere-se aos cursinhos e cursos isolados. Alunos que 

frequentam estes cursos, que normalmente vêm em complemento às aulas regulares, tendem a 
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ter notas quase 12,01 pontos superior em relação à nota de outros alunos que não 

frequentaram cursinhos. 

Assim como pode ser visto em outros estudos, a renda familiar mostra-se influente no 

desempenho do candidato no exame. Quanto maior a renda da família, maior a nota. Para esta 

regressão, utilizou-se como referência a faixa de 1 a 5 salários mínimos, onde os candidatos 

que possuem renda familiar inferior obtêm, em média, uma nota 11,45 pontos inferior, 

enquanto candidatos em famílias com faixa de renda superior a 20 salários mínimos têm notas 

maiores, em média, 45,05 pontos. Observa-se que quanto maior a faixa de renda da família, 

maior é a média de notas dos candidatos. 

Quanto ao gênero dos candidatos, assim como constatado em trabalhos anteriores 

(EMILIO, ALVES e BELUZZO, 2004; GUIMARÃES e SAMPAIO, 2007), os candidatos do 

sexo feminino obtêm, em média, 18,09 pontos a menos que os candidatos do sexo masculino. 

A partir deste resultado, considerando o fato de existirem mais candidatos do sexo feminino 

prestando o exame, pode-se sugerir que vários homens que realmente não têm bom 

desempenho escolar nem se candidatem ao vestibular. 

No que se refere à idade do candidato, utilizou-se como referência 18 anos, visto que a 

maioria dos estudantes no Brasil que presta Vestibular o faz com essa idade, assim que 

conclui o Ensino Médio. Assim como no estudo de Guimarães e Sampaio (2007), observou-se 

que, de modo geral, a idade influencia negativamente o resultado do vestibular. A maioria dos 

estudantes com mais de 18 anos que prestam o exame vestibular estão normalmente 

desnivelados - o que pode derivar de uma reprovação; ou já concluíram o Ensino Médio há 

algum tempo e, como a prova é elaborada com base nos conhecimentos escolares, um 

distanciamento deste ambiente representa uma desvantagem ao candidato. 

No que tange à etnia do candidato, o grupo foi subdividido em quatro variáveis 

dicotômicas: candidatos que se consideram Brancos (variável que serviu de base na 

regressão), Pardos, Negros (e remanescentes de quilombolas) e Outras Etnias (abrange 

candidatos de origem indígena ou oriental). Visto que muitas universidades no Brasil 

enveredaram as suas políticas de incentivo para ingresso para pessoas que se autodenominam 

indígenas, negras ou pardas, enquanto grupos de minorias socialmente desprivilegiadas, esta 

se torna uma questão polêmica e que deve ser cuidadosamente analisada. Nos resultados 

apresentados, nota-se que existe uma pequena disparidade, mas ainda assim significativa, 

entre os candidatos que se autodenominam negros e os brancos no valor médio de -3,82 

pontos. Quanto aos candidatos de etnia parda, o resultado não se mostrou significante; e, os de 

outras etnias apresentaram um resultado significativamente negativo (-7,60 pontos). 
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A composição étnica do Rio Grande do Norte difere um pouco de outros estados 

brasileiros, pois é predominantemente composta por brancos e pardos, devido à colonização 

europeia. Os dados analisados apenas confirmam tal contexto, e mostra que a questão das 

diferenças étnicas tem uma representatividade bastante baixa na base estudada quando 

comparada a questões como renda familiar e escola de origem. 

O estado civil dos candidatos não tem efeito significativo. No entanto, quanto ao 

tamanho da família, nota-se que candidatos de famílias menores (até 4 pessoas) tendem a ter 

notas maiores no Vestibular ao serem comparados aos candidatos que vivem em casas com 

mais de 4 pessoas. Seguindo ainda este raciocínio, os candidatos que moram com os pais têm 

resultados em média 6 pontos inferior. 

No que se refere à religião, foram utilizados os candidatos da religião católica enquanto 

parâmetro. Comparados a estes, os candidatos protestantes apresentaram nota 2,87 pontos 

superior e os de outras religiões, 7,47 pontos maior; os candidatos que se colocam sem 

religião, por sua vez, possuem em média nota 19,06 superior. Este resultado é similar ao 

encontrado em Guimarães e Sampaio (2007), onde Ateus, pessoas de Religiões Africanas, 

Judeus, Protestantes e candidatos que declararam ter outras crenças religiosas tiveram 

performances superiores à dos Católicos em média (3,7; 5,9; 5,1; 0,64 e 2,4 pontos 

percentuais, respectivamente). 

