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RESUMO 
 
 
O presente estudo tem como objeto de análise o sistema de cotas no Curso Médico 

da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES). As questões da 

pesquisa perpassam por demanda de vagas, desempenho dos estudantes no 

vestibular e no curso até a percepção dos professores sobre esse processo. A 

população analisada, em um primeiro momento, compõe-se dos estudantes que 

concorreram aos sistemas de vestibular; em um segundo momento é composta 

pelos estudantes que iniciaram o curso médico no ano de 2005 e, em um terceiro 

momento, dos professores do Curso Médico da UNIMONTES. A metodologia 

constou de levantamentos de dados junto ao sitio da universidade e das cadernetas 

de registro acadêmico que são acondicionadas na Secretaria Geral, sendo 

submetidos à análise estatística. Em seguida foram entrevistados docentes que 

atuavam do primeiro ao sexto período, sendo realizado a transcrição e análise 

temática das mesmas. Os resultados da pesquisa mostraram que: o desempenho 

dos candidatos cotistas no vestibular é estatisticamente inferior ao dos concorrentes 

do sistema universal sem cotas; não foi constatada dificuldade de progressão dos 

estudantes cotistas até o sexto período do curso, exceto por situações pontuais; 

finalmente os professores tutores e instrutores de habilidades e de inserção 

comunitária, demonstraram desconhecer o sistema de cotas da universidade, 

apresentaram postura contrária à reserva de vagas para negros e preconceito 

quanto ao desempenho dos estudantes cotistas. 

 

Palavras-chave: Ações afirmativas, Sistema de cotas, Educação Médica, Política de 

Educação Superior, Avaliação de Desempenho. 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 
This study has the object of analysis the system of quotas in medical school at State 

University of Montes Claros (UNIMONTES). The research questions are inserted in 

demand for places, students 'performance in the entrance exam and the course to 

the teachers' perception about this process. The population studied, at first, made up 

of students who contributed to the vestibular system, in a second phase is composed 

of students who started medical school in 2005 and in a third time, teachers of 

medical school the UNIMONTES. The methodology consisted of surveys of data from 

the site of the university and academic books of record that are packed with the 

Secretariat and submitted to statistical analysis. They were then interviewed teachers 

who worked from first to sixth period, and held the transcription and analysis of the 

same theme. The survey results showed that the performance of candidates in the 

vestibular shareholders is statistically lower than that of competitors in the universal 

system without quotas, we found no difficulty in progression of students shareholders 

until the sixth period of the course, except for specific situations and finally teachers 

tutors and trainers skills and community integration, demonstrated ignore the quota 

system of the university, presented starkly contrasts to the reservation of seats for 

blacks and prejudice about the performance of students shareholders. 

 

Key-words:  Affirmative action, Quota system, Medical Education, Higher Education 

Policy, Performance Evaluation. 
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O Curso Médico, criado em 1969, constituía-se de uma unidade administrativa 

denominada Faculdade de Medicina (FAMED) da Fundação Norte Mineira de Ensino 

Superior (FUNM), que se transforma na Universidade Estadual de Montes Claros 

(UNIMONTES) no ano de 1989, com o advento da promulgação da Constituição 

Mineira. A efetiva integração da UNIMONTES como ente público (autarquia) ocorreu 

a partir de 1º/08/1990, quando os servidores da extinta FUNM passaram a ser 

incorporados ao quadro de pessoal do Estado.  

 

A Lei Estadual nº. 11.517, de 13/07/94, reorganizou a UNIMONTES do ponto 

de vista administrativo-funcional, sendo extintas as Faculdades e criando os Centros 

de Ensino: Centro de Ciências Humanas (CCH), Centro de Ciências Biológicas e da 

Saúde (CCBS), Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), Centro de Ciências 

Exatas e Tecnológicas (CCET) e Centro de Ensino Médio e Fundamental (CEMF). 

Por meio desse mesmo instrumento legal, o antigo Hospital Regional Clemente de 

Faria da Fundação Hospitalar de Minas Gerais (FHEMIG) foi incorporado 

definitivamente à UNIMONTES com a denominação de Hospital Universitário 

Clemente de Faria (HUCF).  Em 21/07/1994 o Ministério da Educação homologou o 

reconhecimento da UNIMONTES como Universidade pela Portaria nº. 1.116, face ao 

Parecer nº. 232/94 do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais. 

 

A UNIMONTES está sediada em Montes Claros, Norte de Minas, centro 

convergente e polarizador dos demais municípios da região, cuja área de atuação 

abrange aproximadamente 300 municípios das regiões Norte, Noroeste e Nordeste 

de Minas Gerais o que, em termos de território, representa quase 50% do Estado.  

 

Presente em vários campos de conhecimento, a UNIMONTES oferece 2.130 

vagas em seus 58 cursos regulares de graduação, por meio da realização de dois 

vestibulares anuais e do Programa de Avaliação Seriada para Acesso ao Ensino 

Superior (PAES)1. Oferece também 861 vagas distribuídas em seus cursos 

Modulares, Seqüenciais, Normal Superior - Formação de Professores das Primeiras 
                                                 
1  O PAES foi implantado em 1998 com o objetivo de oferecer aos alunos do ensino médio uma outra 

possibilidade de ingressar na UNIMONTES. À época houve um aumento de 40% nas vagas de 
todos os cursos destinadas aos candidatos do PAES que se inscrevem a partir da primeira série do 
Ensino Médio e na terceira e última etapa, escolhem o curso a que pretende concorrer. Podem 
participar todos os alunos que estejam matriculados no Ensino Médio (modalidade regular), da rede 
pública ou privada, credenciadas ao sistema. 
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Séries do Ensino Fundamental e Magistério da Educação Infantil e Técnico, além de 

vagas nos Cursos de Pós-Graduação “Lato sensu” em diversas áreas 

do conhecimento humano e de Pós-Graduação “Stricto sensu” – Mestrado – em 

Ciências Biológicas, Desenvolvimento Social e Produção Vegetal no Semiárido. 

 

O Curso Médico integra o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), 

que dispõe de outros quatro cursos: Enfermagem, Odontologia, Biologia e Educação 

Física. Disponibiliza atualmente 28 vagas semestrais, por meio de dois sistemas de 

ingresso, o PAES, com oito vagas e o vestibular convencional, com 20 vagas.  

 

O Curso Médico apresentou duas mudanças curriculares na sua história. A 

primeira ocorreu em 1995 e foi pouco significativa, porque apenas acrescentou e 

redistribuiu disciplinas nos períodos. Acompanhando uma tendência nacional das 

escolas médicas naquele período, aumentou o tempo do estágio hospitalar, de um 

ano para um ano e meio. Essa mudança, porém, manteve os mesmos princípios da 

educação médica lançados pelo Relatório Flexner de 1910. Redigido pelo grande 

educador norte americano Abraham Flexner, tinha como referência o modelo de 

ensino da Faculdade de Medicina da Universidade John Hopkins, em Baltimore, nos 

Estados Unidos. Consistia em uma formação científica pré-médica, denominada 

ensino básico, que ocorria em laboratórios especializados, seguida de formação 

clínica em hospitais universitários. Levou ao fechamento de inúmeras faculdades de 

medicina nos Estados Unidos e revolucionou a educação médica. O Relatório 

Flexner influenciou não apenas a medicina, mas alcançou todas as profissões de 

saúde e se estendeu à própria concepção e organização de Universidade 

(SANTANA; CHRISTÓFARO, 2008). 

 

A segunda mudança curricular do Curso Médico ocorreu a partir do ano de 

2002, em decorrência de vários eventos, que se sobrepõem ou servem de base e de 

motivação um para o outro: aprovação das Leis de Diretrizes e Bases da Educação, 

em 1996, que possibilita a flexibilização curricular; projeto da Comissão 

Interinstitucional de Avaliação do Ensino Médico (CINAEM); o Exame Nacional de 

Cursos (ENC-Provão) realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), órgão ligado ao Ministério de Educação, que 

avaliou os cursos médicos do país pela primeira vez em 1999; aprovação das 
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Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Medicina em 2001 e 

lançamento do Programa de Incentivo a Mudanças Curriculares nos Cursos de 

Medicina (PROMED) pela Secretaria de Políticas de Saúde – Ministério da Saúde e 

pela Secretaria de Educação Superior – Ministério da Educação, também em 2001.  

 

O projeto CINAEM, que tinha a participação de 11 entidades ligadas à área de 

saúde e da educação e que durou 10 anos, de 1990 a 2000, traçou um amplo 

diagnóstico da situação das escolas médicas no Brasil e revelou a necessidade de 

desenvolvimento de currículos que levassem em conta, seriamente, as 

necessidades de saúde da população. Deslocar o centro do processo de ensino-

aprendizagem da transmissão de conhecimentos para a aprendizagem baseada na 

prática, a assistência às pessoas e às comunidades foi uma proposta central da 

CINAEM (MARTINS, 2005). O Curso Médico da UNIMONTES participou ativamente 

de todas as etapas desse projeto e buscou incorporar no seu cotidiano as propostas 

apresentadas. O autor do documento atuou como Coordenador do Curso neste 

período, e teve a oportunidade de acompanhar várias oficinas, tendo a 

responsabilidade de levar as orientações para o corpo docente.  

 
Não é exagero afirmar que o Projeto CINAEM foi a base para a formulação 

das Diretrizes Curriculares para os Cursos de Medicina, que hoje constituem os 

princípios gerais para a formação de um médico e para a estruturação de formação 

em Medicina. A partir da definição das Diretrizes Curriculares, as escolas médicas 

brasileiras devem formar um médico: 

 
com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Capacitado 
e pautado em princípios éticos, no processo de saúde-doença em 
seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da 
integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e 
compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do 
ser humano (MARTINS, 2005, p. 03).  

 
Diante de tão vasta movimentação teórica e de eventos em torno da temática 

educação médica, o Curso Médico da UNIMONTES é surpreendido pelo conceito E2, 

                                                 
2  O INEP no intuito de esclarecer melhor a população sobre o real significado dos conceitos 

atribuídos aos cursos, atribui às áreas de conhecimento, além dos conceitos relativos, também 
conceitos absolutos, derivados a partir de uma escala de 0 a 100, sendo o conceito A médias 
maiores ou iguais a 80 até conceito E, médias menores ou iguais a 20 (Conferir: 
<http://download.inep.gov.br/ENC_PROVAO/ resumo_tecnico_2003.pdf>). 
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no Exame Nacional de Cursos (ENC-Provão) no ano de 2000, referente à prova 

realizada em dezembro de 1999. O embasamento teórico estava posto (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, projeto CINAEM, Diretrizes Curriculares, Projeto 

PROMED) e a necessidade de mudança se apresentara (Conceito E no Exame 

Nacional de Cursos), restava agora efetivá-la. 

 

Para que ela ocorresse, foi criada no ano de 2000 a Comissão de Educação 

Médica, composta por alunos e professores, que inspirados nos projetos da 

Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) e do Curso de Medicina da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL), que desenvolviam propostas curriculares 

com a metodologia aprendizagem baseada em problemas e se orientaram pelas 

Diretrizes Curriculares para os Cursos de Medicina, construíram uma proposta 

curricular inovadora, com as seguintes características: 

 

a) Atividades teóricas desenvolvidas em forma de sessões tutoriais, em 

pequenos grupos, tendo o professor como orientador e os estudantes 

apresentam papel ativo no processo de aprendizagem - os professores 

deixam de ser meros transmissores de informações e os estudantes 

assumem a responsabilidade por sua formação. 

 

b) Fim das disciplinas tradicionais e introdução dos módulos interdisciplinares, 

que buscam integrar os conteúdos. Elimina-se a dicotomia ciclo básico e 

profissionalizante. 

 

c) Instituição dos módulos de interação comunitária, denominados Interação, 

Aprendizagem, Pesquisa, Serviço e Comunidade (IAPSC), que buscam 

ampliar os cenários de prática, propiciando a identificação das reais 

necessidades de saúde da população. 

 

d) Instituição dos módulos de habilidades desde o primeiro período, quando se 

tem o início das atividades práticas. 

 

e) Ampliação do estágio curricular para dois anos. 
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Logo após o início dessa implementação de mudança curricular, o Curso 

Médico da UNIMONTES é escolhido, juntamente com 19 outros, para participar do 

Projeto PROMED dos Ministérios da Saúde e da Educação. Este projeto era uma 

proposta de apoio às escolas médicas que queiram, voluntariamente, adequar seus 

processos de ensino, produção de conhecimento e de serviços às necessidades do 

sistema de saúde do país e que busca reafirmar as orientações contidas nas 

Diretrizes Curriculares dos Cursos de Medicina (BOLETIM ABEM, 2002). Essa 

indicação, fruto direto da nova proposta curricular, projeta o Curso Médico da 

UNIMONTES nacionalmente. 

 

Em 2005, os Ministérios da Saúde e da Educação, lançam em conjunto, um 

novo programa de incentivos às mudanças curriculares, desta vez abrangendo 

também os cursos de Odontologia e Enfermagem, o Programa Nacional de 

Reorientação da Formação Profissional em Saúde (PRÓ-SAÚDE). No CCBS/ 

UNIMONTES, os Cursos de Medicina e Odontologia são selecionados. O diferencial 

desse novo programa ministerial é a busca da integração dos centros de formação 

de recursos humanos para a saúde com a produção de conhecimento e prestação 

de serviços com os serviços públicos de saúde, buscando fortalecer o Sistema Único 

de Saúde (SUS) (PROSAUDE, 2009). 

 

Nesse contexto de mudanças, é instituído, no ano de 2005, o sistema da 

reserva de vagas em todos os cursos da UNIMONTES. Essa não foi uma iniciativa 

da Universidade, e sim fruto de decisão da Assembléia Legislativa Estadual com 

aprovação do poder executivo por meio de Lei Estadual n. 15.259, de 27/07/2004. 

Internamente a resolução 104/2004 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CEPEX) ratificou os itens da lei estadual. Por este sistema, 45% das vagas dos 

seus cursos de graduação foram reservadas para categorias definidas, sendo 20% 

para estudantes afrodescendentes, carentes; 20% para estudantes carentes 

oriundos de escola pública; e 5% para estudantes indígenas e deficientes físicos. 

 

 Embora a decisão de instituir reserva de vagas na Universidade tenha 

surpreendido a comunidade acadêmica – reação que talvez seja fruto de alienação 

política, os debates a respeito dessa política pública ficaram restritos à Assembléia 

Legislativa. Fry e Yvonne (2002, p. 94) chamam a atenção para “o extraordinário 
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poder das decisões de cima para baixo nesse país que queríamos imaginar 

democrático”. Igual situação ocorreu na promulgação da lei de cotas no Estado do 

Rio de Janeiro, conforme estes autores. 

 

   A partir daquele momento, observamos no cotidiano do curso médico, 

opiniões contraditórias e debates acalorados, às vezes, sem o devido 

aprofundamento dos motivos desta política pública. Essas opiniões, entretanto, têm 

ficado restritas aos corredores e perguntas têm ficado sem respostas. Observamos 

também silêncios significativos e, ao mesmo tempo, certo “desinteresse” pelo 

assunto. Indagações e opiniões têm construído o imaginário da comunidade 

acadêmica, gerando dúvidas sobre o desempenho dos estudantes cotistas e 

possíveis reflexos negativos para o curso.  

 

   Segundo alguns autores (MOEHLECKE, 2002; MUNANGA, 2003; 

DOMINGUES, 2005; GOMES, 2005) esta política pública, também denominada 

ação afirmativa, ação positiva, discriminação positiva ou políticas compensatórias, 

tem como objetivo combater a discriminação de raça, de gênero, por deficiência 

física, bem como para corrigir ou mitigar os efeitos presentes da discriminação 

praticada no passado e a concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a 

bens fundamentais como a educação e o emprego.  

 

Como professor do curso médico, participante do projeto CINAEM, ex-

membro da comissão que introduziu um currículo com práticas de ensino-

aprendizagem ativas, ex-coordenador do curso e ex-diretor do CCBS, preocupa-me 

a possibilidade que o imaginário da supremacia racial e social, presente na nossa 

sociedade, crie um ambiente desfavorável ao desenvolvimento pleno dos estudantes 

cotistas. Segundo Canivez (1991, p. 59): “A escola pode impor ao indivíduo uma 

certa consciência de sua identidade social, de sua dignidade ou indignidade cultural, 

classificando-lhe os hábitos, os gostos e idéias numa hierarquia”.  

   

Propomos, então, desenvolver uma pesquisa para testarmos as seguintes 

hipóteses: 
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• Os estudantes cotistas não apresentam diferenças estatisticamente 

significativas nos vestibulares em relação aos não cotistas; 

 

• Os estudantes cotistas apresentam competência para cumprirem o curso, 

com desempenho semelhante aos não cotistas; 

 

• Os professores do Curso Médico têm preconceito quanto ao desempenho dos 

estudantes cotistas. 

 
 O propósito da pesquisa é o de validar, em termos acadêmicos, este tipo de 

política pública de ação afirmativa, que é a reserva de vagas na universidade pública 

para etnias desfavorecidas, como a negra e os indígenas, para deficientes físicos e 

para a fatia da população carente que, sem este tipo de iniciativa, não teria outra 

oportunidade de acesso ao ensino de qualidade e gratuito.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
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2.1 Conceito, origem e objetivos das ações afirmati vas  

 

 

A expressão “ação afirmativa” foi criada pelo presidente dos Estados Unidos 

J. F. Kennedy, em 1961, quando o movimento negro, apoiado por brancos 

progressistas, passou a exigir do Estado uma postura mais atuante, que além de 

apenas garantir os direitos legais, adotasse políticas que efetivamente oferecesse 

condições de igualdade para que a população negra tivesse a oportunidade de 

usufruir do “sonho americano”. É nesse contexto que surge a idéia de ação 

afirmativa. Vale salientar que as ações afirmativas não foram dadas pela elite 

branca; pelo contrário, elas foram conquistadas após décadas de lutas pelos direitos 

civis. Várias experiências ocorrem em outros países, assumindo formas diferentes, 

tais como ações voluntárias ou de caráter obrigatório, programas governamentais ou 

privados. Na Europa, é conhecido como discriminação positiva ou ação positiva. 