Conforme se observa na revisão bibliográfica (QUEIROZ 2003; EMILIO, ALVES e 

BELUZZO, 2004; GUIMARÃES e SAMPAIO, 2007; GUIMARÃES e ARRAES, 2008), 

outro aspecto que se destaca refere-se à escolaridade da mãe. Os resultados mostram que 

quanto maior o grau de escolaridade da mãe do candidato, maior a nota deste no exame. Na 

regressão, foram utilizadas como referência os candidatos cujas mães encerraram os seus 

estudos no Ensino Médio (Ensino Médio completo ou incompleto); observa-se que os 

candidatos cujas mães possuem educação inferior a este nível têm notas em média menores e 

aqueles cujas mães cursam ou cursaram o nível superior ou de pós-graduação têm notas 

maiores. Pode-se supor que, de um modo geral, pais com maior escolaridade tenham a 

possibilidade de dar um apoio ao estudante, além de serem pessoas acessíveis no momento de 

tirar dúvidas e permitir um ambiente mais propício para trocas e conversas sobre questões 

acadêmicas. Normalmente, se os pais têm certo grau de escolaridade, é comum que o 

candidato tenha maior contato com a língua culta e formal, respeitada e considerada enquanto 

correta no ambiente acadêmico. Além disso, ainda se pode supor a existência de fatores 

genéticos como a inteligência e considerar características de adaptação ao ambiente escolar 

enquanto hereditárias. 
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O acesso à internet em casa também se mostrou significativo, de modo que, mesmo 

controlado para renda, estes candidatos têm notas 3,03 pontos maior. Os alunos que colocam 

ter hábitos de leitura - leram ao menos 2 livros paradidáticos no ano do vestibular (além das 

obras exigidas na prova) - têm notas superiores em 10,08 pontos. De modo geral, pessoas que 

costumam ler mais livros têm mais contato com a língua e com diversos outros 

conhecimentos relevantes. Subentende-se, ainda, que os candidatos que leem mais livros têm 

mais facilidade para tal. 

O fato do candidato trabalhar, medido a partir da sua participação na renda familiar, não 

foi significativo na regressão; no entanto, aqueles que se colocaram enquanto estudantes ou 

sem ocupação apresentaram notas médias superiores àqueles que designam-se a outras 

ocupações profissionais. 

Quanto ao período, assim como visto em outras referências (EMILIO, ALVES e 

BELUZZO, 2004), constatou-se que estudar no turno matutino durante o Ensino Médio eleva 

a probabilidade de sucesso do candidato no vestibular. 

Em consonância ao apresentado nos resultados de Guimarães e Sampaio (2007), os 

alunos que concluíram o ensino médio supletivo apresentaram notas 17,23 pontos menor, em 

média. Apesar da representativa discrepância entre estes alunos e os que fazem o ensino 

regular e mesmo o ensino supletivo sendo, muitas vezes, público, estes não têm direito ao 

Argumento de Inclusão no ano estudado. 

No que se refere ao número de vestibulares o candidato já prestou, nota-se que os alunos 

que fazem mais vezes o exame costumam ter, em média, notas superiores aos demais. Este 

resultado é válido também para aqueles alunos que já ingressaram anteriormente em um curso 

superior. O resultado da prova do Enem também se apresenta relevante, mostrando que há 

certa sintonia - notas acima da média no Enem refletem positivamente nos resultados obtidos 

no vestibular. 

 

4.2.1 Relação da variável AI por faixa de renda 

 

Com base nos resultados da 3ª regressão, a seguir é apresentada uma tabela que 

apresenta a interação da variável Argumento de Inclusão (AI) para cada faixa de renda. Desta 

forma, pode-se visualizar o comparativo entre a nota dos candidatos que se encontram na 

faixa de renda familiar 2 (1 a 5 salários mínimos) e não receberam o benefício do AI, com os 

candidatos que receberam o AI e estão nas demais faixas de renda. 
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Quadro 7: Relação da variável AI por faixa de renda. 

AI + Renda Família 1 -32,45 

AI + Renda Família 3 8,5 

AI + Renda Família 4 25,33 

AI + Renda Família 5 36,97 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Com base na tabela, constata-se que os candidatos que estão situados na faixa de renda 

1 e recebem o benefício do AI apresentam nota, em média, 32,45 pontos inferior à dos 

candidatos que não recebem o benefício e estão na faixa de renda 2. 

A partir da faixa de renda 3, observa-se que os candidatos beneficiários do AI têm 

notas superiores ao comparados à categoria base - candidatos que não recebem o AI e estão na 

faixa de renda 2. Este resultado nos permite refletir se a política do AI está realmente 

beneficiando os candidatos economicamente e socialmente desfavorecidos, pois os alunos que 

não recebem o benefício e estão na faixa 2 têm notas inferiores, em média, àqueles que estão 

nas demais faixas de renda familiar. 

No próximo tópico, são apresentados os resultados da Regressão Quantílica, como 

forma de aprofundar a discussão e garantir a robustez das análises até então desenvolvidas. 

 

4.3 RESULTADOS DA REGRESSÃO QUANTÍLICA 

 

Como complemento aos resultados ora apresentados na Regressão MQO, são 

apresentados a seguir os resultados da Regressão Quantílica, que se mostra uma estratégia 

empírica apropriada ao ajustar o modelo através de diferentes pontos da distribuição amostral 

condicional. 

Na Regressão Quantílica, a base é dividida por quantis – que, neste caso, corresponde à 

ordenação dos dados em 7 (sete) subconjuntos de dimensão essencialmente igual – 

estabelecidos a partir de pontos de corte que determinam as fronteiras entre os subconjuntos 

consecutivos. Ou seja, os subconjuntos agrupam os candidatos por seus Argumentos Parciais, 

de modo que os que tiveram menores notas (argfase1) encontram-se no 20º quantil (Q 0,2 – 

referente aos 20% dos candidatos com notas inferiores) e os que obtiveram maiores notas 

estão situados do 80º quantil (Q 0,8 – representa os alunos com melhores notas). 

Para tanto, são apresentadas estimativas de regressões quantílicas para os quantis 0,2; 

0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7 e 0,8, na tabela 3. Em seguida apresentam-se, nas Figuras 1 a 3,  os 
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coeficientes da estimação quantílica para um contínuo de quantis diferentes para as variáveis: 

Argumento de Inclusão (c_ai); se cursou o ensino médio/técnico no Instituto Federal do RN 

(IFRN); e Renda Familiar (uma variável para cada faixa de renda) 

  

Tabela 3: AI e variáveis de desempenho no vestibular UFRN: Regressão por quantís para o ano de 2010. 

Variável dependente: argfase1 

 
Q 0,2 Q 0,3 Q 0, 4 Q 0,5 Q 0,6 Q 0,7 Q 0,8 

Argumento de Inclusão -11.60 -13.809 -15.077 -17.342 -19.079 -21.467 -23.312 

 

(8.93)** (12.16)** (14.55)** (15.44)** (17.73)** (17.93)** (18.85)** 

IFRN 67.277 67.757 67.690 71.948 70.226 71.480 69.857 

 

(25.06)** (28.32)** (30.60)** (29.58)** (29.69)** (26.73)** (24.73)** 

Cursinho 10.300 10.540 10.858 10.765 11.621 12.797 12.640 

 

(10.39)** (11.93)** (13.34)** (12.08)** (13.44)** (13.09)** (12.26)** 

Renda da Família 1 -8.93 -10.346 -11.478 -13.048 -14.099 -13.601 -15.517 

 

(6.20)** (8.14)** (9.81)** (10.20)** (11.40)** (9.79)** (10.63)** 

Renda da Família 3 19.03 19.798 22.182 25.099 25.673 25.399 27.639 

 

(13.69)** (16.06)** (19.50)** (20.08)** (21.10)** (18.35)** (18.80)** 

Renda da Família 4 33.57 37.651 40.835 44.035 43.012 44.294 44.898 

 

(16.83)** (21.38)** (25.17)** (24.76)** (24.86)** (22.54)** (21.43)** 

Renda da Família 5 51.13 51.399 52.588 54.302 55.037 56.893 58.038 

 

(17.06)** (19.29)** (21.32)** (20.07)** (20.86)** (18.94)** (18.22)** 

Outros Controles
4
 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

 

       

Constante 416.32 430.555 444.394 461.330 474.914 489.635 507.260 

 

(100.70)** (116.51)** (130.29)** (122.82)** (129.69)** (117.65)** (116.11)** 

Observações 24950 24950 24950 24950 24950 24950 24950 

 

Nota: O modelo inclui uma constante; as estatísticas t estão entre parênteses; * indica significância em nível de 

confiança de 95% (p < 0,05) e ** significância em nível de confiança de 99% (p < 0,01).  

A Regressão Quantílica utilizou todas as variáveis controle apresentadas na 3ª Regressão MQO anteriormente 

apresentada. 

Esta regressão pode ser visualizada na íntegra no Apêndice B deste trabalho. 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

A variável Argumento de Inclusão mostra-se crescente (em módulo) e significativa em 

todos os quantís. Os candidatos que recebem o AI e têm Argumentos Parciais (argfase1) mais 

elevados, mesmo com todas as variáveis controle (exceto tipo de escola onde cursou o ensino 

                                                 

4
 Além das variáveis apresentadas, o modelo ainda foi controlado para as seguintes variáveis: gênero, idade, 

etnia, acesso à internet, hábitos de leitura, educação da mãe, se fez ensino supletivo, religião, se trabalha, só 

estudante, turno, já prestou vestibular, já ingressou na universidade, nota do Enem, áreas, estado civil, tamanho 

da família e se mora com os pais – assim como na 3ª Regressão MQO, anteriormente apresentada. 
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médio), têm notas, em média, 23,312 pontos inferior às notas dos candidatos que estão 

posicionados no mesmo quantil e não recebem o benefício do AI. 