(MOEHLECKE, 2002; MUNANGA, 2003; DOMINGUES, 2005; MAGNOLI, 2009). 

 

Vários autores e o próprio movimento negro apresentam conceituações 

semelhantes (MUNANGA, 2003; MOEHLECK, 2002; 2004; DOMINGUES, 2005; 

GOMES, 2005). Apresentaremos três conceitos que, a nosso ver, são 

complementares. 
 

Trata-se de políticas de inclusão concebidas por entidades 
públicas, privadas e por órgãos dotados de competência 
jurisdicional, com vistas à concretização de um objetivo 
constitucional universalmente reconhecido - o da efetiva 
igualdade de oportunidades a que todos os seres humanos têm 
direito (GOMES, 2005, p. 01).  
 
[...] a ação afirmativa é uma ação reparatória/compensatória e⁄ou 
preventiva, que busca corrigir uma situação de discriminação 
infringida a certos grupos no passado, presente ou futuro, por 
meio da valorização social, econômica, política e⁄ou cultural 
desses grupos, durante um período limitado. A ênfase em um ou 
mais desses aspectos dependerá do grupo e do contexto 
histórico e social (MOEHLECKE, 2002, p. 203). 
 
[...] as chamadas políticas de ação afirmativa visam oferecer aos 
grupos discriminados e excluídos um tratamento diferenciado 
para compensar as desvantagens devidas à sua situação de 
vítimas do racismo e de outras formas de discriminação. Daí as 
terminologias de “equal oportunity policies”, ação afirmativa, ação 
positiva, discriminação positiva ou políticas compensatórias 
(MUNANGA, 2003, p. 01). 
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Os objetivos das ações afirmativas são: resgatar a cidadania; induzir 

transformações de ordem cultural, pedagógica e psicológica, visando tirar do 

imaginário coletivo a idéia de supremacia racial vesus subordinação racial e /ou de 

gênero; coibir a discriminação do presente; eliminar os efeitos persistentes 

(psicológicos, culturais e comportamentais) da discriminação do passado; implantar 

a diversidade e ampliar a representatividade dos grupos minoritários nos diversos 

setores; criar as chamadas personalidades emblemáticas, para servirem de exemplo 

às gerações mais jovens e mostrar a elas que podem investir em educação, porque 

teriam espaço; instituir condições de igualdade de etnias vítimas de ação 

discriminatória no passado ou no presente, e o de fazer com que os beneficiados 

possam vir a competir efetivamente por serviços educacionais e por posições no 

mercado de trabalho (MOEHLECKE, 2002; MUNANGA, 2003; DOMINGUES, 2005; 

GOMES, 2001). 

 

O público-alvo dessas ações variou de minorias étnicas, raciais e mulheres, 

contemplando áreas como mercado de trabalho, sistema educacional e 

representação política. A prática mais conhecida é o sistema de cotas em 

universidades públicas, em postos de trabalho ou na representação política, sendo, 

para alguns, “um mecanismo extremo” (MOEHLECKE, 2002; MUNANGA, 2003; 

DOMINGUES, 2005). 

 

Para esse tipo de ação afirmativa, deve-se ter um planejamento adequado do 

qual constem metas a serem atingidas, tempo de duração, observando-se os índices 

regionais das várias etnias. Não é uma política especificamente compensatória de 

redistribuição, pois ela exige que a carência dos indivíduos seja identificada como 

conseqüência da discriminação racial, étnica ou sexual, seu problema central 

(MOEHLECKE, 2002; MUNANGA, 2003; DOMINGUES, 2005). 

 

Outros exemplos de ação afirmativa são cursinhos preparatórios para o 

vestibular destinados a negros e carentes, bolsas de estudo, isenção de taxas de 

inscrição em vestibular para alunos carentes, bônus em notas do vestibular (como 

na UNICAMP que distribui 30 pontos para estudantes que cursaram o ensino médio 

em escola pública), reserva de percentual de vagas para deficientes físicos nas 

empresas, reserva de percentual mínimo nos partidos políticos para mulheres, 
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demarcação de terras indígenas, etc (MOEHLECKE, 2002; MUNANGA, 2003; 

DOMINGUES, 2005). 

 

De acordo como Moehlecke (2002, p. 203): 

 

A ação afirmativa está ligada a sociedades democráticas, que 
tenham no mérito individual e na igualdade de oportunidades 
seus principais valores. A “idéia” é a de restituir uma igualdade 
que foi rompida ou que nunca existiu. 

 

 Segundo Magnoli (2009), nos Estados Unidos as Ações Afirmativas se 

apoiaram na chamada regra da gota de sangue única, pela qual a existência de um 

único ancestral não branco exclui um indivíduo da categoria dos brancos. A regra, 

que surgiu junto com as leis anti-miscigenação, permitiu aos recenseamentos 

classificar os americanos em brancos e não brancos, e classificar as pessoas 

rotuladas como não brancas em diversas minorias (negros, índios, asiáticos e 

hispânicos). De acordo com este autor “As políticas de ação afirmativa ergueram-se 

sobre esse edifício ideológico, administrativo e legal, que não foi abolido nem 

mesmo com a vitória do movimento pelos direitos civis” (MAGNOLI, 2009, p. 88). 

 

 

2.2 Trabalhando conceitos 

 

  

O termo raça para classificar a espécie humana, tem sido empregado com 

freqüência, sem, contudo, apresentar qualquer conotação científica. As primeiras 

tentativas de colocar ordem na humanidade, classificando-a em raças, datam do 

final do século XVII. Cem anos mais tarde, o médico alemão Johann Friedrich 

Blumenbach propôs uma divisão dos seres humanos nas raças caucasóide (branca), 

mongolóide (amarela), malaia (marrom), etiópica (negra) e americana (vermelha). 

Mais de um século depois, nos tempos de Charles Darwin, tornara-se usual 

hierarquizar as raças humanas em função de suas capacidades intelectuais e 

explicar as realizações culturais e econômicas dos povos a partir de potencialidades 

raciais. Darwin registrara as dificuldades para se identificar nítidas diferenças entre 
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as “raças” humanas, embora ele mesmo flertasse com a idéia da superioridade dos 

europeus (PENA; BORTOLINI, 2004; MAGNOLI, 2009). 

 

A Biologia reconhece espécies monotípicas, nas quais todos os indivíduos 

fazem parte da mesma raça, e espécies politípicas, nas quais é possível identificar 

raças distintas. A espécie humana é monotípica, daí a impossibilidade, 

experimentada historicamente, de se alcançar uma classificação racial consensual 

(MAGNOLI, 2009). 

 

O homem moderno, Homo sapiens sapiens, teve origem comum na África 

central, mais especificamente onde se situa atualmente a Etiópia, há 

aproximadamente 130 mil anos (entre cem mil e duzentos mil anos atrás), e a partir 

daí, apresentou várias correntes migratórias para todo o globo. A variabilidade 

genética é maior na África e decresce à medida que se aumenta a distância desse 

continente. A diferenciação genética das várias etnias é ínfima e as variações no 

interior das populações humanas continentais são mais expressivas do que as 

diferenças intercontinentais (PENA; BORTOLINI, 2004; MAGNOLI, 2009). 

 

O número de genes responsáveis por característica como cor da pele, 

espessura do cabelo, formatação do nariz, corresponde a aproximadamente a 

0,0005% da carga genética total. Essas características fenotípicas por sinal são 

muito sujeitas a sofrerem influências do meio. Outras características do ser humano, 

como forma dos olhos, ainda necessitam de explicação ambiental seletiva. As 

diferenças apresentadas marcadamente pelas diversas etnias, não passam de 

meras situações culturais a que cada etnia se viu exposta. As alardeadas diferenças 

entre as “raças” humanas não passam de características físicas superficiais. 

Portanto, o termo raça não faz qualquer sentido quando aplicada à espécie humana 

(PENA; BORTOLINI, 2004; MAGNOLI, 2009). 

 

Quanto à biodiversidade humana, a ausência de raças pode ser explicada 

pelo fato de que somos uma espécie jovem e móvel, quando são requeridos tempo e 

isolamento reprodutivo para se formarem grupos geneticamente distintos 

(MAGNOLI, 2009). 
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Entretanto, alguns autores são favoráveis à aplicação do termo raça, para 

simbolizar e chamar a atenção para a discriminação presente em algumas 

sociedades com etnias negras e índios principalmente.  

 

Outro termo aplicado com freqüência tanto pela imprensa como pelas 

publicações científicas é racismo, que tem uma conotação puramente ideológica. O 

sujeito racista crê na superioridade de uma etnia sobre a outra. Tal conceito é 

baseado, como vimos anteriormente, unicamente nas diferenças culturais de uma 

etnia sobre a outra, fruto muitas vezes de uma herança e de uma cultura 

escravocrata presente na nossa sociedade até bem pouco tempo. Já o termo 

preconceito traduz-se em uma predisposição negativa frente a determinado 

indivíduo ou etnia (JACCOUD e BEGHIN, 2002). 

 

O ato discriminatório é a ação propriamente dita; nega-se o emprego porque 

determinado indivíduo é negro, não interessando a qualificação. Este ato é passível 

de ação penal, já no racismo e no preconceito cabem ações educativas e 

elucidativas (JACCOUD e BEGHIN 2002). 

 

As tentativas de classificar as pessoas são antigas, como descrito 

anteriormente, porém nós atentaremos à realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), que durante recenseamento solicita a pessoa se 

autodeclare branco, preto, pardo, amarelo ou índio. O movimento negro brasileiro 

considera pretos e pardos como negros. Entendemos, porém, que a população 

brasileira é multicolorida, fruto de uma miscigenação bastante acentuada, e que 

entrar nesse meandro nos levaria a situações não inerentes a este trabalho.  

  

O termo “afrodescendente” foi consagrado na conferência mundial contra a 

Discriminação, Racismo e Xenofobia realizada em Durban, África do Sul, em 2001, e 

tem sido amplamente utilizado. Afinal quem é afro-descendente no Brasil?  

 

Pena e Bortolini (2004) utilizaram instrumental da genética molecular e da 

genética de populações para estimar quantitativamente a contribuição africana para 

a formação do povo brasileiro. Examinaram dois compartimentos genômicos: o DNA 

mitocondrial, de herança matrilínea, e o DNA nuclear, de herança biparental. Os 



Referencial Teórico 33

estudos mitocondriais revelaram que aproximadamente 86% da população brasileira 

apresentam contribuição genética africana superior a 10%. Já o número de 

brasileiros com contribuição genética africana superior a 50%, é de 56% da 

população. O estudo mostra ainda que 30% das pessoas que se declaram brancas 

têm na verdade ascendência africana e que 20% das pessoas que se declaram 

negras, tem ascendência européia. Portanto falar em afro descendência no Brasil é 

caminhar no sentido de aumentar ainda mais a confusão.  

 

Os Sistemas de Cotas que utilizam a autodeclaração de afro descendente, 

como ocorre na UNIMONTES, não propicia entrar no cerne da questão étnica 

brasileira, tendo em vista que qualquer cidadão deste país que se autodeclarar 

afrodescendente, nem de má fé poderá ser acusado. 

 

 

2.3 Racismo e etnia negra no Brasil  

 

 

Estima-se que 3,6 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil durante 

três séculos (de 1550 a 1850). Em certos momentos da sua história, a população 

brasileira era formada majoritariamente por negros e escravos. Para se ter uma 

idéia, no Rio de Janeiro em 1851, tinha-se a maior concentração urbana de escravos 

do mundo ocidental desde o fim do Império Romano, 110 mil de um total de 266 mil 

habitantes. O Brasil foi a última nação das Américas a abolir a escravidão. O próprio 

processo de abolição teve suas particularidades no Brasil. Aparentemente foi um 

processo sem maiores traumas, porém a monarquia sempre atendeu aos interesses 

das classes dominantes, deixando, à época da abolição, uma grande parte da sua 

população largada a sua própria sorte, enfrentando uma concorrência com os 

imigrantes recém-chegados da Europa. Em nenhum momento foi elaborada uma 

política de assistência aos negros recém-libertos, diferentemente dos imigrantes 

europeus, que receberam vários benefícios (SCHWARCZ, 2001; MAGNOLI, 2009). 

 

As elites do Império do Brasil interpretaram como sua missão a criação de 

uma civilização moderna, isto é “européia”. A solução foi à implantação da política 

do “branqueamento”. D. João VI financiou a imigração de colonos suíços e alemães. 
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Meio século depois, a promoção da imigração de trabalhadores europeus para o 

café foi justificada, em larga escala, como um passo decisivo na “reforma racial” do 

país. Quanto mais branco, melhor; quanto mais claro, superior. Aí está uma máxima 

difundida que vê no branco não só uma cor, mas também uma qualidade social. 

Assim temos uma fatia importante da população sem terra, sem emprego, sem 

educação, sem dignidade e que em nenhum momento se viu detentora de direitos 

na nossa sociedade (SCHWARCZ, 2001; VENTURA, 2003; MAGNOLI, 2009). 

 

Para Magnoli (2009), a sociedade brasileira não se inclinou na direção 

imaginada pelas elites imperiais. Os censos revelam que não ocorreu 

“branqueamento”, mas sim o que se poderia qualificar como “pardização”. Como 

exemplo cita o autor que no censo de 1940, 63,4% dos brasileiros se declaravam 

brancos, 14,6% pretos e 21,2% pardos. Já no censo de 2000, a população branca 

diminui para 53,7%, a preta para 6,2% e os pardos aumentaram para 38,5%. Para o 

autor, essas trajetórias explicam-se em parte pela continuidade do processo de 

miscigenação da sociedade brasileira. 

 

Nos anos de 1930 uma nova visão oficial deste país é construída. Dessa vez, 

a mestiçagem é destacada não mais como “veneno”, e sim como redenção. Imbuído 

de uma perspectiva alentadora, Gilberto Freyre associado à política do Estado Novo, 

desenha uma versão inusitada da nação com a publicação do seu célebre livro Casa 

Grande & Senzala, que enaltece a “democracia racial” então vigente no país. Mais 

uma vez o país seria definido por sua singularidade racial, dessa vez positiva e 

transformada em “solução”. “Todo brasileiro, mesmo o alvo, de cabelo louro, traz na 

alma, quando não na alma e no corpo, a sombra, ou pelo menos a pinta, do indígena 

e ou do negro”, afirmava Freyre, fazendo da mestiçagem uma questão ao mesmo 

tempo nacional e distintiva (VENTURA 2003; MAGNOLI, 2009). 

 

Para Schwarcz (2001), apesar de Freyre enaltecer a contribuição da etnia 

negra para a cultura e formação do povo brasileiro, ele mantinha intocados em sua 

obra os conceitos de superioridade e de inferioridade. Nessa época o “mestiço vira 

nacional”, paralelamente a um processo de desafricanização de vários elementos 

culturais. O regime do presidente Getúlio Vargas cria o dia da Raça para “exaltar a 

tolerância de nossa cultura”. Em um discurso nacionalista, uma alentada convivência 
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cultural miscigenada torna-se modelo de igualdade racial, desprezando as 

desigualdades e a violência do dia-a-dia (SCHWARCZ, 2001; VENTURA, 2003).  

 

Para Magnoli (2009), porém, Freyre rompeu com o “racismo científico” e seu 

paradigma da superioridade racial dos brancos e jamais ocultou a violência da 

escravidão, uma acusação dirigida contra ele no pós-guerra. Para esse autor (p. 

150) “Não é que Freyre rejeitasse a existência de raças humanas...” “...não aceitava 

a noção de uma hierarquia racial e, principalmente, recusava a idéia de que as raças 

deveriam naturalmente permanecer separadas”.”Em Casa Grande & Senzala, a 

mestiçagem emerge como fenômeno histórico e cultural de múltiplos sentidos”. 

 

Na história intelectual do Brasil, existe o antes e o depois de Casa Grande & 

Senzala. A sua revolução conceitual propiciou a superação da imagem do país que 

enxergava na população negra o obstáculo principal para a construção de uma 

civilização moderna (MAGNOLI, 2009). 

 

Após a Segunda Grande Guerra, a UNESCO preocupada com o uso de 

conceito determinista de raça, inicia um debate mais humanista e menos científico 

deste termo. Em contra ponto ao racismo declarado dos Estados Unidos e da África 

do Sul, a UNESCO decide realizar uma pesquisa sobre relações raciais no Brasil, 

país considerado como modelo nas relações raciais. Segundo Schwarcz (2001) a 

hipótese sustentada era que o Brasil significava um caso neutro na manifestação de 

preconceito racial e cujo modelo poderia servir de inspiração para outras nações. 

 

 Para Schwarcz (2001), foi Florestan Fernandes, em obra publicada na década 

de cinqüenta, que abordou a temática racial pelo ângulo da desigualdade. O autor 

notava a existência de uma forma particular de racismo: “um preconceito de afirmar 

o preconceito”. A discriminação permanecia apesar de a atitude ser considerada 

ultrajante (para quem sofre) e degradante (para quem a pratica).  

 

 Segundo Magnoli (2009, p. 157), Florestan Fernandes em sua obra (A 

integração do negro na sociedade de classes) relata que “o negro era enxergado 

como o antigo escravo, um olhar que ressalta a exclusão econômica e o preconceito 

social”. Tudo se passa na sua obra, como se o negro fosse uma entidade prévia, um 
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dado incontestável da realidade – ao contrário do mestiço que, este sim, seria 

unicamente uma construção ideológica. A desigualdade social era seu foco e ele 

evidenciou que a abolição, tal como se deu no país, relegou a massa de antigos 

escravos ao ostracismo. Postulou ainda, que o Brasil distingue-se por uma forma 

particular de racismo, que se oculta e se nega, mas continua a discriminar.  