A diferença entre as notas dos candidatos com e sem AI aumenta a sua magnitude 

conforme se move do menor ao maior quantil; ou seja, os “melhores” alunos dentre aqueles 

que são beneficiários do AI tiram notas bem inferiores às dos “melhores” alunos não 

beneficiários do AI. Esta diferença é menor quando estamos comparando os alunos com notas 

mais baixas. Este resultado não pode ser visualizado na regressão MQO. 

 

Figura 1: Estimativa da Regressão Quantílica para a variável c_ai (candidatos que recebem o Argumento de 

Inclusão). 

 

Nota: A linha pontilhada preta corresponde à estimativa quantílica, a área sombreada corresponde ao intervalo 

de confiança e a linha sólida vermelha representa a estimativa da regressão MQO. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A Variável dummy IFRN, na regressão quantílica, também se apresenta significativa, e 

varia em torno da média da MQO, de modo que estes candidatos têm a sua nota superior entre 

67,277 (quantil 0,2) e 71,948 (quantil 0,5) pontos, conforme pode ser visto na figura 2, que se 

segue. O mesmo ocorre com a variável cursinho, onde os alunos que fizeram cursinho pré-

vestibular ou cursinho de disciplinas isoladas têm sua nota superior à nota dos demais, entre 

10,300 (quantil 0,2) e 12,797 (quantil 0,7). 
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Figura 2: Estimativa da Regressão Quantílica para a variável difrn (candidatos que estudaram no Instituto 

Federal do RN). 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Outra variável que deve ser ressaltada é a renda familiar. Como se está trabalhando com 

5 variáveis para faixa de renda, utilizando-se a renda familiar 2 como referência, observa-se 

que a variável renda familiar 1 reduz de -6,52 para -13,18 conforme nos movemos do quantil 

mais baixo para o mais elevado da distribuição condicional. As demais faixas de renda (3, 4 e 

5), assim como na regressão MQO, mostram, gradativamente, notas superiores ao comparadas 

aos candidatos com renda familiar 2. 
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Figura 3: Estimativa da Regressão Quantílica para as variáveis de renda familiar. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Observa-se que os resultados, de modo geral, são próximos aos apresentados na 

Regressão MQO. Como o resultado da Regressão Quantílica costuma ser mais robusto, em 

resposta aos outliers, pode-se dizer que estes resultados reafirmam os resultados da Regressão 

Simples e nos permitem, ainda, algumas análises e comparativos mais aprofundados, que não 

podem ser observados quando utilizamos uma média única para todo o grupo. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Robustes_(econometria)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Outliers
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5 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa tem o enfoque principal de discutir a política pública de incentivo ao 

ingresso de estudantes de escolas públicas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Isto se faz a partir da análise do perfil dos candidatos e dos principais determinantes de acesso 

à universidade utilizando-se de informações referentes às notas dos candidatos no teste, assim 

como suas características pessoais, familiar e sua origem acadêmica. 

Através de uma regressão usando a técnica dos Mínimos Quadrados Ordinários, 

reforçada por uma Regressão Quantílica, alguns resultados puderam ser observados. De um 

modo geral, os resultados encontrados parecem em consonância com a literatura que trata 

sobre o tema. 

Enquanto não foram incluídos os controles para tipo de escola onde o candidato 

cursou o Ensino Médio, o impacto do Argumento de Inclusão mostrou-se bastante 

significativo, o que mostra que ao visualizarmos os dados em conjunto, enquanto médias, os 

candidatos que recebem o AI têm realmente um diferencial competitivo inferior aos 

candidatos que não recebem o benefício. Na Regressão Quantílica, o resultado se confirma, o 

AI mostra-se significante e crescente (em módulo) conforme aumentam os quantís, o que 

mostra que a diferença da nota dos alunos beneficiários e não beneficiários do AI que se 

encontram nos maiores percentis é bem superior que a mesma comparação dos candidatos 

com menores notas.  O fato do candidato receber ou não o benefício do AI não apresenta 

grande impacto no momento que esta variável é totalmente controlada (inclusive com 

controles que determinam esta política, como o tipo de escola de origem); no entanto, apesar 

de pequeno, ainda se apresenta significante. 

As alterações na política do AI mostram que existe uma busca por um aprimoramento 

na política para reduzir as desigualdades sociais, mas não se enxerga um real movimento que 

permita igualdade escolar para se extinguir as diferenças e, consequentemente a política de 

incentivos. 