  

Para Schwarcz (2001), o racismo no Brasil persiste como fenômeno social, 

mesmo não mais justificado por fundamentos biológicos. No país, seguem-se muito 

mais as marcas de aparência física, que por sua vez integram status e condição 

social, do que regras físicas e delimitações geracionais. É preciso pensar nas 

especificidades dessa história brasileira, que fez da desigualdade uma etiqueta e da 

discriminação um espaço não-formalizado.  

 

Na obra mencionada, a autora relata que, em 1988 foi realizada uma 

pesquisa em São Paulo em comemoração aos 100 anos da abolição, para entender 

como o brasileiro entendia o racismo. Os dados foram reveladores, enquanto 97% 

dos entrevistados afirmavam não ter preconceito, 98% disseram conhecer pessoas e 

situações que revelavam discriminação racial no país. Quando inquiridos sobre o 

grau de relação com aqueles que denominavam racistas, os entrevistados indicavam 

com freqüência parentes próximos, namorados e amigos íntimos. A conclusão 

informal da pesquisa era que todo brasileiro parece se sentir uma “ilha de 

democracia racial”, cercado de racistas por todos os lados. Ninguém nega que existe 

racismo no Brasil, mas ele é sempre um atributo do “outro” (SCHWARCZ, 2001).  

 
Apesar de não oficial, no Brasil temos um tipo particular de racismo, um 

racismo sem cara, que se esconde por trás de uma suposta garantia da 

universalidade das leis. Numa sociedade marcada historicamente pela 

desigualdade, pelo clientelismo e pelo paternalismo das relações, o racismo se 

afirma basicamente de forma privada (SCHWARCZ, 2001). 

 
A cor se estabelece no dia-a-dia, quando se percebe a 
discriminação no trabalho, no lazer, na educação. Nos tantos 
embates humilhantes com a polícia, nas admoestações com as 
pequenas autoridades do cotidiano - porteiros, guardas, 
seguranças -, cor e raça são relidos, num movimento que 
essencializa esses termos e os transforma em idioma local 
(SCHWARCZ, 2001, p. 78). 
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Nesse contexto, qual a situação da população negra no país? Qual é a 

distribuição da população brasileira? Qual o percentual de brancos, pretos, pardos, 

índios e amarelos? Obtivemos dados de alguns autores que descreveremos a 

seguir. 

 

Dados do censo de 2000 mostravam que 45% da população brasileira se 

intitulavam pretos ou pardos, totalizando 76 milhões de habitantes (IBGE, 2008), o 

que já tornava o Brasil a segunda maior nação negra do mundo, atrás apenas da 

Nigéria (JACCOUD; BEGHIN, 2002). Já as projeções para o Censo de 2010 

apontam que o país terá mais negros que brancos.  

 

O Dr. Mário Theodoro, diretor de Cooperação e Desenvolvimento do IPEA, 

em entrevista ao jornal Folha de São Paulo em 14/05/08, projeta que os negros 

(pretos e pardos) serão maioria absoluta entre os brasileiros, superando assim a 

soma de brancos, indígenas e amarelos no Brasil. Portanto, para análise, já 

podemos considerar que metade da nossa população se autodeclara preta ou parda 

(negros) (RODRIGUES, 2008). 

 

Quanto ao quadro social de desenvolvimento humano no Brasil: 

 

• dos 22 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, 70% 

deles são negros (DOMINGUES, 2005; MUNANGA, 2003); 

 

• o mapa da população negra no mercado de trabalho no Brasil, realizada pelo 

Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial (INSPIR, 1999), um 

homem e uma mulher negros da região metropolitana de São Paulo, recebem 

50,6% e 33,6% respectivamente do rendimento mensal de um homem não-

negro. A taxa de desemprego é de 16,1% para os não-negros e de 22,7% 

para os negros; 

 

• de acordo com o IPEA, de 53 milhões de brasileiros que vivem na pobreza, 

63% são negros (IBGE, 2008); 

 



Referencial Teórico 38

• na área de educação a situação da população negra também é calamitosa. 

Segundo estudo baseado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD), de 1999, a taxa de analfabetismos é três vezes maior entre os 

negros. Os jovens brancos, aos 25 anos, têm, em média, 8,4 anos de estudo, 

quando negros da mesma idade têm a média de 6,1 anos. Do total de 

universitários, 97% são brancos, 2% são negros e 1% descendentes de 

orientais.  

 
Jaccoud e Beghin (2002) desenvolveram um estudo na qual apresentam as 

seguintes conclusões:  

 
• a pobreza no Brasil tem cor, é negra; 

 
• o longo processo de discriminação ao qual a população negra no Brasil foi 

vítima levou esta fatia considerável da população a níveis sociais alarmantes; 

 
• o negro no Brasil, mesmo com a mesma capacitação do branco, tem uma 

remuneração menor e ocupa cargos inferiores; 50% da população negra no 

Brasil é pobre, contra apenas 22% dos brancos; em qualquer faixa de renda, 

os negros ganham 50% menos que os brancos. 

 
Para melhor ilustrar esse quadro de desigualdade racial selecionamos, entre 

os vários itens dos dados comparativos entre os anos de 1997 e 2007 do IBGE 

(2008), aqueles que apresentavam cor nas suas estatísticas: 

 
a) Hiato entre brancos e pretos e pardos com superior completo aumenta entre 

1997 e 2007: em 2007, a taxa de freqüência a curso universitário para 

estudantes entre 18 e 25 anos de idade na população branca (19,4%) era 

quase o triplo da registrada entre pretos e pardos (6,8%). Quadro que se 

repetia, com pouca variação em todas as regiões. Nesse nível de ensino, em 

todas as idades entre 18 e 25 anos, os estudantes pretos e pardos não 

conseguiram alcançar em 2007 a taxa de freqüência que os brancos tinham 

dez anos antes. Nesse intervalo de tempo, a diferença em favor dos brancos, 

em vez de diminuir, aumentou, passando, por exemplo, de 9,6 pontos 

percentuais, aos 21 anos de idade, em 1997, para 15,8 pontos percentuais 

em 2007. 
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b) Analfabetismo funcional cai mais entre pretos e pardos, mas desigualdade se 

mantém: também em relação às taxas de analfabetismo funcional e 

freqüência escolar verificam-se diferenças significativas, embora tenha havido 

redução mais expressiva para pretos e pardos que para brancos, entre 

1997/2007. Mas a desigualdade em favor dos brancos se mantém: em 2007, 

a taxa de analfabetismo funcional para essa população (16,1%) era mais de 

dez pontos percentuais menores que a de pretos e pardos (27,5%) – sendo 

que essa taxa dos pretos e pardos ainda está mais alta que as dos brancos 

de dez anos atrás.  

 
Uma outra variável a considerar é a distribuição por cor e raça da população 

que freqüentava a escola com idades entre 15 e 24 anos. Na faixa de 15 a 17 anos 

de idade, cerca de 85,2% dos brancos estavam estudando, sendo que 58,7% destes 

freqüentavam o nível médio, adequado a esse grupo etário. Já entre os pretos e 

pardos, 79,8% freqüentavam a escola, mas apenas 39,4% estavam no nível médio. 

Por outro lado, enquanto o percentual de brancos entre os estudantes de 18 a 24 

anos no nível superior era de 57,9%, o de pretos e pardos era de cerca de 25%.  

 
A média de anos de estudo da população de 15 anos ou mais também 

continua a apresentar uma vantagem em torno de dois anos para brancos (8,1 anos 

de estudo) em relação a pretos e pardos (6,3), diferença que vem se mantendo 

constante. 

 
c)  Com 12 anos ou mais de estudo, rendimento-hora dos brancos é 40% maior 

que o de pretos e pardos: As conseqüências das desigualdades educacionais 

se refletem nos rendimentos médios dos pretos e pardos, que se apresentam 

sempre menores (50%) que os dos brancos. Mesmo quando são 

considerados os rendimentos-hora de acordo com grupos de anos de estudo, 

em todos eles os brancos são favorecidos, com rendimento-hora até 40% 

mais elevados que os de pretos e pardos, no grupo com 12 ou mais anos de 

estudo. 

 

A distribuição das pessoas por cor ou raça entre os 10% mais pobres e entre 

o 1% mais rico mostra que os brancos chegavam a pouco mais de 25% dos mais 

pobres e a mais de 86% entre os mais ricos. Por sua vez, os pretos e pardos são 
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quase 74% entre os mais pobres e só correspondem a pouco mais de 12% dos mais 

ricos. As variações desses percentuais por grandes regiões, embora reflitam as 

diferenças de distribuição por cor na população como um todo mantém as 

desigualdades. 

 

O pesquisador e professor Paixão (2003) desagregou o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) de negros e brancos no Brasil para demonstrar o 

abismo que separa as condições de vida destas duas etnias. O IDH é um índice 

técnico com base em três variáveis – rendimento per capita, nível educacional e de 

longevidade, utilizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) com o objetivo de ser utilizado na adoção de prioridades de políticas 

públicas. As nações que somam um IDH maior que 0,800 são classificados como 

alto estágio de desenvolvimento humano, as que ficam entre 0,500 e 0,799, como de 

médio estágio de desenvolvimento humano,e as que ficam abaixo de 0,500, como 

de baixo estágio de desenvolvimento humano.  

 

Segundo Paixão (2003), o IDH do Brasil em 1997, era de 0,739, ou seja, de 

médio estágio de desenvolvimento humano, o que colocava o país em 79º lugar 

entre as 147 nações do mundo. Desmembrando a população brasileira e analisando 

os seus IDHs separadamente, o pesquisador aponta um IDH de 0,671 para os 

afrodescendentes, o que colocaria esta faixa em 108º; já para a fatia da população 

branca do país, o IDH seria de 0,791, o que representaria uma colocação de 49º no 

mundo. Portanto, o hiato apresentado pelo autor, entre as etnias brancas e 

afrodescendentes no Brasil, seria de 59 postos. Para efeito de comparação, no 

começo dos anos de 1990 a diferença entre os IDHs de negros e brancos nos EUA 

era de 30 postos. Para Paixão (2003, p. 51) “Isto significa que o tão decantado 

modelo brasileiro de relações raciais no Brasil não serviu para aproximar os estágios 

de desenvolvimento humano vividos por estas duas etnias principais que compõem 

o nosso povo”. 

 

O professor Paixão (2003) analisa e apresenta outros dados desmembrados 

por etnias, como expectativa de vida, divulgadas pelo IBGE no ano de 1977. Para a 

população brasileira como um todo, chegava a 66,8 anos, para a fatia branca era de 

70 anos e para os afrodescendentes de 64 anos.  A população afrodescendente não 
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havia atingido o patamar de tempo médio de vida dos brancos de 15 anos antes. As 

razões para estes diferenciais apontadas pelo autor, são as seguintes: taxa de 

mortalidade infantil até um ano de vida é de 29 em mil para crianças brancas e de 53 

em mil para crianças afrodescendentes, menor rendimento, baixa escolaridade, 

maior insegurança social e acesso mais desfavorável aos serviços urbanos tendem 

a se projetar na esperança de vida ao nascer dos distintos grupos. 

 

Entretanto existem pesquisadores que contestam o IPEA, como por exemplo 

para o pesquisador Magnoli (2003), o IPEA perdeu gradativamente a autonomia 

técnica, num processo de sujeição ideológica e apresenta estudo sociológico, mas 

de uma ferramenta política e ideológica. O autor tenta descaracterizar a pesquisa 

apresentada pelo órgão, cita o artigo (Retrato das desigualdades), porém sem citar 

as autoras, referindo-se a elas como racialistas e feministas. Segundo o autor ao se 

suprimir os “pardos”, incluindo-os na categoria negros, produz-se “magicamente” um 

Brasil quase exatamente ao meio, em duas raças polares, um “modelo ideal para os 

engenheiros de leis raciais” (pag.361). O referido autor relata que os erros 

apresentados nas pesquisas do IPEA “não decorre de incompetência técnica, mas 

de paixão ideológica” (p. 362). 

 

Para Paixão (2003, p. 94-95): 

 

[...] é facilmente constatável a precária situação de vida dos 
afrodescendentes brasileiros, visivelmente confinados nos piores 
empregos, situação de escolaridade, condições de habitação e, por 
isso mesmo, especialmente expostos à violência. Tais evidências, 
quando postas sob a fria luz dos indicadores e dados estatísticos, 
ficam absolutamente confirmadas [...]. 
 
[...] não existe margem da dúvida quanto às nefastas seqüelas do 
racismo e do preconceito de cor sobre a esmagadora maioria dos 
afrodescendentes brasileiros. 
 
[...] a despeito das condições de vida tão desfavoráveis dos 
afrodescendentes, ainda vigora, em amplos setores de nossa 
sociedade e em nosso meio acadêmico – de todos os quadrantes 
ideológicos-, a opinião (doxa) de que viveríamos em uma democracia 
racial.” 
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Ainda 

 
[...] no Brasil, o 1% mais rico da população, constituído 
essencialmente por “brancos”, detém renda superior à dos 40% mais 
pobres, uma disparidade extrema que puxa para cima todas as 
médias referentes aos “brancos”. As médias escondem os números 
absolutos de brasileiros pobres que, em 2004, dividiam-se em 34 
milhões de “pardos”, 19 milhões de “brancos” e 4 milhões de “pretos”. 

 
[...] 
 
O jogo da ocultação atinge o aspecto mais significativo para se 
entender a pobreza no Brasil, que são as desigualdades 
socioeconômicas regionais. 
[...] 
 
Muito do que, visto pelas lentes distorcidas das médias, aparece 
como desigualdade entre grupos de cor é de fato desigualdade entre 
regiões. 
 
[...] 
 
[....] a questão regional é muito mais importante que a “questão 
racial” para explicar as desigualdades sociais brasileiras. 
 
[...] 
 
Os mapas do atlas são provas contundentes da existência de uma 
sociedade de classes, não de castas raciais. Como, no Brasil 
Meridional, os “brancos” formam a maioria demográfica eles também, 
constituem a maioria dos pobres e dos ricos. E como, no Brasil 
Setentrional, a maioria populacional é de “pardos”, são também 
“pardos”, em sua maioria, os ricos e os pobres. Não é uma África do 
Sul. Nem mesmo um outro EUA (MAGNOLI, 2003, p. 362-64). 

 

Portanto, para Magnoli (2009), no Brasil não existe racismo, trata-se apenas 

de uma divisão de classes e de suas diferenças regionais.  

 

 

2.4 Cronologia das Ações Afirmativas no Brasil 

 

 

 Faremos uma breve cronologia das iniciativas, frustradas ou não, que 

contribuíram para a implantação de ações afirmativas no Brasil, bem como das 

ações afirmativas vigentes no país, de acordo com o descrito no Programa Nacional 

da Presidência da República e pelos autores Moehlecke (2002) e Domingues (2005). 
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O primeiro exemplo de ação afirmativa empreendido pelo governo brasileiro, 

foi o transporte dos imigrantes europeus, cessão de terras e moradias e 

financiamentos, no início do século passado. Foi graças a essas benesses, que o 

europeu imigrante tornou-se a elite dominante atual (DOMINGUES, 2005). 

 

Em 1968 o Brasil se compromete a formular e implementar uma política 

nacional de promoção da igualdade, ao assinar a Convenção Internacional do 

Trabalho (OIT) (MOEHLECKE, 2002). 

 

A primeira tentativa de legalizar uma política pública caracterizada como ação 

afirmativa para as populações menos favorecidas, especificamente a negra foi do 

Deputado Federal Abdias Nascimento que propunha uma “ação compensatória” no 

ano de 1980, com o objetivo de uma ação reparadora para a população negra. O 

projeto de lei não é aprovado pelo Congresso Nacional (DOMINGUES, 2005). 

  

Em 1984 o executivo federal, por decreto, considera a Serra da Barriga, local 

de antigo Quilombo dos Palmares, patrimônio histórico do país. Em 1988 o executivo 

federal cria a Fundação Cultural Palmares (DOMINGUES, 2005). 

  

A Constituição Federal de 1988 que foi chamada pelo Deputado Federal 

Ulisses Guimarães de “Constituição Cidadã”, traz no seu bojo vários dispositivos que 

contemplam, quando não explicitam abertamente, ações afirmativas. Como 

exemplos temos a proteção no mercado de trabalho para as mulheres e a reserva 

de percentual de cargos e empregos públicos para deficientes (interpretado por 

alguns juristas como prova da legalidade das ações afirmativas) (DOMINGUES, 

2005) 

 

Em 1995 temos os seguintes eventos: por meio de lei complementar, foi 

estabelecida uma cota mínima de 30% de mulheres candidatas de todos os partidos 

políticos; a Marcha Zumbi dos Palmares contra o racismo entrega ao presidente uma 

proposta de programa de ações afirmativas e o executivo federal por decreto institui 

o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), para desenvolver políticas de valorização 

e promoção da população negra. Em 1996 é lançado o Programa Nacional dos 

Direitos Humanos (PNDH) (MOEHLECKE, 2002; DOMINGUES, 2005). 
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Várias propostas do Legislativo Federal são apresentadas: Deputado 

Florestan Fernandes (1993), senadora Benedita da Silva (1995), deputado Paulo 

Paim (1995), deputado Luiz Alberto (1998), senador Antero Paes de Barros (1999), 

que em vias gerais propõem concessão de bolsas, indenização aos descendentes 

de escravos, presença proporcional em todos os níveis educacionais, e dentre as 

justificativas para essas propostas, são citadas a importância da educação, o 

massacre indígena e dados estatísticos. Porém o legislativo federal ainda não havia 

aprovado nenhuma lei que amparasse as ações afirmativas (MOEHLECKE, 2002; 

DOMINGUES, 2005). 

 

A partir do ano 2000 o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o Ministério da Justiça e 

empresas que prestam serviços para esses órgãos, estabeleceram novos critérios 

para a ocupação dos seus cargos, instituindo cotas para oriundos de escolas 

públicas e afrodescendentes. O Ministério da Cultura determinou que todas as 

campanhas publicitárias de órgãos federais têm de respeitar a diversidade étnica 

brasileira (MOEHLECKE, 2002; DOMINGUES, 2005). 

  

Em 2001, ocorreu em Durban, África do Sul, a III Conferência Mundial contra 

o Racismo, a Xenofobia e as Intolerâncias Correlatas, que se tornou um marco na 

luta antirracista em escala internacional e no Brasil. Nesse evento foi aprovada uma 

declaração e um plano de ação, do qual o Brasil é signatário, que recomendava que 

os Estados desenvolvessem “ações afirmativas ou medidas de ação positivas, para 

promover o acesso de grupos de indivíduos que são ou podem vir a ser vítimas de 

discriminação racial” (MOEHLECKE, 2002; DOMINGUES, 2005). 

 

Em 2002 o governo brasileiro lançou o Programa Nacional de Direitos 

Humanos II (PNDH II), que constituía um conjunto de medidas na perspectiva de 

promover os direitos da população negra. Também em 2002 a Assembléia do 

Estado do Rio de Janeiro aprova lei que estabelece cotas para oriundo de escola 

pública e afrodescendentes e a Assembléia do Estado do Paraná define reserva de 

vagas para a população indígena local nas universidades estaduais. Em 2005 a 

Assembléia do Estado de Minas Gerais define reserva de vagas nas universidades 
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estaduais para afro-descendentes, índios, deficientes físicos e carentes oriundos de 

escolas públicas (MOEHLECKE, 2002; DOMINGUES, 2005). 

  

São as seguintes leis do país baseadas nos princípios das ações afirmativas: 

 

• Art. 67 das Disposições Transitórias da Constituição Federal de 1988 

estabelece que: “A União concluirá a demarcação das terras indígenas no 

prazo de cinco anos a partir da promulgação da Constituição”. 

 

• A lei n° 8.112/90 prescreve cotas de até 20% para os portadores de 

deficiências no serviço público civil da União. 

 

• A lei nº. 8.213/91 fixou, em seu art. 93, cotas para os portadores de 

deficiência no setor privado. 

 

• A lei nº. 9.504/97 preconiza, em seu art. 10, cotas para mulheres nas 

candidaturas partidárias. 

 

Portanto, como descrito acima, já existe no Brasil uma ampla legislação 

baseada nos princípios das ações afirmativas que beneficiam índios, mulheres e 

deficientes físicos. Parece que a questão incomoda quando as ações afirmativas 

beneficiam a etnia negra (DOMINGUES, 2005; MUNANGA, 2003). 

 

Uma das questões do debate é em torno da presença ou não, em nosso 

meio, do racismo, e, como, conseqüência, do preconceito e da discriminação. 

Alguns autores defendem que o Brasil é um país profundamente racista, ou pior, tem 

a forma mais cruel de racismo, que é o racismo dissimulado, mascarado, velado, 

presente no dia-a-dia, de forma sutil, que trabalha o inconsciente coletivo, que é ou 

não capaz, porém extremamente eficiente. Nestes termos cai por terra a idéia da 

democracia racial, preconizada por Gilberto Freyre no seu clássico livro “Casa 

Grande e Senzala” (VENTURA, 2000; SCHWARCZ, 2001; MOEHLECKE ,2002; 

MUNANGA, 2003; DOMINGUES, 2005). 

 



Referencial Teórico 46

Segundo Munanga (2003, p. 01) “Parece-me que o imaginário coletivo 

brasileiro está ainda encobertado pelo mito da democracia racial”. Para Domingues 

(2005, p.165), “O Brasil é o país da segregação racial não declarada. Todos os 

indicadores sociais ilustram números carregados com a cor do racismo”. E para 

Moehlecke (2002, p. 198) “no Brasil, apesar da redemocratização, condições como 

raça e sexo são definidoras ao ingresso no mercado de trabalho, progressão na 

carreira, desempenho educacional, acesso ao ensino superior e participação na vida 

política”. 

 

 Corrobora o pensamento de Fry e Yvonne (2002) ao defender que o Brasil é 

um país extremamente miscigenado, e que teríamos dificuldades de definir quem 

tem ou não direito às cotas ou que este sistema apenas acirraria um problema que 

não temos: o racismo. 

 

A implementação de ações voltadas para minorias étnicas constitui um 

desafio para uma sociedade tão plural como a nossa, em que as carências estão 

presentes em todos os níveis (MOEHLECKE, 2002). 

 

Domingues (2005) considera a implementação do sistema de cotas como 

uma luta reformista, que têm caráter democratizante, que educa ou mobiliza 

politicamente os negros e, sobretudo, coloca em xeque a secular opressão racial 

deste país. Têm o poder de proporcionar visibilidade ao povo negro. Para o autor, o 

Estado Brasileiro tem uma dívida para com o povo negro, e ela tem que ser 

resgatada já. 

 

Outro ponto em debate é quanto à questão do mérito e se a presença de 

alunos cotistas nas universidades não a subverteria. Para Domingues (2005), o 

vestibular é um método duvidoso de aferição do conhecimento e existem trabalhos 

demonstrando que nas instituições que adotaram o sistema de cotas, os estudantes 

cotistas apresentaram desempenho superior ou semelhante aos não cotistas. Para 

esse autor o estabelecimento de cotas nas universidades públicas deve respeitar o 

percentual de negros na composição populacional dos diversos estados da nação. 

Desse modo o corpo discente vai representar a diversidade étnica local.  
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 2.5 Política de Cotas em Instituições Públicas de E nsino Superior 

 

 

 Segundo Carvalho et al. (2008) da UNB elaborou um levantamento das 

políticas de cotas nas instituições de ensino superior no Brasil no ano de 2008. 

Segundo estes pesquisadores, das 249 instituições públicas brasileiras, 93 (37,3%) 

já oferecem alguns tipos de ações afirmativas, como bônus na pontuação dos 

vestibulares, cotas raciais ou para alunos de baixa renda ou para provenientes de 

escolas públicas. Dentre essas instituições, 67 (26,9% do total) oferecem cotas 

voltadas a negros e indígenas.  

 

 Para Carvalho et al. (2008), as primeiras universidades a instituírem cotas 

para negros, em 2002, foram a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e 

a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), não por iniciativa própria, 

mas por meio de uma lei aprovada em 2001 na Assembléia Estadual do Rio de 

Janeiro. Ainda em 2002, a Universidade Estadual da Bahia adotou cotas na 

graduação e na pós-graduação, a partir de uma decisão do seu Conselho 

Universitário. 

 

 A partir daí outras universidades passaram a adotar cotas. Em 2003, a 

Universidade de Brasília tornou-se a primeira instituição federal de ensino superior a 

aprovar cotas para negros e a primeira também a tomar essa decisão 

exclusivamente com base na autonomia acadêmica, a partir de uma proposta 

apresentada em 1999. Ainda em 2003, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e 

a Universidade Federal da Alagoas (UFAL) também aderiram ao sistema 

(CARVALHO et al., 2008). 

 

 Em 2007 já tínhamos mais de cinqüenta instituições de ensino superior, entre 

universidades federais, estaduais, municipais e CEFETs que estabeleceram alguma 

modalidade ou mecanismos de acesso que direcionava uma porcentagem mínima 

de suas vagas a candidatos negros ou indígenas (CARVALHO et al., 2008). 

 

 De acordo com Carvalho et al. (2008) e Carvalho (2006), contrariando as 

previsões apocalípticas sobre uma suposta guerra racial, ou sobre a racialização de 



Referencial Teórico 48

todos os aspectos da vida nacional, os projetos de implementação de ações 

afirmativas ganharam em legitimidade social. 

 

Para o pesquisador, as três universidades estaduais paulistas (USP, Unesp e 

Unicamp) formam o “grupo mais hostil” às cotas. “A pior situação de um jovem negro 

no Brasil é morar em São Paulo, porque as principais universidades não têm cotas” 

(CARVALHO et al., 2008, p. 01).  

 

 É a seguinte a lista das universidades com reservas de vagas, segundo 

Carvalho et al. (2008): 

 

− Universidades Federais: UFPA, UnB, UFG, UFMA, Ufal, Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, UFBA, UFS, UFRB, UFSJ, UFJF, 

UNIFESP, UFSCar, UFABC, UFPR, UFSC, Instituto Federal de Santa 

Catarina, UFRGS, UFSM, Unipampa. 

 

− Universidades Estaduais: UEMT, UEA, Unemat, UEMS, UEG, Fundação de 

Ensino Superior de Goiatuba, Uncisal, Uneb, UEFS, Uesc, Uesb, UEMG, 

Unimontes, UERJ, Uenf, Uezo, Uespi, Faetec, Centro Universitário de Franca, 

UEL, UEPG.  

 

 Para Carvalho et al. (2008), este quadro pressupõe uma extraordinária 

mobilização e uma efervescência de debates ocorridos nos ambientes universitários 

em todas as regiões do país. Para os Autores a meta geral é que medidas de 

inclusão possam ocorrer em todas as universidades públicas.  

 

 O resultado, segundo Carvalho et al. (2008), é que o país já conta com mais 

de 20 mil cotistas negros cursando a graduação em universidades brasileiras de 

todas as regiões. Paralelamente a esse movimento de inclusão, há ainda o ProUni, 

que funciona desde 2005, que abre as portas das universidades para jovens de 

baixa renda, através de um sistema de bolsas do Ministério da Educação. Os dois 

movimentos, ProUni e Cotas, em apenas cinco anos, serão capazes de colocar 

quase meio milhão de estudantes nas universidades. 
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2.6 O direito à educação como justificativa das açõ es afirmativas 

 

 

Dentre as justificativas que legitimam as ações afirmativas, encontramos 

referência à importância atribuída à educação, vista como um instrumento de 

ascensão social e de desenvolvimento do país; a exposição de dados estatísticos 

que mostram o insignificante acesso da população pobre e negra ao ensino superior 

brasileiro e a incompatibilidade dessa situação com a idéia de igualdade, justiça e 

democracia; o resgate de razões históricas, como a escravidão ou o massacre 

indígena, que contribuíram para a situação de desigualdade ou exclusão dos negros 

e índios e implicam uma dívida do Poder Público para com esses setores 

(MOEHLECKE, 2004). 

 
Ao abordar pesquisa qualitativa e especificamente o que seria qualidade 

humana, Demo (1998, p. 96) relata que:  

 
A ONU ao classificar os países de acordo com o desenvolvimento 
humano, coloca, entre os três indicadores usados, a educação em 
primeiro lugar. O que melhor trabalha o horizonte das oportunidades 
e principalmente torna o ser humano oportunidade é o processo 
educativo, desde que seja emancipatório. A seguir vem o indicador 
da expectativa de vida, que mistura sabiamente traços quantitativos 
(anos de vida) com qualitativos (desfrute da vida). E por fim aparece 
o indicador material propriamente dito, que é o poder de compra. 
Está assinalado aqui que o desenvolvimento humano é basicamente 
questão de qualidade, não só de quantidade.  

 
Ressalta ainda o autor que o desenvolvimento humano é, sobretudo, uma 

questão de ser, não de ter, por mais que entre ambos não se possam inventar 

dicotomias. Daí torna-se claro a importância do acesso à educação para todas as 

parcelas da sociedade, pois qualidade é função precípua da educação, já que 

educação é o caminho crucial da competência histórica. Para o ser humano ter 

oportunidade e, sobretudo ser oportunidade, necessita construir a competência mais 

radical que existe: que é a de fazer-se sujeito (DEMO, 1998). 

 

Porém o desafio ao acesso à educação não é o único a ser superado; o 

ambiente social da própria escola, por vezes dividido em classes sociais, e as 

condições materiais educacionais oferecidas, pode não ser adequado para fazer-se 

cidadão.   
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Para Canivez (1991) a sociedade está dividida em classes sociais apoiadas 

na dominação onde há uma ordem social não-igualitária que impõe o 

reconhecimento de seus valores específicos. Ao analisarmos a escola nesta 

perspectiva, lugar onde se misturam diferentes classes sociais e se reproduz a 

hierarquia destas classes sociais, observa-se que existe um predomínio de hábitos e 

de valores das classes dominantes. Existe um ambiente mais favorável aos 

indivíduos das classes mais abastadas. A escola pode impor ao indivíduo certa 

consciência de sua identidade social, de sua dignidade ou indignidade cultural, 

classificando-lhe os hábitos, os gostos e idéias numa hierarquia.  

 

O título escolar confere ao indivíduo um status oficial, do qual depende o 

sentimento que ele experimenta de estar autorizado a tomar a palavra e a elaborar 

uma posição política. Neste momento, faz-se a diferença entre dois tipos extremos 

de “cidadão”. Para Canivez (1991), o primeiro tipo sente-se autorizado a conceber 

uma opinião política, pois o fato de ter opinião pertence a seu status social, cultural, 

escolar ou universitário. Sente-se, portanto, no direito de adquirir as informações, o 

sentido dos problemas políticos e a cultura, que lhe permite manter seu lugar. Já o 

segundo tipo não se sente com o direito nem com a possibilidade de tomar posição, 

porque percebe ser completamente impotente. Delega, por isso, o direito e o 

cuidado de se expressar sobre os assuntos públicos a seus representantes, ao 

sindicato, ao partido, ou ao homem influente, quando não se isola na indiferença e 

na abstenção. 

 

  Em outras palavras, a escola pode propiciar ao ser humano uma educação 

emancipatória, um fazer-se sujeito, ou seja, fazer-se cidadão, ou ser mais um meio 

de imposição de valores específicos das classes sociais dominantes (CANIVEZ; 

1991; DEMO, 1998). 

 
Para Gomes (2005, p. 07) “a educação é a mais importante dentre as 

diversas prestações que o indivíduo recebe ou tem legítima expectativa de receber 

do Estado”. 
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2.7 Questões polêmicas a respeito das ações afirmat ivas 

 

 

2.7.1 Ações Afirmativas constituem-se um direito ou  trata-se de um 

privilégio? 

 

 

Para seus defensores constitui um direito, pois a sociedade não foi capaz de 

dar à grande parcela da sua população as condições para o seu desenvolvimento. 

“Foi a sociedade quem foi incompetente, e não o indivíduo” (MUNANGA, 2003; 

DOMINGUES, 2005; GOMES, 2005). 

 

Para os contrários a elas, a idéia da instituição das ações afirmativas 

constitui-se em privilégio, pois trata de forma diferente as pessoas, o que contraria a 

própria constituição do país (MOEHLECKE, 2002). 

 

Para Munanga (2003) as cotas nas universidades não serão gratuitamente 

distribuídas ou sorteadas. Os alunos que a pleitearem submeter-se-ão às mesmas 

provas de vestibular aplicadas aos demais candidatos. O sistema de cotas não vai 

introduzir alunos desqualificados na universidade, pois a competitividade dos 

vestibulares continuará a ser respeitada como sempre. 

 

 

2.7.2 Ações afirmativas ou políticas universalistas /sociais amplas? 

 

 

Estando a maior parte da população negra brasileira inserida nas classes 

subalternas do país, uma política universalista ampla a beneficiaria diretamente, 

excluindo o fator raça, que causa “mal estar” na sociedade. Quem defende esta idéia 

acredita na ausência de racismo na nossa sociedade, e principalmente na 

dificuldade em definir quem é negro no país, dada a imensa miscigenação presente. 

A raiz dessa desigualdade racial seria a baixa qualidade do ensino básico na esfera 

pública e as poucas vagas oferecidas pelas instituições de ensino superior. Defender 
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o sistema de cotas é mudar o foco principal do problema, criando outro que não 

temos: o racismo (MOEHLECKE, 2002). 

 

Para Magnoli (2009), o Brasil enxergou-se como uma nação mestiça, pouco 

afeita a barreiras raciais, mas atravessada por divisas de classe muito marcada. A 

desigualdade social, não a diferença de cor, sempre pareceu aos brasileiros 

representar o verdadeiro desafio político na trajetória de modernização do país.  

 

Magnoli (2009) argumenta ainda que no ensino básico, fundamental e médio 

houve uma universalização, e, com isto, uma bipartição entre o ensino público, 

utilizado pelos pobres, e as escolas particulares, destinadas às classes altas. O 

oposto ocorreria com a universidade pública. A natureza elitista da universidade 

pública evidenciaria as disparidades de renda e o descaso oficial à qualidade do 

sistema público nos seus níveis básicos. Conclui o autor (p. 365): “Contudo, os 

significados do fenômeno são vertidos para a linguagem do racialismo como prova 

da exclusão dos “negros” – não dos pobres, de todas as cores – no acesso à 

universidade pública”. 

 

Os autores favoráveis às ações afirmativas e especificamente ao sistema de 

cotas nas universidades, argumentam que a população negra é discriminada duas 

vezes, por serem pobres e por ser negra. O problema não é apenas social, mas 

também racial. Políticas universalistas puramente não resolvem o problema racial 

presente. O problema é a existência de uma seleção velada, que situa brancos e 

negros, ricos e pobres, em posição de desigualdade quanto às oportunidades de 

acesso ao ensino superior. Deveria sim haver uma combinação entre ações 

afirmativas e universalistas amplas. Ações afirmativas não dispensam, mas exigem, 

uma política mais ampla de igualdade de oportunidades implementada 

conjuntamente, já que as ações afirmativas são políticas restritas e limitadas, uma 

exceção utilizada quando o acesso de um grupo a um bem ou direito é 

comprovadamente inadequado. O ensino fundamental e médio exige uma 

universalização, já o ensino superior necessita de medidas que garantam o ingresso 

de grupos sistematicamente excluídos, não pelo mérito ou dotes intelectuais, mas 

por critérios raciais e sociais. As cotas são uma alternativa emergencial, provisória, 

ao passo que a melhoria da rede pública de ensino exige um esforço de médio a 
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longo prazo, ciclo de uma geração, no mínimo. Até lá, os negros, deficientes físicos 

e indígenas vão continuar sendo privados do sonho de cursar uma universidade 

pública e de qualidade (MOEHLECKE, 2002; MUNANGA, 2003; DOMINGUES, 

2005)? 