Em conformidade ao que se apresenta na literatura correlata, os resultados 

apresentados confirmam que os alunos que frequentam o ensino público tendem a ter 

resultados inferiores no Vestibular quando comparados àqueles oriundos do ensino privado. 

Mas o ensino médio/técnico do IFRN, apesar de público, foge a essa regra, apresentando um 

diferencial bastante representativo. 

Mesmo com diversos controles, assim como em outros estudos afins, a renda também 

se mostra bastante significante no desempenho dos candidatos. A educação da mãe também 
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impacta positivamente nos resultados dos estudantes que aplicam ao exame. A idade, por sua 

vez, influencia negativamente o resultado do vestibular. 

Os hábitos de leitura também repercutem de modo positivo nos resultados do exame, 

assim como o acesso à internet em casa. 

É possível afirmar que as características pessoais, da família e educação são 

determinantes às realizações dos alunos. No entanto, o modelo aplicado não permite mensurar 

ou controlar para fatores como motivação e habilidade. Levando-se em consideração que a 

primeira seleção já se faz no momento em que muitos estudantes nem se inscrevem para o 

Vestibular, seja por impossibilidade ou por falta de desejo. Pesquisas futuras devem trabalhar 

no sentido de estimar estes efeitos não observados. 

Este trabalho abre campo para se estudar os impactos das mudanças nas regras da 

política do AI durante os anos. Também, para um estudo dos alunos que entram e os que 

deixam de entrar devido à política do AI, através de uma análise aprofundada do grupo de 

alunos que está no limite das vagas. Ou ainda, para um diagnóstico dos alunos beneficiários 

do AI uma vez ingressos na universidade. 
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Apêndice A: Regressões completas dos determinantes do desempenho no vestibular da 

UFRN: estimações de mínimos quadrados ordinários para o ano de 2010. 

Variável dependente: argfase1 

Variáveis 1ª 2a 3a 4ª 5ª 

Argumento de Inclusão -24.438 -17.362 -18.573 -2.547  

 (24.47)** (17.28)** (18.88)** (2.20)*  

Ensino Médio Público    -33.912 -35.324 

    (27.72)** (33.92)** 

Ensino Médio: Outro    -19.341 -19.357 

    (12.63)** (12.64)** 

IFRN   66.878 83.422 83.922 

   (31.40)** (38.21)** (38.65)** 

Cursinho   11.749 12.012 12.070 

   (15.04)** (15.62)** (15.71)** 

Renda da Família 1  -16.149 -13.881 -11.445 -11.722 

  (14.11)** (12.39)** (10.34)** (10.66)** 

Renda da Família 3  22.951 22.379 17.744 17.843 

  (20.49)** (20.45)** (16.28)** (16.38)** 

Renda da Família 4  39.066 39.205 33.319 33.366 

  (24.51)** (25.16)** (21.51)** (21.54)** 

Renda da Família 5  51.000 50.846 45.063 45.103 

  (21.01)** (21.42)** (19.21)** (19.22)** 

Mulher -18.711 -16.871 -17.297 -18.086 -18.151 

 (22.41)** (20.66)** (21.65)** (22.97)** (23.07)** 

Idade até 18 anos 5.812 6.017 11.207 10.880 10.817 

 (4.84)** (5.13)** (9.70)** (9.57)** (9.52)** 

Idade maior do que 18 anos -9.377 -8.712 -9.350 -7.218 -7.166 

 (8.40)** (7.99)** (8.78)** (6.87)** (6.82)** 

Negro -6.377 -4.450 -4.264 -3.819 -3.797 

 (4.41)** (3.15)** (3.09)** (2.81)** (2.79)** 

Pardo -0.836 0.158 -0.155 -0.159 -0.194 

 (1.00) (0.19) (0.19) (0.20) (0.25) 

Outras Etnias -9.253 -8.387 -8.081 -7.602 -7.592 

 (3.64)** (3.38)** (3.33)** (3.18)** (3.18)** 

Casado -1.702 -4.697 -4.989 -2.018 -1.912 

 (0.89) (2.52)* (2.73)** (1.12) (1.06) 