  

 

2.7.3 Ações afirmativas ou mudanças estruturais pro fundas? 

 

 

A questão central para alguns autores estaria na necessidade de mudanças 

radicais na sociedade. O cerne da questão é puramente social. Somente uma 

profunda mudança na sociedade resolveria o problema que grande parte da 

sociedade vive (MOEHLECKE, 2002). 

 

A experiência Cubana mostra que a questão racial uma vez implantada, onde 

houve escravidão, a adoção de políticas sociais sem o suporte de ações voltadas 

para a questão racial não apresentam os resultados esperados. A idéia presente 

durante a revolução Cubana era que a discriminação e as desigualdades raciais 

desapareceriam assim que os privilégios de classe fossem erradicados. Foi, então, 

proibida qualquer forma de discriminação e abolido o uso de classificações raciais 

ou referência à raça, pois não existiriam cubanos brancos ou cubanos negros, mas 

apenas cubanos. O uso de políticas com enfoque racial era visto como divisivo, 

maléfico e desnecessário. Mas apesar dos ganhos da população negra cubana em 

relação à situação em que viviam anteriormente, as mudanças não foram suficientes 

para extinguir as desigualdades raciais, que persistem em diversos setores como a 

educação, saúde, mercado de trabalho e representação política (MOEHLECKE, 

2002). 

 

Em 1977, Fidel Castro reconheceu que negros e mulheres estavam sub-

representados nos postos de liderança do governo. Na ocasião foi discutida a 

possibilidade de implementação de ações afirmativas (MOEHLECKE, 2002). 

 

É importante destacar o reconhecimento por parte do governo cubano de que 

políticas sociais apenas, mesmo num contexto de revolução e profundas 
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transformações, não são suficientes para resolver o problema da discriminação e 

desigualdades raciais. Se em um contexto como Cuba de extremas transformações 

sociais a sociedade não foi capaz de lidar com essas desigualdades raciais, significa 

que políticas sociais dissociadas de ações que levem em consideração as questões 

raciais não serão suficientes em países que experimentaram uma história de 

escravidão. Deduz-se que o problema racial está associado ao social e um aspecto 

não pode ser solucionado sem que se considere também o outro (MOEHLECKE, 

2002). 

 

 

2.7.4 Ação afirmativa não infringiria o princípio d a igualdade? 

 

 

O princípio da igualdade perante a lei surge no século XVIII, nas revoluções 

francesas e americanas e está presente nas constituições brasileiras desde o 

Império. O que está em disputa são diferentes interpretações da constituição, e a 

dúvida é se a constituição de 1988 dá sustentação legal para a aplicação das ações 

afirmativas (GOMES, 2005). 

 

Segundo Moehlecke (2002, p. 213)  

 

a validade das ações afirmativas encontra sustentação legal em 
algumas interpretações, apesar de estas não serem, até o momento, 
majoritárias”. Ainda segundo a autora, “Essa é uma área em disputa”. 
Mais adiante a autora completa: “Existe um tênue equilíbrio na sua 
validade legal, fato esse que exige uma atenção à justificativa moral 
que essas ações teriam perante a sociedade, ou seja, é necessário 
observar a sua legitimidade social. 

 

O princípio da igualdade perante a lei foi tido, durante muito tempo, como a 

garantia da concretização da liberdade. Para os pensadores e teóricos da escola 

liberal, bastaria a simples inclusão da igualdade no rol dos direitos fundamentais 

para se ter esta como efetivamente assegurada no sistema constitucional. A 

experiência e os estudos de direito e política comparada, contudo, têm demonstrado 

que, tal como construída, à luz da cartilha liberal oitocentista, a igualdade jurídica 

não passa de mera ficção. Imperiosa seria a adoção de uma concepção substancial 
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da igualdade, que levasse em conta em sua operacionalização não apenas certas 

condições fáticas e econômicas, mas também certos comportamentos inevitáveis da 

convivência humana, como é o caso da discriminação (GOMES, 2005). 

 

em lugar da concepção «estática» da igualdade extraída das 
revoluções francesa e americana, cuida-se nos dias atuais de se 
consolidar a noção de igualdade material ou substancial, que, longe 
de se apegar ao formalismo e à abstração da concepção igualitária 
do pensamento liberal oitocentista, recomenda, inversamente, uma 
noção “dinâmica”, “militante” de igualdade, na qual necessariamente 
são devidamente pesadas e avaliadas as desigualdades concretas 
existentes na sociedade, de sorte que as situações desiguais sejam 
tratadas de maneira dessemelhante, evitando-se assim o 
aprofundamento e a perpetuação de desigualdades engendradas 
pela própria sociedade. Produto do Estado Social de Direito, a 
igualdade substancial ou material propugna redobrada atenção por 
parte do legislador e dos aplicadores do Direito à variedade das 
situações individuais e de grupo, de modo a impedir que o dogma 
liberal da igualdade formal impeça ou dificulte a proteção e a defesa 
dos interesses das pessoas socialmente fragilizadas e 
desfavorecidas (GOMES, 2005, p. 09). 

 

Da ultrapassada noção de igualdade estática ou formal ao novo conceito de 

igualdade substancial surge a idéia de igualdade de oportunidades, noção 

justificadora de diversos experimentos constitucionais pautados na necessidade de 

se extinguir ou de pelo menos mitigar o peso das desigualdades econômicas e 

sociais e, conseqüentemente, de promover a justiça social (GOMES, 2005). 

 

Dessa nova visão resultou o surgimento, em diversos ordenamentos jurídicos 

nacionais e na esfera do Direito Internacional dos Direitos Humanos, de políticas 

sociais de apoio e de promoção de determinados grupos socialmente fragilizados. 

Vale dizer, da concepção liberal de igualdade que capta o ser humano em sua 

conformação abstrata, genérica, o Direito passa a percebê-lo e a tratá-lo em sua 

especificidade, como ser dotado de características singularizantes (GOMES, 2005). 

 

Nessa nova postura, o Estado abandona a sua tradicional posição de 

neutralidade e de mero espectador dos embates que se travam no campo da 

convivência entre os homens e passa a atuar “ativamente na busca” da 

concretização da igualdade positivada nos textos constitucionais (GOMES, 2005). 
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A esse respeito é válido citar a opinião da Ministra do Supremo Tribunal 

Federal, Carmem Lúcia Antunes Rocha (1996, p.284) em seu artigo “Ação 

Afirmativa: O Conteúdo Democrático do Princípio da Igualdade Jurídica”: 

 

A definição jurídica objetiva e racional da desigualdade dos 
desiguais, histórica e culturalmente discriminados, é concebida como 
uma forma para promover a igualdade daqueles que foram e são 
marginalizados por preconceitos encravados na cultura dominante 
[...]. A ação afirmativa é, então, uma forma jurídica para se superar o 
isolamento ou a discriminação social a que se acham sujeitas as 
minorias.  

 

 

2.7.5 Pode a genética definir quem deve se benefici ar das ações 

afirmativas? 

 

 

No trabalho sobre a genética do homem moderno desde a sua gênese na 

África, sua dispersão pelo globo e em tentativas de classificação das pessoas, Pena 

e Bortolini (2004) argumentam que grande parte da discussão da classificação racial 

humana e sua importância social gravita em torno do binômio aparência 

física/origem geográfica, ou, resumidamente, cor/ancestralidade. A própria 

expressão “raça” é usada ora em um sentido, ora em outro. No contexto morfológico, 

fenotípico, classificam-se as pessoas como pertencentes a certo grupo por meio de 

um conjunto de caracteres físicos (por exemplo, cor da pele ou textura do cabelo). 

Assim, fala-se da raça negra, da raça branca etc. No Brasil, a palavra “cor” é usada 

como um sinônimo nesse sentido. “Raça” pode também denotar origem em uma 

região do globo, assumindo o significado de “ancestralidade geográfica” – fala-se 

então de uma raça africana, raça oriental (PENA; BORTOLINI, 2004; MAGNOLI, 

2009). 

 

Por outro lado, mesmo não tendo o conceito de raças pertinência biológica 

alguma, ele continua a ser utilizado, na construção social e cultural, como um 

instrumento de exclusão e opressão. Independente dos clamores da genética 

moderna de que a cor do indivíduo é estabelecida por apenas um punhado de genes 

totalmente desprovidos de influência sobre a inteligência, talento artístico ou 
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habilidades sociais, a pigmentação da pele ainda parece ser um elemento 

predominante da avaliação social de um indivíduo e talvez a principal fonte de 

preconceito (SCHWARCZ, 2001). 

 

Tendo em vista a nova capacidade de se quantificar objetivamente, por meio 

de estudos genômicos, o grau de ancestralidade africana de cada indivíduo, pode a 

genética definir quem deve se beneficiar das cotas universitárias e demais ações 

afirmativas? De acordo com Pena e Bortolini (2004, p. 46) a resposta a este 

questionamento é um enfático NÃO, que eles justificam: 

 
Acreditamos que a genética moderna pode oferecer subsídios para as 
decisões políticas e que o perfil genético da população brasileira 
certamente deve ser levado em conta em decisões políticas. Por outro 
lado, a genética não pode arrogar-se um papel prescritivo explícito. Para 
tornar este ponto mais claro, vamos fazer uma analogia com o 
aconselhamento genético, que constitui a dimensão clínica da genética 
humana. O aconselhamento genético é o processo por meio do qual o 
geneticista clínico fornece à seus pacientes e suas famílias informações 
a respeito de uma dúvida genética que os aflija. O objetivo do 
aconselhamento genético é ajudar as próprias pessoas a tomarem 
decisões informadas sobre casamento, reprodução ou condutas 
médicas com base em conhecimento genético sólido. O processo de 
aconselhamento genético é fundamentalmente não-diretivo: o 
geneticista fornece a informação genética, mas cabe ao paciente ou à 
família a decisão de conduta com base na interpretação dos informes 
recebidos de acordo com a sua história de vida, seus sofrimentos e sua 
percepção dos riscos e dos benefícios das várias alternativas. 
Analogamente, a informação genética sobre a estrutura da população 
brasileira deve ser considerada apenas como um subsídio para o 
processo de tomada de decisões. Não compete à genética fazer 
prescrições sociais. A definição sobre quem deve se beneficiar das 
cotas universitárias e das ações afirmativas no Brasil deverá ser 
resolvida na esfera política, levando em conta a história do país, o 
sofrimento de seus vários segmentos e análises de custo e benefício. 

 
 

2.7.6 A cor dos brasileiros 
 
 

 Como não podemos utilizar a genética para definirmos quem poderá se 

beneficiar com o sistema de cotas, qual o instrumento utilizar? Como distinguir quem 

é negro e quem é branco no país? Como determinar a cor, quando não se fica para 

sempre negro no Brasil, quando se “embranquece” por dinheiro e se “empretece” por 

declínio social? As tentativas de algumas instituições em classificar as pessoas têm 

se mostrado desastrosas (SCHWARCZ, 2001). 
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 Magnoli (2009) relata a existência de um verdadeiro “tribunal racial” (p. 368) 

na UNB, encarregados de analisar fenótipos. Candidatos conheceram a estranha 

experiência de serem julgados e condenados como “fraudadores Raciais” (p. 369). 

Fato que ganhou repercussão nacional foi o ocorrido com os gêmeos univitelinos, 

Alex e Alan Teixeira da Cunha, onde um foi considerado apto para as cotas (negro) 

e o outro não (branco) (ZAKABI; LEOLELI, 2007). A partir deste fato ocorrido com os 

gêmeos, o método de certificação por imagens fotográficas da UnB deixou de existir. 

Para Carvalho et al. (2008), a UnB já conta com 3000 estudantes cotistas negros em 

pleno processo de formação e sem nenhuma crise constatada. Segundo este Autor 

(p. 19): “Mesmo que tivesse acontecido uma dúzia de incidentes como esse, ainda 

assim a porcentagem de erros das cotas na UnB como política pública continuaria 

baixíssima”. 

 

 Para Magnoli (2009), as políticas de preferências nos empregos e de cotas 

nas universidades só poderiam funcionar se contassem com uma classificação geral 

e uniforme dos cidadãos. Os Estados Unidos tinham uma longa tradição de 

classificação étnica, expressa no censo. Além disso, a regra da gota de sangue 

única cancelava a existência de mestiço, evitando dificuldades de rotulação de 

candidatos. Desse modo, as iniciativas federais e universitárias de preferências 

raciais não precisavam se ocupar com a definição do público-alvo que seria 

beneficiado. 

 

Os pesquisadores Schwarcz (2001) e Magnoli (2009) relatam a experiência 

realizada pelo IBGE em 1976 durante a sua pesquisa por amostragem de domicílio 

(PNAD) na qual os brasileiros responderam livremente sobre a sua cor e foram auto-

atribuídas 136 cores, reveladora de uma verdadeira aquarela do Brasil. O resultado 

indicou não só a riqueza de definições da cor, mas também a dificuldade de 

determiná-la com precisão. Segundo Magnoli, o resultado desta pesquisa foi 

interpretado pelos ativistas do movimento negro, como uma prova dos efeitos 

insidiosos de um racismo disseminado que vigora na nossa sociedade. Os negros 

não queriam assumir a sua verdadeira identidade. “Foi o diagnóstico a que 

chegaram partindo não de alguma evidência relevante, mas de uma interpretação 

pré-existente sobre a história do Brasil e as suas relações sociais no país” 

(MAGNOLI, 2009, p. 144). 
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Segundo Magnoli (2009), censos têm múltiplas utilidades. Menos visíveis, 

mas não menos importantes, que suas funções administrativas são as suas funções 

identitárias. No sistema de classificação do censo brasileiro, o conceito de raça 

aparece como equivalente secundário do conceito de cor, o que sinaliza alguma 

desconfiança sobre a sua objetividade. Diferentemente do sistema americano, no 

censo brasileiro há uma categoria designada para abrigar as pessoas que se 

identificam como mestiças. Essa categoria aparece sob o rótulo “pardo”, na qual, 

estão classificados quase dois quintos dos brasileiros.  

 
 As últimas pesquisas do IBGE (2008) têm mostrado um aumento significativo 

no número de negros (considera-se negros os pretos e pardos) no percentual dos 

brasileiros, inclusive, pelas projeções, em breve serão maioria (conforme publicação 

do jornal Folha de São Paulo datado de 14/05/08). Este aumento, segundo o 

movimento negro, se deve mais pelo fato das pessoas se reconhecerem como 

negras, ou seja, mais uma vez raça e cor no Brasil se traduz como um fenômeno 

social e cultural (SCHWARCZ, 2001).  

 

Para Magnoli (2009), quando um rótulo étnico tem potenciais repercussões na 

vida prática, as pessoas forjam novas identidades ou selecionam, entre mais de uma 

identidade viável, aquela mais bem adaptada aos seus interesses. 

 
 Existe ainda a discrepância entre cor atribuída e cor autopercebida, que está 

relacionada à própria situação socioeconômica. A cor é quase uma denominação 

contrastiva, variando em função do local, da hora e da condição. Sabe-se que o 

entrevistado, por vezes, muda a sua cor, dependendo do entrevistador. Como se 

percebe, é impossível colocar um ponto final nesta discussão (SCHWARCZ, 2001). 

Para Magnoli (2009), reunir nas estatísticas pardos e pretos é uma atitude racialista, 

que pode gerar inúmeras situações constrangedoras quando da realização de 

seleções de candidatos às vagas de cotas. Pergunta o autor (p. 372): “o que fazer 

com a massa de mestiços claros que tendem a se inscrever como “negros” no 

sistema de acesso às universidades por cotas a fim de disputar vagas em igualdade 

de condições com os ademais cotistas?” 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 OBJETIVOS 
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3.1 Objetivo Geral 
 

 

Analisar o desempenho acadêmico dos estudantes que ingressaram no curso 

médico pelo sistema de cotas e a percepção que os docentes têm sobre esses 

estudantes. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 

• Comparar o desempenho acadêmico no vestibular e no curso médico obtido 

pelos alunos cotistas com o dos demais alunos. 

 

• Identificar qual a percepção que os docentes do curso médico têm a respeito 

dos estudantes cotistas e do sistema de cotas. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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4.1 O sistema de Ingresso na Universidade 

 

 

De acordo com a Comissão Técnica de Concursos (COTEC, 2007) da 

UNIMONTES, o acesso aos cursos ocorre pelos seguintes processos seletivos: 

 

• PAES - Programa de Avaliação Seriada para Acesso ao Ensino Superior, 

implantado em 1998, visando oferecer aos alunos do ensino médio uma outra 

possibilidade de ingressar na UNIMONTES. À época houve um aumento de 

40% nas vagas de todos os cursos da UNIMONTES destinadas 

especialmente aos candidatos do PAES que se inscrevem a partir da primeira 

série do Ensino Médio e na terceira e última etapa, escolhem o curso a que 

pretende concorrer. Classificam-se aqueles que obtiverem o mínimo de 30% 

dos pontos distribuídos nas três etapas, observando-se a ordem, segundo o 

número de pontos obtidos. Podem participar todos os alunos que estejam 

matriculados no Ensino Médio (modalidade regular), da rede pública ou 

privada, credenciadas ao sistema. O candidato realiza provas objetivas (de 

múltipla escolha) de todas as disciplinas, nas três etapas, sendo que a 

terceira etapa inclui também as provas discursivas de Língua Portuguesa, 

Literatura Brasileira e Redação. O candidato que repetir a série ou deixar de 

participar de qualquer uma das etapas, fica excluído do programa. Este 

sistema não contempla o sistema de reserva de vagas. No caso específico do 

Curso Médico, são distribuídas 16 vagas anuais, sendo que os oito melhores 

classificados iniciam o curso em fevereiro e os demais em agosto. 

 

• Processo Seletivo Tradicional – Ocorre duas vezes ao ano e o candidato pode 

se inscrever nas seguintes modalidades: 

 

o Modalidade I – concorrência com reserva de vagas em uma das seguintes 

categorias: Afro-descendente, carente (ADC) – 20% das vagas; Egresso 

de escola pública, carente (EEPC) – 20% das vagas; e Portador de 

deficiência ou categoria Indígena (PD/I) – 5% das vagas. 

Para participar da categoria ADC ou EEPC o estudante deverá, 

obrigatoriamente, se inscrever no programa socioeconômico, com 
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comprovação de renda familiar de até um salário mínimo por pessoa. 

Ainda para a categoria ADC deverá assinar a declaração de afro-

descendente e para a categoria EEPC apresentar documento 

comprobatório (histórico escolar ou declaração emitida pela instituição de 

ensino) de ter feito integralmente o ensino fundamental e médio em escola 

pública ou que tenha recebido bolsa, caso tenha feito em escola particular. 

As informações socioeconômicas declaradas pelo candidato serão 

analisadas pela COTEC para aprovação ou não. 

O estudante para participar da categoria portador de deficiência deverá 

apresentar laudo médico especificando o tipo de deficiência de acordo 

com o CID 10 e o grau de incapacidade, se temporária ou permanente. 

Para participar como indígena deverá apresentar identidade indígena ou 

declaração da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e declaração assinada 

da sua origem racial. Também nesses casos a COTEC analisará a 

documentação para aprovação ou não. 

 

o Modalidade II – concorrência sem reserva de vagas (S/R). 

 

o Modalidade III – treinante. 

 

Portanto, não é possível comparar o desempenho dos estudantes que 

prestam provas pelo sistema PAES com aqueles do Processo Seletivo Tradicional. 

Porém, entre os concorrentes do Processo Seletivo Tradicional, como são as 

mesmas provas que estes estudantes prestam, independente da modalidade, a 

comparação de desempenho é perfeitamente factível. Salientamos que para o Curso 

Médico são disponibilizadas 20 vagas semestrais no Processo Seletivo Tradicional.  

 

A seguir é apresentada a distribuição de ingresso de estudantes no Curso 

Médico após a introdução do sistema de cotas no ano de 2005: 
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Tabela 1 
Número de vagas ofertadas para o Curso Médico por categorias no processo 

seletivo tradicional 
 

Processo 
Seletivo/Categorias ADC EEPC PD/I S/R 

01/2005 4 4 1 11 
02/2005 4 4 1 11 
01/2006 6 6 1 07 
03/20063 4 4 1 11 
01/2007 6 6 1 07 
02/2007 4 4 1 11 
01/2008 6 6 1 07 
02/2008 6 6 1 07 
Fonte: sitio da UNIMONTES 
Nota: ADC: afro-descendente, carente. 

EEPC: egresso de escola pública, carente. 
PD/I: portador de deficiência/indígena. 
S/R: sem reserva.  
 

A variação do número de vagas ofertadas nas diversas categorias se deve a 

uma leitura equivocada da COTEC, pois ao distribuí-las foi calculado o percentual de 

45% sobre as 20 vagas do processo seletivo tradicional, não se levando em 

consideração as oito vagas semestrais do PAES. Depois de alertada, a COTEC 

redefine e padroniza seus cálculos e o número de vagas para o sistema de reserva 

de vagas passa de nove para treze a partir de 2008. 

 

 

4.2 Sujeitos  

 

 

 4.2.1 Estudantes 

 

 

Para análise de desempenho dos estudantes no vestibular e ao longo do 

curso foram utilizadas as notas obtidas nessas duas situações. O Curso Médico 

conta com um número aproximado de 336 estudantes, distribuídos em doze 

períodos. O desempenho dos estudantes nos vestibulares foi analisado ao longo de 

dos anos de 2005 a 2008, totalizando oito vestibulares. 

                                                 
3 No ano de 2006, a UNIMONTES excepcionalmente abriu três processos seletivos tradicionais, 

sendo ofertadas vagas para o Curso Médico no primeiro e terceiro. 
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Para análise de desempenho ao longo do curso foram consideradas as notas 

obtidas nos módulos das duas turmas que iniciaram o curso médico no ano de 2005, 

até completarem o sexto período.  

 

 

4.2.2 Professores 

 

 

• O Curso Médico conta com aproximadamente 130 professores efetivos e 

designados, com titulações de especialistas, mestres e doutores. O índice de 

titulação é considerado baixo, porém com o início do mestrado próprio da 

Instituição, espera-se que este índice aumente rapidamente.   

 

• Para participarem das entrevistas, selecionamos uma amostra estratificada 

por categoria docente: a) tutores: docentes que desempenhavam atividades 

nos seis primeiros períodos do curso, nos módulos de conteúdo; b) instrutores 

de habilidades dos módulos de “Habilidade e Atitude”;  e  c) instrutores dos 

módulos “IAPSC” (Interação, Aprendizagem, Pesquisa, Serviço e 

Comunidade). O critério mínimo adotado foi de pelo menos três anos de 

experiência. Foram entrevistados sete docentes, sendo três tutores, três 

instrutores de habilidades e um instrutor do “IAPSC”. Foi seguido o critério de 

saturação para definirmos o número final de professores entrevistados. As 

entrevistas foram gravadas e transcritas para posterior análise. 

 

 

 4.3 Procedimentos Éticos 

 

 

 O projeto obteve a aprovação dos comitês de ética da UNIMONTES (ANEXO 

I) e da UNIFESP (ANEXO II). 

 

 O Termo de Consentimento (ANEXO III) foi lido e assinado pelos sujeitos 

entrevistados, não tendo havido nenhuma discordância. 
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4.4 Processo de Coleta dos Dados 

 

 

 A coleta de dados foi realizada em quatro fases: 

 

• Fase 1 – Coleta e análise da concorrência (relação candidato/vaga) do PAES 

e dos processos seletivos tradicionais: Introduzimos este dado no trabalho 

para verificarmos qual a concorrência que os estudantes cotistas enfrentam e, 

ao mesmo tempo, fazermos uma comparação com os outros estudantes do 

processo seletivo tradicional e do PAES. Estes dados foram obtidos 

diretamente do sitio da UNIMONTES e são de domínio público. 

 

• Fase 2 – Coleta e análise das notas dos processos seletivos tradicionais: Os 

dados referentes ao processo seletivo tradicional estão disponibilizados no 

sitio da UNIMONTES e também são de domínio público. Este sistema já 

identifica os estudantes por categorias. Foi realizado o levantamento dos 

dados referentes ao desempenho de todos os estudantes que ingressaram 

pelo processo seletivo tradicional, nos anos de 2005 a 2008. Calculamos as 

médias aritméticas simples das notas obtidas pelos estudantes nos seus 

grupos específicos (estudantes cotistas agrupados e estudantes sem reserva 

de vaga). Pretendeu-se extrair as seguintes informações destes dados: 

o  se existe diferença estatisticamente significativa entre as médias 

aritméticas simples dos diferentes grupos de estudantes que obtiveram 

êxito no vestibular. 

o quantos estudantes cotistas obtiveram notas suficientes para serem 

também aprovados no grupo de estudantes sem reserva de vagas. 

o quantos estudantes se beneficiaram com o sistema de cotas nos oito 

primeiros processos seletivos nesse sistema. 

 

• Fase 3 – Coleta e análise das notas dos estudantes nos módulos, obtidas das 

cadernetas escolares guardadas na Secretaria Geral: Foi avaliado o 

desempenho das duas turmas do ano de 2005, do primeiro ao sexto período. 

Estas duas turmas foram as primeiras da UNIMONTES com a presença de 

estudantes cotistas. Nos Módulos de Conteúdo Específico foram computadas 
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apenas as notas do Exame de Avaliação Cognitiva, que têm o valor de 

sessenta pontos. Optamos por não computar as notas de auto-avaliação, 

avaliação inter-pares e da avaliação realizada pelo tutor, por considerá-las 

subjetivas. Nos Módulos de Habilidades e Atitudes computamos apenas as 

notas do Exame de Avaliação Prática, que tem valor de 30 pontos, por 

considerá-las a menos subjetiva. Nos Módulos IAPSC coletamos a nota 

integral, pois não existe uma avaliação formal nesta modalidade de ensino. 

Nestes módulos, os estudantes são avaliados por desempenho no campo, 

apresentação de trabalhos etc. Foi avaliado e comparado o desempenho dos 

estudantes, divididos em três categorias: cotistas, sem reserva e do PAES. 

Por meio dos dados foi possível: 

o Identificar as diferenças das médias das notas dos módulos de cada grupo 

de estudantes, ao longo dos períodos (primeiro ao sexto). 

o Acompanhar e comparar a evolução do desempenho dos grupos de 

estudantes no transcorrer do curso.  

 

• Fase 4 - Aplicação da entrevista aos professores:  

A entrevista permite a obtenção de fatos considerados objetivos bem como 

fatos que se referem diretamente ao individuo, sua reflexão, suas impressões, 

percepção sobre a realidade que vivencia (MINAYO, 2007). 

 

O roteiro de entrevista (APÊNDICE I) foi elaborado a partir das hipóteses e 

objetivos do estudo e as questões mostraram-se adequadas na aplicação do pré-

teste. Também permitiu flexibilidade nas conversas e absorção de novas questões 

trazidas pelos interlocutores. 

 

As entrevistas foram gravadas e transcritas para posterior análise. 

 

O objetivo das entrevistas foi o de captar, a partir do discurso dos 

professores, as nuances de opiniões e percepções sobre a reserva de vagas, o 

desempenho acadêmico dos estudantes, a percepção dos professores sobre os 

estudantes, a justificativa dessa política pública e diferenças entre os estudantes 

cotistas e não-cotistas. 
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Este instrumento de trabalho de campo se desdobrou em indicadores 

considerados essenciais, em tópicos que contemplam a abrangência das 

informações esperadas, conforme preconiza Minayo (2007). 

 

 

4.5 Análise dos Dados 

 

 

Nas fases 1 e 2 os dados foram coletados junto à COTEC e sítio da 

UNIMONTES; na fase 3 junto à Secretaria Geral da Universidade. Todos esses 

dados foram submetidos a uma análise de freqüência, porcentagens e tratamento 

estatístico adequado a cada situação conforme descrição na apresentação dos 

resultados. 

 

Na fase 4, para análise das entrevistas, optamos por realizar uma análise 

temática conforme preconizado por Minayo (2007) e por Franco (2005). A partir das 

respostas obtidas para cada uma das questões procuramos identificar as “Unidades 

de Contexto”, isto é, frases que contemplam o contexto a partir do qual as 

informações foram elaboradas pelos sujeitos. A seguir construímos quadros 

ilustrativos para facilitar os procedimentos de agrupamento e classificação para 

posterior identificação de eixos temáticos e respectivas categorias de análise que, 

conseqüentemente possibilitaram inferir, analisar e interpretar os dados. 

 

A seguir são apresentados os quadros (de 1 a 10) que contém as Unidades 

de Contexto relativas às questões da entrevista. 

 

Questão 1: Qual sua percepção sobre o desempenho dos estudantes no 

período em que você atua? 

 

Pergunta feita com o objetivo de inferir se o docente, imediatamente, identifica 

o estudante cotista em relação aos demais, sem levar em consideração outras 

premissas. 
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Quadro 1 

Unidades de contexto à Questão 1 

 

 Unidades de Contexto 

S1 

“Desde quando eu comecei eu sempre achei que o nível fosse muito alto, às 

vezes é até difícil a gente acompanhar algumas coisas, tem que me virar para 

resolver estudar. No meu ponto de vista o nível é muito bom. A seleção que 

eles fazem no vestibular normal  é muito séria, elimina muito, é um filtro 

muito grande. Chega realmente um bom estudante.” 

S2 
“Você quer saber se há alguma distinção de quem é cotista e de quem não 

é?” 

S3 
“Entendo que eles têm um desempenho muito bom nas disciplinas biológicas 

e têm uma resistência nas disciplinas que não são biológicas.” 

S4 

“Bom, no inicio eu sempre perguntava aos alunos se eles vinham do vestibular 

tradicional ou se era por cotas ou se era pelo PAES. Até que um dia 

aconteceu que um deles ficou constrangido, porque ele era cotista negro e era 

mais branca do que eu. Ai ficou um mal estar na sala, inclusive entre os 

colegas. Ai eu decidi não perguntar mais. Então eu não sei dizer quem é 

cotista e quem não é. Mas eu via uma certa dificuldade maior nesses, na 

comunicação, na fala, nem todos claro, mas naquelas  cotas de ensino 

público, nesses eu percebia uma certa dificuldade.  Nos deficientes eu não 

vi dificuldade. Eu até gostaria de ver lá na frente como é que é. No primeiro 

período eu percebia alguma diferença, mas como agora eu não pergunto mais 

quem é cotista eu não sei quem é, então eu não sei, mas eu percebo sim, 

em alguns alunos certas dificuldades.”  

S5 

“Dos estudantes do terceiro ou do sétimo período?” 

“Os estudantes do terceiro período são mais interessados na prática dos que 

os estudantes do sétimo período.” 

S6 

“O desempenho, ele não é um desempenho uniforme, a gente vê 

discrepâncias entre os alunos, entre as sub-turmas. Então não um 

desempenho regular. A gente tem muita variação no desempenho destes 

estudantes.” 

S7 
“Eu penso que eles não estão...alguns ...há uma diferença, os grupos são 

heterogêneos. Alguns sem o empenho adequado para o curso de medicina.” 
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Questão 2: Existem diferenças significativas? 

 

Pergunta feita para perceber se o docente identifica diferenças entre cotistas 

e de mais estudantes. 

 

Quadro 2 

Unidades de Contexto à Questão 2 

 

 Unidades de Contexto 

S1 

“Quando não tinha cota existia, não existia, agora com a cota às vezes a 

gente sabe que o estudante é por cota, ele se perde um pouco, ele não tem o 

mesmo rendimento que os outros , e é aí que eu sei que muitas vezes  

essa...essa dificuldade dele que me faz procurar e ver que muitas vezes eles 

são cotistas.... e aí que a gente tenta segurar um pouquinho a barra deles pra 

reforçar um pouquinho a situação deles.” 

S2 

“Eu acho que não . Até porque eu não procuro saber se ele passou neste ou 

naquele vestibular. Eu não faço essa distinção. Eu não procuro saber se o 

estudante x passou por qual vestibular. Por não saber qual o vestibular que 

ele passou, eu não este tipo de comparação para saber se tem esta diferença. 

Alguns que passaram bem no vestibular, às vezes não têm um desempenho 

tão bem no curso. Alguns estudantes novos às vezes não sabem bem se 

aquilo que querem no curso. A gente vê diferença de desempenho em 

características individuais mesmo.” 

S3 “De forma nenhuma, não percebo diferença nenhuma.”  

S4 
“Aí a gente nota essa diferença”....  

“Pode ser não posso te afirmar”.  

S5 
“Existe um grupo de estudantes bem interessados, a maior parte é mais ou 

menos e um grupo pequeno desinteressado.” 

S6 “Sim, existem.” 

S7 “Eu penso que sim. Alguns apresentam alguma dificuldade, alguma limitação.” 
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Questão 3: A que você atribui estas diferenças? 

 

 Pergunta importante para definir posições e conceitos dos docentes 

 

Quadro 3 

Unidades de Conceito à Questão 3 

 

 Unidades de Contexto 

S1 

“Bom eu acho que o vestibular da UNIMONTES, ele é muito concorrido, e os 

que entram no vestibular mesmo , mesmo que seja... ééé... até o pessoal do 

PAES eles entram muito bem, agora os outros , o nível deles é um pouco 

mais baixo sim , eu acho que o grande problema é este desnível.” 

S2 

“Eu acho que não . Até porque eu não procuro saber se ele passou neste ou 

naquele vestibular.” 

A gente vê diferença de desempenho em características individuais mesmo.” 

S3 “De forma nenhuma, não percebo diferença nenhuma.” 

S4 
“...agora piorou sim , principalmente na fala, mas eu não sei se é devido a 

costas .” 

S5 
“...os estudantes são assim mesmo, uns são sempre mais interessados do que 

outros.” 

S6 

Não a gente não pode afirmar com certeza a que ele pode ser atribuído, pode 

ser questões pessoais, da pessoa, de interesse pelo curso, de cognição, mas a 

gente vê que existem estas discrepâncias, talvez até por uma questão 

individual do aluno. 

S7 
“Eu não consigo identificar uma causa. Eu não consig o identificar quais 

são os estudantes cotistas e quais são os estudantes não cotistas.” 

 

 

Questão 4: Quanto você conhece sobre o sistema de cotas? 

 

 Esta pergunta possibilita identificar se o docente conhece o sistema de cotas 

na UNIMONTES e os princípios dessa política, bem como se ele está apto a analisar 

o contexto do sistema de cotas no Curso Médico. 
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Quadro 4 

Unidades de Contexto à Questão 4 

 

  

S1 “Não muito .” 

S2 

“Praticamente nada . Quando eu fiquei sabendo do sistema de cotas estava 

sendo discutindo ainda, estava sendo implantado. Eu não sei número de 

vagas...para negros, para deficientes. Eu não sei x vagas para negros, x vagas 

para deficientes.” 