Mora com pais -3.022 -5.631 -5.145 -5.999 -6.104 

 (2.66)** (5.06)** (4.74)** (5.61)** (5.71)** 

Família até 4 pessoas 8.878 9.627 8.956 7.746 7.800 

 (11.29)** (12.52)** (11.92)** (10.45)** (10.53)** 

Protestante 2.402 2.798 2.183 2.872 2.849 

 (2.30)* (2.75)** (2.19)* (2.93)** (2.91)** 

Sem religião 21.605 19.752 18.441 19.064 19.111 

 (16.75)** (15.67)** (14.97)** (15.72)** (15.76)** 

Outra religão 7.299 6.970 6.262 7.467 7.527 

 (3.62)** (3.54)** (3.26)** (3.94)** (3.97)** 

Educ. da Mãe: Analfabeta -12.672 -8.847 -6.643 -4.394 -4.544 

 (5.85)** (4.16)** (3.19)** (2.14)* (2.22)* 

Educ. da Mãe: Fundamental -8.694 -6.254 -5.346 -2.891 -3.021 

 (8.67)** (6.34)** (5.54)** (3.03)** (3.17)** 

Educ. da Mãe: Superior 18.808 10.566 10.878 9.055 9.078 

 (18.90)** (10.55)** (11.12)** (9.38)** (9.41)** 

Internet em Casa 14.829 6.380 5.780 3.028 3.182 

 (16.56)** (6.99)** (6.48)** (3.43)** (3.61)** 

Habito de Leitura 10.538 10.764 10.006 10.075 10.076 

 (13.18)** (13.79)** (13.12)** (13.41)** (13.41)** 

Só Estudante 8.761 9.489 8.606 7.944 7.865 

 (6.03)** (6.69)** (6.21)** (5.82)** (5.77)** 
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Trabalha -1.390 -2.242 -3.280 -1.378 -1.330 

 (0.90) (1.48) (2.22)* (0.95) (0.91) 

Turno Diurno 12.188 10.934 7.837 4.644 4.646 

 (11.84)** (10.86)** (7.94)** (4.74)** (4.74)** 

Supletivo -25.355 -22.637 -20.577 -17.233 -16.674 

 (13.15)** (12.02)** (11.18)** (9.44)** (9.23)** 

Já Prestou Vestibular 16.661 15.579 16.563 13.511 13.486 

 (15.81)** (15.12)** (16.28)** (13.41)** (13.38)** 

Já Ingressou Universidade 13.517 10.608 12.057 12.159 12.199 

 (11.86)** (9.51)** (10.92)** (11.18)** (11.22)** 

Enem: Acima Média 27.783 28.783 27.351 29.986 29.866 

 (22.24)** (23.60)** (22.94)** (25.46)** (25.39)** 

Enem: Na Média -3.170 -0.728 -0.319 3.884 3.802 

 (2.69)** (0.63) (0.28) (3.46)** (3.39)** 

Enem: Abaixo da Média -19.408 -16.700 -16.133 -11.670 -11.844 

 (11.74)** (10.33)** (10.20)** (7.45)** (7.57)** 

areas==Arquitetura -4.600 -8.575 -11.488 -13.385 -13.417 

 (1.15) (2.20)* (3.02)** (3.58)** (3.58)** 

areas==Biomédicas -17.018 -17.389 -18.310 -19.920 -20.009 

 (6.69)** (7.00)** (7.54)** (8.33)** (8.37)** 

areas==Ciências Aplicada 15.695 14.615 15.287 14.332 14.141 

 (5.86)** (5.59)** (5.98)** (5.70)** (5.62)** 

areas==Direito 41.263 36.764 35.458 33.725 33.664 

 (14.96)** (13.64)** (13.47)** (13.01)** (12.99)** 

areas==Ecoambientais -16.410 -17.117 -19.167 -19.739 -19.852 

 (5.29)** (5.65)** (6.47)** (6.77)** (6.81)** 

areas==Engenharias 8.942 6.284 2.746 1.292 1.224 

 (3.24)** (2.33)* (1.04) (0.50) (0.47) 

areas==Exatas -18.183 -17.647 -17.580 -18.549 -18.660 

 (6.03)** (5.99)** (6.11)** (6.55)** (6.59)** 

areas==Humanas 3.505 3.001 3.673 3.129 2.982 

 (1.38) (1.21) (1.51) (1.31) (1.25) 

areas==Medicina 51.373 43.002 40.147 37.091 37.041 

 (18.71)** (15.98)** (15.25)** (14.30)** (14.28)** 

areas==Tecnológicas -4.909 -5.454 -7.845 -8.622 -8.695 

 (1.69) (1.92) (2.83)** (3.16)** (3.18)** 

Constant 465.177 466.346 461.818 480.275 480.356 

 (136.08)** (138.87)** (140.32)** (145.15)** (145.17)** 

R
2
 0.39 0.42 0.45 0.46 0.46 

N 24,950 24,950 24,950 24,950 24,950 

* p<0.05; ** p<0.01 
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Apêndice B: Regressão por quantís para o ano de 2010. 