S3 

“Eu sei que têm cota para negros oriundos de escolas públicas, para carentes, 

para deficientes, para índios... 

Eu acho  que são em torno de 30 %, têm o PAES, o sistema universal...é eu 

acho  em torno de uns 30%.” 

S4 

“Muito pouco , muito pouco... eu vi uma palestra na Unimontes sobre cotas e o 

professor falou que eles se igualam com o passar do tempo. 

Não sei.. eu sei...já ouvi dizer, talvez metade , deixa ver, têm a cotas de 

negros, de alunos das escolas públicas, de deficientes, de índios. Não sei. 

Talvez metade .” 

S5 
“Pouco.  Sei que têm cota para estudantes da escola pública e para 

afrodescendentes.” 

S6 

“O que é informado pela mídia, né, que a gente tem hoje um determinado 

número de cotas  para indigenos, negros, oriundos de escola pública, alunos 

estes de baixa renda.” 

S7 

“Não profundamente . Eu sei que as cotas são oferecidas para alunos da 

escola pública, algumas para negros, afrodescendentes e para portadores de 

deficiências físicas. E têm uma percentagem significativa para esses grupos. 

São 50% das vagas destinadas a estes e as outras 50% das vagas são 

destinadas aos estudantes do vestibular geral.” 

 

 

Questão 5: Qual a sua opinião sobre o sistema de cotas? 

 

Essa pergunta identifica posições políticas. 
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Quadro 5 
Unidades de Contexto à Questão 5 

 
 Unidades de Contexto 

S1 
Eu não concordo , eu acho que ele é injusto . 
Acho que o que tem que melhorar é a nível do ensino médio e fundam ental.  

S2 

“...a população do país é muito miscigenada  e é difícil saber quem é de origem 

branca, é de origem amarela. A maioria da gente é parda e muita gente utiliza 

dele utiliza de má fé... 

Como o governo não propicia o ensino de qualidade  para as pessoas estarem 

disputando as vagas nas universidades, então ele utiliza ele para diminuir a culpa 

pela má educação.” 

S3 

“No momento ele ainda é necessário , devido a desigualdade dos sistema 

público e privado de ensino. No futuro isto têm que ser corrigido com uma 

melhoria do ensino anterior ao da entrada na universidade. Os estudantes 

tiveram oportunidades desiguais.”  

S4 

“Olha até eu fazer as perguntas eu era contra. Porque têm cotas para negros , ai 

é racismo realmente. Por que ter cotas para eles?  Tem que melhorar o 

ensino básico  e não ter cotas para eles passarem no vestibular.... 

Sou contra . Eu acho que a base tem que vim lá de baixo e não por causa da cor, 

se ele é pobre, porque tem problema físico, eu acho que tem que ser tudo igual.” 

S5 

“Eu acho que é valido para os estudantes da escola pública,  porque eles 

levam desvantagens em relação aos estudantes das escolas particulares. O 

ensino público é muito ruim.” 

S6 

“Ele é um sistema injusto  a meu ver. Primeiro se você dá a cota para o negro  

você tá ajudando na descriminação . Por ele ser negro ele teria alguma 

deficiência de aprendizagem em relação aos indivíduos de outras cores. Ele não 

aprende menos. Por que ele é privilegiado? Para o negro é um jeito de 

aumentar o preconceito , porque para uma pessoa que é branca fez o mesmo 

número de pontos ele deixar de entrar, isto gera preconceito.” 

S7 

“Eu penso que este sistema não resolve a não entrada de estudantes carentes de 

escolas públicas. O que deveria fazer é melhorar o ensino de primeiro grau, de 

primeiro e segundo grau na escola pública.”  

 
 Durante as entrevistas, surgiram outras temáticas que não foram objeto de 

perguntas específicas, porém invariavelmente acabaram por serem comentadas 

pelos docentes.  Utilizaremos a mesma metodologia para estes temas, ou seja, 

reproduziremos as respostas em Quadros. 
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Quadro 6 

Afirmações dos docentes quanto ao número de estudantes cotistas presentes em 

cada turma do Curso Médico 

 
 Unidades de Contexto 

S1 “...eles entram  mais ou menos 7, né?” 

S2 
“Do PAES eu sei que são 8 e 20 são vagas do vestibular normal e destas vagas 

do vestibular normal é que tem as vagas dos cotistas.” 

S3 “Eu acho que são em torno de 30 %...” 

S4 

“Não sei.. eu sei...já ouvi dizer, talvez metade , deixa ver, têm a cotas de 

negros, de alunos das escolas públicas, de deficientes, de índios. Não sei. 

Talvez metade.” 

S5 “Sei que têm cota para estudantes da escola pública e para afro descendentes.” 

S6 “Que eu estou sabendo parece que são entorno de quatorze das vinte vagas.” 

S7 
“São 50% das vagas  destinadas a estes e as outras 50% das vagas são 

destinadas aos estudantes do vestibular geral.” 

 

Quadro 7 

Afirmações dos docentes se são capazes de identificar quem são os estudantes 

cotistas 

 

 Unidades de Contexto 

S1 

“Não, porque eu acho que se eu procurar isso vai interferir no meu trabalho, eu 

sempre fico sabendo depois que eles já passaram por mim, ou então quando 

HA um problema que aí eu vou olhar e ele é cotista. Mas eu não procuro saber 

de imediato não.” 

S2 

“...a população do pais é muito miscigenada e é difícil saber quem é de origem 

branca, é de origem amarela. A maioria da gente é parda e muita gente utiliza 

dele utiliza de má fé.” 

S3 “Não.” 

S4 “Não, não sei....” 

S5 “Não, não sei.” 

S6 “...a gente não  tem informação de quem é cotista ou não...” 

S7 
“Eu não  consigo identificar quais são os estudantes cotistas e quais são os 

estudantes não cotistas.” 
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Quadro 8 
Afirmações dos docentes quanto ao desempenho dos estudantes cotistas quando 

comparados com os demais 
 

 Unidades de Contexto 

S1 

“Ele (estudante cotista) não tem o mesmo rendimento que os outros.” 

“... o nível  deles é um pouco mais baixo  sim.” 

“... não é tão mais baixo, mas não é igual aos outros, eles têm alguma 
dificuldade.” 
“... mas que HA um desnível HA.” 
“...a questão do nível intelectual continua um pouco mais baixo...né..” 

S2 “Nunca tive estudante cotista que tivesse desempenho aquém dos demais.” 

S3 “De forma nenhuma, não percebo diferença nenhuma.” 

S4 

“No primeiro período eu percebia alguma diferença, mas como agora eu não 

pergunto mais quem é cotista eu não sei quem é então eu não sei, mas eu 

percebo sim , em alguns alunos certas dificuldades.” 

“Aí a gente nota essa diferença.....” 

“...houve uma piora....” 

S5 “Não, eu não acho não. Nem entre eles têm diferença.” 
“Não, eles se misturam e eu não noto nenhuma diferença.” 

S6 “...que vão mal e a gente sabe que é cotista...” 

S7 
“Que ele tem uma dificuldade maior...”. 
“Pelas bases anterior que ele trouxe.” 
“Porque ele entra por um sistema muito menos concorrido.” 

 
 As respostas às questões da entrevista possibilitaram a identificação de três 

eixos temáticos e cinco categorias de análise: 

• Eixo Temático 1 : Conhecimento dos docentes sobre cotas 

Categoria 1A: O docente não têm conhecimento sobre cotas. 

• Eixo Temático 2 : Desempenho acadêmico do estudante e relação ao fato de 

ser ou não cotista. 

Categoria 2A: O docente relaciona o estudante cotista a um baixo 

desempenho acadêmico. 

Categoria 2B: O docente relaciona desempenho acadêmico do estudante às 

características individuais (interesse, dedicação, empenho). 

• Eixo Temático 3 : Posição do docente frente a cotas. 

Categoria 3A: Concorda em caráter provisório. 

Categoria 3B: Não concorda, é contrário ao sistema de cotas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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5.1 Análise da concorrência do vestibular 

 

 

5.1.1 Análise da concorrência nos vestibulares, sis tema universal. 

 

  

Para percebermos e compararmos o desempenho dos estudantes cotistas é 

interessante termos em mente qual o nível do estudante cotista que está entrando 

no Curso Médico, para tanto iniciaremos a discussão verificando qual a concorrência 

que o candidato enfrenta para ingressar no curso. Para tal, compararemos a 

concorrência dos dois grupos, cotistas e candidatos sem reserva de vagas.  

 
Para iniciarmos a nossa análise, vamos observar a tabela a seguir, que ilustra 

a relação candidato/vaga nos vestibulares de 2005 a 2008. 

 
Tabela 2 

Relação Candidato/Vaga no Processo Seletivo Tradicional para o Curso Médico de 
2005 a 2008 

 

Processo Seletivo / Ano 
Acesso  

1º/2005 2º/2005 1º/2006 3º/2006 1º/2007 2º/2007 1º/2008 2º/2008 
Média 

ADC 10,25 15,0 15,17 28,75 20,17 24,0 15,0 18,0 18,75 

EEPC 22,0 28,25 25,5 39,25 28,0 38,0 27,33 28,33 29,58 

PD/I 2,0 8,0 4,0 6,0 11,0 6,0 8,0 7,0 6,50 

S/R 128,27 155,09 178,43 86,54 132,57 78,18 159,29 193,29 138,95 

Nota:  ADC: afro-descendente, carente. 
EEPC: egresso de escola pública, carente. 
PD/I: portador de deficiência/indígena. 
S/R: sem reserva 
 

A tabela demonstra oscilações na relação candidato/vaga em todas as 

categorias, mas de uma maneira geral as concorrências entre os cotistas 

apresentaram um crescente desde o inicio da instalação do sistema de reserva de 

vagas. 

 

A análise dos dados demonstra indiscutivelmente uma concorrência muito 

superior para a categoria S/R. Mas será que a concorrência enfrentada pelos 

estudantes cotistas que prestam processo seletivo para o Curso de Medicina na 
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UNIMONTES pode ser considerada alta? Para responder a esta pergunta, vamos 

analisar a concorrência enfrentada pelos estudantes dos outros cursos do CCBS na 

categoria S/R e de outros cursos de medicina de universidades públicas do país. 

Vejamos a tabela abaixo: 

 

Tabela 3 
Relação Candidato/Vaga no Processo Seletivo Tradicional Sem Reserva de Vagas 

de 2005 a 2008 dos demais Cursos do CCBS 
 

Processo Seletivo / Ano 
Cursos 

1º/2005 2º/2005 1º/2006 3º/2006 1º/2007 2º/2007 1º/2008 2º/2008 
Média 

Ciências 
Biológicas, 
Licenciatura, 
Noturno 

22,95 NO 22,44 NO 13,56 NO 17,67 No 19,15 

Enfermagem 60,18 61,0 72,57 30,82 50,0 25,18 60,71 42,00 50,30 

Odontologia 30,78 31,33 32,83 19,56 31,50 16,56 38,67 32,83 29,25 

Educação 
Física, 
Noturno 

15,08 NO 8,40 NO 7,44 8,63 9,0 11,50 10,00 

Ciências 
Biológicas, 
Bacharelado, 
Diurno 

28,77 19,36 32,78 10,13 22,44 NO 26,33 NO 23,30 

Educação 
Física, 
Diurno 

14,38 20,22 9,60 10,88 NO 9,75 11,60 10,50 12,41 

Fonte: sítio da UNIMONTES 
Nota: NO = Não Ofertado 
 

 A média da relação candidato/vaga na categoria ADC do Curso Médico é de 

18,75, superior a de cursos tradicionalmente pouco concorridos, como Educação 

Física, semelhante aos de Biologia, porém bem inferior aos dos cursos de 

Enfermagem e Odontologia. Já a categoria EEPC, com média de 29,58, só 

apresenta concorrência inferior ao Curso de Enfermagem no CCBS. Quanto à 

categoria PD/I, apresenta média de 6,50, inferior a todos os demais cursos do 

CCBS. Fica evidente que, dependendo da categoria, o estudante cotista que 

ingressa no Curso Médico da UNIMONTES, enfrenta uma concorrência semelhante 

aos estudantes sem reserva de vagas dos outros cursos do CCBS.  

 

Vamos verificar agora a concorrência enfrentada pelos candidatos aos cursos 

de medicina de outras universidades públicas do país. 
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Gráfico 1  - Relação Candidato/vaga para os Cursos de Medicina no ano de 2009 
em algumas Universidades Públicas Brasileiras 

Fonte: sitio das respectivas universidades 
Nota:  UFMG: Universidade Federal de Minas Gerais 

UNIFESP: Universidade Federal de São Paulo 
UFJF: Universidade Federal de Juiz de Fora 
UFTM: Universidade Federal do Triangulo Mineiro 
UFOP: Universidade Federal de Ouro Preto 

  

O gráfico demonstra a relação candidato/vaga para cursos de medicina de 

algumas universidades públicas, ficando evidente que à concorrência se assemelha, 

na maioria dos casos, a enfrentada pelo candidato da categoria S/R da 

UNIMONTES. Portanto, o estudante cotista do Curso Médico da UNIMONTES 

enfrenta uma concorrência também inferior aos candidatos aos cursos médicos de 

outras universidades públicas.  

  

Outro exercício realizado foi à comparação das notas obtidas pelos 

estudantes cotistas no Processo Seletivo Tradicional com as notas dos estudantes 

da lista de espera da categoria S/R. O objetivo era sabermos quantos dos 

estudantes cotistas que ingressaram no curso médico nos oito vestibulares de 2005 

a 2008, foram de fato beneficiados pelo sistema de reserva de vagas e quais destes 

estudantes lograriam sucesso no vestibular caso a universidade não disponibilizasse 

deste tipo de ação afirmativa. Observemos os dados da tabela a seguir, para depois 

o analisarmos: 
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Tabela 4 
Número de Estudantes Beneficiados pelo Sistema de Reserva de Vagas 

 

Processo Seletivo / Ano Categorias 
1º/2005 2º/2005 1º/2006 3º/2006 1º/2007 2º/2007 1º/2008 2º/2008 

Vagas do 
curso 20 20 20 20 20 20 20 20 

Número de 
Cotistas 09 09 13 09 13 09 13 13 

Número de 
S/R 11 11 07 11 07 11 07 07 

Notas 
comparadas 02 00 05 04 04 01 04 02 

Estudantes 
beneficiados 07 09 08 05 09 08 09 11 

Fonte: sítio da UNIMONTES 
Nota:   

− Vagas no curso: Número de vagas ofertadas no Processo Seletivo Tradicional do Curso 
Médico (com e sem reserva). 

− Número de cotistas: Número de estudantes que ingressaram pelo sistema de cotas no 
Processo Seletivo Tradicional (todas as categorias). 

− Número de S/R: Número de estudantes que ingressaram sem reserva de vagas pelo 
Processo Seletivo Tradicional. 

− Notas comparadas: Comparação das notas dos cotistas aprovados com os estudantes da 
lista de espera do Processo Seletivo Tradicional sem reserva de vagas. O número desta 
célula indica o número de estudantes cotistas que obtiveram nota superior aos estudantes da 
lista de espera. 

− Estudantes beneficiados: Número de estudantes beneficiados pelo sistema de cotas, ou seja, 
não teriam ingressado no curso caso não houvesse sistema de cotas.  

 

 Este levantamento nos leva a concluir que nos vestibulares de 01 e 02 de 

2005, 01 e 03 de 2006, 01 e 02 de 2007 e 01 e 02 de 2008, dos 88 estudantes que 

ingressaram no curso médico pelo sistema de cotas, 66 se beneficiaram de fato por 

este sistema; os demais 22 estudantes também teriam obtido êxito se o vestibular da 

UNIMONTES não tivesse sistema de reserva de vagas. Portanto, 25% dos 

estudantes cotistas apresentaram desempenho nos Processos Seletivos da 

UNIMONTES iguais ou superior aos da categoria S/R. 
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5.1.2  Análise da concorrência entre os estudantes cotistas e do PAES 

 

 

 Apesar do Processo Seletivo Tradicional da universidade ser bastante 

divergente do PAES, é possível e desejável compararmos a concorrência que os 

candidatos destes dois grupos enfrentam. Esta comparação é necessária tendo em 

vista que durante as entrevistas, por vezes, ouvimos de alguns professores que os 

estudantes cotistas são mais “fracos” porque enfrentam uma concorrência menor. 

Vamos aos dados expostos nas tabelas a seguir: 

 
Tabela 5 

Relação candidato/vaga (concorrência) do PAES e dos Cotistas no Processo 
Seletivo Tradicional de 2005 

 

Categorias Nº total de 
candidatos Nº de vagas Relação candidato/ 

vaga 
PAES 2005 (triênio 
2003-2005) 186 16 11,63 

Vestibular 01/05:   41 4 10,25 ADC 
Vestibular 02/05:   60 4 15,00 
Vestibular 01/05:   88 4 22,00 EEPC 
Vestibular 02/05: 113 4 28,25 
Vestibular 01/05:     2 1 2,00 PD/I 
Vestibular 02/05:     8 1 8,00 

Fonte: sítio da UNIMONTES 
Nota:  ADC: afro-descendente, carente. 

EEPC: egresso de escola pública, carente. 
PD/I: portador de deficiência/indígena. 
 