Variável dependente: argfase1 

 
Q 0,2 Q 0,3 Q 0, 4 Q 0,5 Q 0,6 Q 0,7 Q 0,8 

Argumento de Inclusão -11.60 -13.809 -15.077 -17.342 -19.079 -21.467 -23.312 

 

(8.93)** (12.16)** (14.55)** (15.44)** (17.73)** (17.93)** (18.85)** 

IFRN 
67.278  67.757 67.690 71.948 70.226 71.480 69.857 

 
(25.06)** (28.32)** (30.60)** (29.58)** (29.69)** (26.73)** (24.73)** 

Cursinho 10.30 10.540 10.858 10.765 11.621 12.797 12.640 

 

(10.39)** (11.93)** (13.34)** (12.08)** (13.44)** (13.09)** (12.26)** 

Renda da Família 1 -8.93 -10.346 -11.478 -13.048 -14.099 -13.601 -15.517 

 

(6.20)** (8.14)** (9.81)** (10.20)** (11.40)** (9.79)** (10.63)** 

Renda da Família 3 19.03 19.798 22.182 25.099 25.673 25.399 27.639 

 

(13.69)** (16.06)** (19.50)** (20.08)** (21.10)** (18.35)** (18.80)** 

Renda da Família 4 33.57 37.651 40.835 44.035 43.012 44.294 44.898 

 

(16.83)** (21.38)** (25.17)** (24.76)** (24.86)** (22.54)** (21.43)** 

Renda da Família 5 51.13 51.399 52.588 54.302 55.037 56.893 58.038 

 

(17.06)** (19.29)** (21.32)** (20.07)** (20.86)** (18.94)** (18.22)** 

Mulher -13.15 -15.106 -16.081 -17.792 -18.449 -19.998 -21.202 

 

(13.14)** (16.89)** (19.42)** (19.51)** (20.74)** (19.79)** (19.81)** 

Idade até 18 anos 7.80 9.681 9.920 8.654 9.469 11.472 14.055 

 

(5.28)** (7.42)** (8.24)** (6.56)** (7.40)** (7.94)** (9.23)** 

Idade maior do que 18 anos -8.67 -8.711 -9.484 -10.579 -10.012 -9.470 -7.536 

 

(6.41)** (7.22)** (8.54)** (8.71)** (8.51)** (7.14)** (5.41)** 

Negro -3.56 -5.262 -5.477 -4.304 -4.301 -4.667 -3.583 

 

(2.05)* (3.39)** (3.82)** (2.73)** (2.81)** (2.69)** (1.95) 

Pardo -0.57 -0.290 0.126 0.117 0.749 0.535 0.260 

 

(0.57) (0.32) (0.15) (0.13) (0.84) (0.53) (0.24) 

Outras Etnias -9.15 -7.583 -5.866 -7.678 -6.495 -6.539 -7.285 

 

(3.02)** (2.79)** (2.33)* (2.78)** (2.41)* (2.14)* (2.26)* 

Casado -4.69 -5.447 -5.593 -6.588 -5.447 -5.373 -4.879 

 

(2.05)* (2.66)** (2.96)** (3.16)** (2.68)** (2.32)* (2.00)* 

Mora com pais -4.70 -4.918 -4.701 -4.787 -4.559 -4.962 -5.335 

 

(3.47)** (4.05)** (4.18)** (3.86)** (3.77)** (3.61)** (3.65)** 

Família até 4 pessoas 6.91 7.683 8.718 9.486 10.282 9.995 10.470 

 

(7.29)** (9.11)** (11.17)** (11.06)** (12.32)** (10.56)** (10.48)** 

Protestante 3.33 4.123 4.129 3.157 3.794 3.032 2.924 

 

(2.65)** (3.69)** (4.00)** (2.78)** (3.43)** (2.42)* (2.21)* 

Sem religião 17.27 19.179 19.911 20.254 20.805 21.138 21.463 

 

(11.13)** (13.86)** (15.57)** (14.41)** (15.21)** (13.60)** (13.07)** 

Outra religão 4.98 8.631 8.497 8.453 7.864 5.037 3.885 

 

(2.06)* (4.00)** (4.26)** (3.85)** (3.68)** (2.08)* (1.51) 

Educ. da Mãe: Analfabeta -8.57 -7.399 -5.943 -5.838 -4.699 -6.458 -8.891 

 

(3.24)** (3.15)** (2.75)** (2.46)* (2.04)* (2.48)* (3.24)** 

Educ. da Mãe: Fundamental -4.77 -4.468 -4.901 -3.691 -4.766 -5.866 -7.465 

 

(3.89)** (4.10)** (4.88)** (3.35)** (4.46)** (4.87)** (5.90)** 

Educ. da Mãe: Superior 7.85 9.592 10.660 10.522 10.951 11.616 11.114 

 

(6.20)** (8.61)** (10.42)** (9.42)** (10.13)** (9.50)** (8.59)** 
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Internet em Casa 5.39 5.429 5.704 5.791 6.447 6.179 5.615 

 

(4.72)** (5.36)** (6.13)** (5.69)** (6.54)** (5.57)** (4.85)** 

Habito de Leitura 9.39 10.104 10.306 10.573 9.897 9.424 9.436 

 

(9.81)** (11.82)** (13.03)** (12.14)** (11.66)** (9.79)** (9.26)** 

Só Estudante 9.16 8.408 9.483 8.066 7.199 6.703 8.108 

 

(5.10)** (5.30)** (6.54)** (5.10)** (4.70)** (3.89)** (4.53)** 

Trabalha 0.27 -0.363 0.534 -2.150 -3.063 -3.190 -4.670 

 

(0.14) (0.21) (0.34) (1.27) (1.88) (1.74) (2.45)* 

Turno Diurno 5.38 6.465 6.775 7.658 7.806 8.737 8.725 

 

(4.32)** (5.84)** (6.62)** (6.80)** (7.10)** (6.99)** (6.58)** 

Supletivo -17.92 -19.173 -18.711 -20.594 -23.213 -23.074 -21.488 

 

(7.67)** (9.23)** (9.76)** (9.80)** (11.37)** (10.00)** (8.83)** 

Já Prestou Vestibular 17.55 18.248 18.399 18.077 17.331 16.323 14.795 

 

(13.48)** (15.78)** (17.31)** (15.56)** (15.45)** (12.90)** (11.14)** 

Já Ingressou Universidade 12.93 12.739 12.712 13.216 13.828 14.404 14.805 

 

(9.22)** (10.23)** (11.07)** (10.48)** (11.29)** (10.40)** (10.08)** 

Enem: Acima Média 28.58 29.830 29.260 28.845 27.411 27.024 24.919 

 

(18.88)** (22.24)** (23.64)** (21.20)** (20.66)** (17.88)** (15.54)** 

Enem: Na Média 1.82 1.370 -0.330 -0.824 -1.261 -1.128 -1.492 

 

(1.28) (1.08) (0.28) (0.64) (1.01) (0.80) (1.00) 

Enem: Abaixo da Média -10.50 -12.071 -13.689 -13.779 -15.785 -16.468 -18.585 

 

(5.23)** (6.77)** (8.31)** (7.64)** (9.02)** (8.34)** (9.01)** 

areas==Arquitetura -18.63 -16.527 -16.322 -12.898 -8.026 -4.312 -4.405 

 

(3.92)** (3.88)** (4.14)** (2.97)** (1.90) (0.90) (0.87) 

areas==Biomédicas -17.41 -19.011 -21.038 -22.163 -21.849 -19.731 -19.596 

 

(5.72)** (6.99)** (8.36)** (8.00)** (8.10)** (6.44)** (6.06)** 

areas==Ciências Aplicada 11.91 12.695 12.362 11.574 13.456 17.057 18.233 

 

(3.71)** (4.43)** (4.67)** (3.97)** (4.74)** (5.29)** (5.36)** 

areas==Direito 22.13 27.160 29.943 31.650 36.260 43.539 48.736 

 

(6.69)** (9.20)** (10.97)** (10.54)** (12.40)** (13.13)** (13.89)** 

areas==Ecoambientais -16.18 -15.743 -19.016 -21.231 -21.855 -20.964 -19.975 

 

(4.35)** (4.75)** (6.20)** (6.29)** (6.64)** (5.62)** (5.06)** 

areas==Engenharias -6.17 -3.606 -2.917 -1.797 2.667 6.375 8.728 

 

(1.86) (1.22) (1.07) (0.60) (0.91) (1.92) (2.49)* 

areas==Exatas -18.20 -17.146 -19.155 -21.843 -20.796 -19.339 -21.369 

 

(5.04)** (5.32)** (6.42)** (6.66)** (6.51)** (5.33)** (5.58)** 

areas==Humanas 4.40 3.022 1.436 0.299 0.928 1.968 3.102 

 

(1.44) (1.11) (0.57) (0.11) (0.34) (0.64) (0.96) 

areas==Medicina 38.07 43.734 45.248 45.673 46.495 46.459 44.941 

 

(11.39)** (14.74)** (16.55)** (15.21)** (15.90)** (13.99)** (12.74)** 

areas==Tecnológicas -8.89 -9.560 -10.394 -11.454 -9.770 -7.780 -7.519 

 

(2.55)* (3.07)** (3.61)** (3.62)** (3.17)** (2.23)* (2.04)* 

Constant 416.32 430.555 444.394 461.330 474.914 489.635 507.260 

 

(100.70)** (116.51)** (130.29)** (122.82)** (129.69)** (117.65)** (116.11)** 

N 24950 24950 24950 24950 24950 24950 24950 

* p<0.05; ** p<0.01 