 
Tabela 6 

 Relação candidato/vaga (concorrência) do PAES e dos Cotistas no Processo 
Seletivo Tradicional de 2006 

 

Categorias 
Nº total de 

candidatos 
Nº de vagas 

Relação candidato/ 

vaga 

PAES 2006 (triênio 
2006-2006) 

235 16 14,69 

Vestibular 01/06:   91  6 15,17 
ADC 

Vestibular 03/06: 115 4 28,75 

Vestibular 01/06: 153 6 25,50 
EEPC 

Vestibular 03/06: 157 4 39,52 

Vestibular 01/06:     4 1 4,00 
PD/I 

Vestibular 03/06:     6 1 6,00 

Fonte: sítio da UNIMONTES. 
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Tabela 7 
Relação candidato/vaga (concorrência) do PAES e dos Cotistas no Processo 

Seletivo Tradicional de 2007 
 

Categorias 
Nº total de 

candidatos 
Nº de vagas 

Relação candidato/ 

vaga 

PAES 2007 (triênio 
2007-2007) 

235 16 14,69 

Vestibular 01/07: 121 6 20,17 
ADC 

Vestibular 02/07:   96 4 24,00 

Vestibular 01/07: 168 6 28,00 
EEPC 

Vestibular 02/07: 152 4 38,00 

Vestibular 01/07:   11 1 11,00 
PD/I 

Vestibular 02/07:     6 1 6,00 

Fonte: sítio da UNIMONTES. 
 

 
Tabela 8 

Relação candidato/vaga (concorrência) do PAES e dos Cotistas no Processo 
Seletivo Tradicional de 2008 

 

Categorias 
Nº total de 

candidatos 
Nº de vagas 

Relação candidato/ 

vaga 

PAES 2008(triênio 
2006-2008) 

220 16 13,75 

Vestibular 01/08:   90 6 15,00 
ADC 

Vestibular 02/08: 108 6 18,00 

Vestibular 01/08: 164 6 27,33 
EEPC 

Vestibular 02/08: 170 6 28,33 

Vestibular 01/08:     8 1 8,00 
PD/I 

Vestibular 02/08:     7 1 7,00 

Fonte: sítio da UNIMONTES. 

 

Comparamos a concorrência enfrentada pelos candidatos dos Processos 

Seletivos Tradicionais realizados pelos estudantes cotistas nas suas diversas 

categorias, com os do PAES dos respectivos anos, pois estes estudantes serão 

colegas, ou no primeiro ou no segundo semestre. Os dados da relação 

candidato/vaga, última coluna, demonstram claramente que o estudante oriundo do 

sistema de seleção PAES, vestibular seriado deste ano, enfrentam, exceto na 

categoria portador de deficiência e indígena, uma concorrência menor que os seus 

colegas oriundos do sistema de cotas. Se os professores insistem em dizer que os 
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estudantes cotistas são mais “fracos” porque enfrentam um vestibular menos 

concorrido, iguais discursos deveriam manifestar em relação aos estudantes 

oriundos do PAES. A falta de informação, neste caso, não pode servir de desculpa 

para manifestar tal opinião, traduz apenas preconceito com determinada categoria. 

Vale salientar que não observamos críticas durante as entrevistas realizadas com os 

professores sobre a menor concorrência enfrentada pelos estudantes candidatos do 

PAES. 

 

 

5.2 Análise do desempenho nos vestibulares 

 

 

Continuando nossa análise do vestibular fizemos um novo exercício, que foi 

obtermos uma média das notas dos estudantes aprovados nos Processos Seletivos 

Tradicionais, em duas categorias, S/R e todos os cotistas agrupados. O objetivo era 

verificarmos na prática a tradução da diferença observada na concorrência, ou seja, 

na relação candidato/vaga. Observemos a tabela e o gráfico a seguir:  

 
 

Tabela 9  
Médias do desempenho dos candidatos aprovados nos Processos Seletivos 

Tradicionais nas categorias sem reserva e cotistas agrupados 
 

Processo Seletivo / Ano Categorias 
1º/2005 2º/2005 1º/2006 3º/2006 1º/2007 2º/2007 1º/2008 2º/2008 

Média da 
Categoria 
S/R 

83,62% 85,58% 86,45% 86,29% 87,50% 88,90% 90,63% 89,18% 

Média dos 
cotistas 77,04% 80,41% 79,95% 78,72% 81,01% 78,12% 84,65% 83,2% 

Diferença de 
desempenho 6,58% 5,17% 6,5% 7,57% 6,49% 10,78% 5,98% 5,98% 

Fonte: sitio da UNIMONTES 
Nota:  Média da categoria S/R: Média do desempenho dos estudantes sem reserva de vagas nos 

vestibulares de 2005 a 2008. 
Média dos cotistas: Média do desempenho dos estudantes cotistas nos Processos Seletivos 
Tradicionais de 2005 a 2008. 
Diferença de desempenho Diferença em favor dos estudantes sem reserva de vaga. 
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Gráfico 2  - Médias do desempenho dos candidatos aprovados nos Processos 
Seletivos Tradicionais nas categorias sem reserva e cotistas agrupados  

Fonte: sitio da UNIMONTES 
 

Vamos analisar estes números do vestibular sob a ótica da matemática, para 

verificarmos se existem diferenças estatísticas significativas. Para comparação das 

médias de desempenho nos vestibulares entre os estudantes dos grupos “Com 

reserva” e “Sem reserva”, foi utilizado o Teste “t” de Student e adotado o nível de 

significância de 0,05. Observemos a tabela a seguir: 

 
Tabela 10 

 Análise Estatística dos dados dos Processos Seletivos Tradicionais de 2005 a 2008, 
para verificação da presença ou não de diferenças significantes de desempenho 

entre os candidatos aprovados com e sem reserva de vagas 
 

Vestibular Grupo Média Desvio 
Padrão Mínimo Máximo Valor p 

Com Reserva 271,92400 23,758079 214,000 294,000  
1/2005 Sem Reserva 293,90873 7,250929 287,060 306,532 

 
0,009 

Com Reserva 282,04578 10,526821 272,604 305,032  
2/2005 Sem Reserva 299,56345 4,053853 292,786 304,318 

 
0,000 

Com Reserva 279,85677 23,848111 202,750 297,750  
1/2006 Sem Reserva 302,58543 6,745146 294,000 308,224 

 
0,025 

Com Reserva 275,54222 33,451286 188,250 296,750  
3/2006 Sem Reserva 302,02273 7,692086 293,500 319,000 

 
0,020 

Com Reserva 283,55769 14,721779 245,000 302,750  
1/2007 Sem Reserva 306,27829 4,590183 301,142 314,250 

 
0,001 

Com Reserva 273,44444 42,604977 161,000 296,500  
2/2007 Sem Reserva 311,15909 7,083672 302,500 317,250 

 
0,009 

Com Reserva 186,24068 5,985942 175,966 195,072  
1/2008 Sem Reserva 199,40057 2,830358 195,946 203,358 

 
0,000 

Com Reserva 183,04354 5,527158 176,804 191,918  
2/2008 

Sem Reserva 196,21211 1,487802 194,615 197,154 

 
0,000 

Fonte: sítio da UNIMONTES. 
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A análise estatística demonstra claramente que existe diferença estatística 

significativa entre os dois grupos de estudante, ou seja, o fator aleatório é 

descartado. Portanto, fica evidenciado que, no ingresso, os dois grupos de 

estudantes, com e sem reserva de vagas, apresentam diferenças estatísticas de 

desempenho. Resta agora, analisarmos o desempenho ao longo do curso. 

 

 

5.3 Análise do desempenho dos estudantes ao longo d o curso 

 

  

Para verificarmos e compararmos o desempenho dos estudantes, 

escolhemos as turmas que iniciaram o curso no primeiro e segundo semestres de 

2005, aqui denominadas 1/2005 e 2/2005, que foram as primeiras a apresentarem 

alunos cotistas. Dividimos os estudantes destas duas turmas em três grupos: 

cotistas (de todas as categorias, agrupados), oriundos do PAES e oriundos do 

sistema universal (sem reserva). Optamos por selecionar as notas dos exames de 

avaliação cognitiva (valor 60 pontos) dos módulos de conteúdo específico, as notas 

dos exames de avaliações práticas (valor 30 pontos) dos módulos de habilidades e 

atitudes e as notas totais (valor 100 pontos) dos módulos de interação comunitária. 

Estas notas foram obtidas das cadernetas escolares do primeiro ao sexto período 

das duas turmas. A seguir apresentaremos as notas obtidas pelos estudantes das 

turmas 1 e 2 de 2005 nos módulos do primeiro período, divididos em categorias, 

para efeito de ilustração. Não achamos necessário apresentarmos aqui todas as 

notas dos seis períodos. 
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Tabela 11 
Desempenho dos Estudantes da 1ª Turma de 2005 - Sem Reserva de Vagas 

Primeiro Período (cursado no primeiro semestre de 2005) 
 

Acadêmicos IEM CFSH Metabolismo HA I IAPSC I 
1.  54 38,3 57,7 28,8 96,78 
2.  48 00 00 19,2 81,77 
3.  54 47,5 52,5 28,4 97,07 
4.  56 46,5 41,95 24 96,98 
5.  55 42 50 27,8 98,08 
6.  54 38,3 46 28,6 96,70 
7.  48 36,1 46,5 26,2 96,80 
8.  56 50,1 45,7 28,9 96,50 
9.  52 43,8 44,25 28,5 97,60 
10.  50 45 42,25 27,6 96,50 
11.  00 00 00 00 00 

Média Obtida 52,7 
(87,83%) 

43,06 
(71,76%) 

47,42 
(79,03%) 

26,8 
(89,33%) 

95,47 

Fonte: Cadernetas Escolares (Secretaria Geral) 
Nota:  IEM = Introdução ao Estudo da Medicina 
 CFSH = Concepção e Formação do Ser Humano 
 HA I: Habilidades e Atitudes I - OSCE:30 

IAPSC I = Interação, Aprendizagem, Pesquisa, Serviço e Comunidade I 
 

Tabela 12 
Desempenho dos Estudantes da 1ª Turma/2005 – PAES Primeiro Período (cursado 

no primeiro semestre de 2005) 
 

Acadêmicos IEM CFSH Metabolismo HA I IAPSC I 
1.  52 48,1 52 29,2 97,27 
2.  55 37 50,5 27,9 98,07 
3.  52 53,3 57 28,6 98,10 
4.  55 35,6 00 27 98,60 
5.  56 50 47,7 28,7 98,08 
6.  55 40,5 50 28,9 97,20 
7.  50 47 49,75 28,9 97,8 
8.  48 43,8 49,2 28,8 98,86 

Média Obtida 52,8 
(88%) 

44,41 
(74,01%). 

50,87 
(84,78%). 

28,5 
(95%) 

97,99 

Fonte: Cadernetas Escolares (Secretaria Geral). 
 

Tabela 13 
Desempenho dos Estudantes da 1ª Turma/2005 – Cotistas Primeiro Período 

(cursado no primeiro semestre de 2005) 
Acadêmicos IEM CFSH Metabolismo HA I IAPSC I 

1.  56 49,3 00(dispensado) 28,4 98,38 
2.  42 44 37,5 28,8 96,80 
3.  48 44,7 43,75 28,2 97,30 
4.  48 44 29,95 23 96,40 
5.  50 48,5 46,5 28,4 96,50 
6.  55 53,8 51,3 28,9 97,30 
7.  45 51,2 00(dispensado) 28,7 96,68 
8.  50 45 00(dispensado) 27,7 94,20 
9.  50 42,8 31,95 26,2 95,80 

Média Obtida 49,3 
(82,16%) 

47,03 
(78,38%) 

40,15 
(66,91%) 

27,58 
(91,93) 

96,59 

Fonte: Cadernetas Escolares (Secretaria Geral). 
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Tabela 14 
Desempenho dos Estudantes da 2ª Turma de 2005 - Sem Reserva de Vagas 

Primeiro Período (cursado no segundo semestre de 2005) 
 

Acadêmicos IEM CFSH Metabolismo HA I IAPSC I 
1.  48 36 43,5 26 100 
2.  49 49 48,25 26 96 
3.  60 51 49,75 29 100 
4.  57 45 49,5 30 96 
5.  60 49 34,5 28 95 
6.  56 46 48,5 28 100 
7.  60 47 43,5 26 100 
8.  60 45 51,25 24 95 
9.  60 47 51,5 30 95 
10.  60 43 42,75 30 96 
11.  58 43 50,5 30 100 

Média Obtida 57,09 
(95,15%) 

45,54 
(75,9%) 

46,68 
(77,8%) 

27,90 
(93%) 

97,54 
(97,54%) 

Fonte: Cadernetas Escolares (Secretaria Geral). 
 

Tabela 15   
Desempenho dos Estudantes da 2ª Turma/2005 – PAES Primeiro Período (cursado 

no segundo semestre de 2005) 
 

Acadêmicos IEM CFSH Metabolismo HA I IAPSC I 
1.  59 48 49,5 25 95 
2.  60 41 48,5 24 100 
3.  56 42 37 28 95 
4.  60 47 47 30 100 
5.  60 43 49 29 100 
6.  60 43 42,5 30 96 
7.  60 42 43,7 30 100 
8.  60 43 51 29 100 

Média Obtida 59,37 
(98,95%) 

43,62 
(72,7%) 

46,02 
(76,7%) 

28,12 
(93,73%) 

98,25 
(98,25%) 

Fonte: Cadernetas Escolares (Secretaria Geral). 
 
 

Tabela 16 
Desempenho dos Estudantes da 2ª Turma/2005 – Cotistas Primeiro Período 

(cursado no segundo semestre de 2005) 
 

Acadêmicos IEM CFSH Metabolismo HA I IAPSC I 
1)  60 48 Dispensada 30 96 
2)  60 42 52,75 30 100 
3)  60 44 38,5 30 95 
4)  56 45 48 30 95 
5)  60 49 39,75 28 100 
6)  58 44 52 26 97 
7)  56 41 Dispensado 25 95 
8)  56 43 54 28 100 

Média Obtida 58,25 
(97,08%) 

44,5 
(74,16%) 

47,5 
(79,16%) 

28,37 
(94,56%) 

97,25 
(97,25%) 

Fonte: Cadernetas Escolares (Secretaria Geral). 
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 Em seguida a obtenção destes dados, fizemos uma série de análises. 

Inicialmente elaboramos gráficos para detectarmos diferenças dos grupos 

pesquisados e posteriormente estes dados foram analisados à luz da estatística. 

Para comparação das médias dos desempenhos nos módulos dos grupos de 

estudantes (cotistas, PAES e sem reserva), foi utilizada a Análise de Variância 

(ANOVA) e adotou-se o nível de significância de 0,05. Para descrição dos 

desempenhos utilizou-se a média, desvio-padrão e valores máximos e mínimos das 

notas obtidas pelos estudantes nos diversos módulos, de acordo com os grupos de 

estudantes (cotistas, PAES e sem reserva).  

 

Apresentaremos os resultados obtidos pelos grupos em cada período em 

duas representações gráficas para melhor visualização, em seguida as nossas 

observações e posteriormente a análise estatística com os seus resultados. Para 

construirmos os gráficos, foi necessário transformar as notas dos estudantes em 

porcentagens de aproveitamento, tendo em vista que os valores obtidos nos 

módulos foram diferentes (módulos de conteúdo específico, 60 pontos, módulos de 

habilidades, 30 pontos e o módulo de IAPSC, 100 pontos). 

 

 Vamos apresentar inicialmente os resultados da primeira turma de 2005, 

período a período, em seguida, com igual metodologia, os da segunda turma. 

 
Análise da 1ª Turma/2005 ao longo do primeiro período 

 
 

Tabela 17 
Médias percentuais de desempenho dos estudantes da 1ª Turma/2005 ao longo do 

primeiro período 
 

Grupos Introd. Concepção Metabolismo HAI IAPSCI 

S/R 87,83% 71,76% 79,03% 89,33% 95,47% 

PAES 88,00% 74,01% 84,78% 95,00% 97,99% 

C/R 82,16% 78,38% 66,91% 91,93% 96,59% 

Fonte: Cadernetas Escolares (Secretaria Geral) 
Nota:  Introd.: Módulo Introdução ao Estudo da Medicina. 

Concepção: Módulo Concepção e Formação do Ser Humano. 
Metabol. : Módulo Metabolismo 

 HA I: Habilidades e Atitudes I 
 IAPSC: Interação, Aprendizagem, Pesquisa, Serviço e Comunidade. 
 S/R: Sem Reserva 
 C/R: Com reserva 
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Gráfico 3 -  Desempenho dos estudantes da 1ª Turma/2005 ao longo do primeiro período. 
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Gráfico 4 -  Desempenho dos estudantes da 1ª Turma/2005 ao longo do primeiro período. 
 

Tabela 18  
Análise Estatística do desempenho dos estudantes da 1ª Turma ao longo do 

primeiro período 
 

Módulo 
(matéria) Grupos Média Padrão Mínimo Máximo Valor P 

Sem reserva 52,7000 3,05687 48,00 56,00 
PAES 52,8750 2,85044 48,00 56,00 Introd. 
Cotas 49,3333 4,38748 42,00 56,00 

0,074 

Sem reserva 43,0667 4,74737 36,10 50,10 
PAES 44,4125 6,31086 35,60 53,30 Concepção 
Cotas 47,0333 3,81346 42,80 53,80 

0,253 

Sem reserva 47,4278 5,13153 41,95 57,70 
PAES 50,8786 2,99553 47,70 57,00 Metabolismo 
Cotas 40,1583 8,43691 29,95 51,30 

0,010 

Sem reserva 26,8000 3,06775 19,20 28,90 
PAES 28,5000 0,71314 27,00 29,20 HAI 
Cotas 27,5889 1,90751 23,00 28,90 

0,287 

Sem reserva 95,4780 4,84193 81,77 98,08 
PAES 97,9975 0,57740 97,20 98,86 IAPSCI 
Cotas 96,5956 1,15351 94,20 98,38 

0,241 

Fonte: Cadernetas Escolares (Secretaria Geral) 
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A análise estatística demonstra que existe diferença estatisticamente 

significativa no Módulo Metabolismo entre os estudantes cotistas e os demais. 

 
Análise da 1ª Turma/2005 ao longo do segundo período 

 

Tabela 19 
 Médias percentuais de desempenho dos estudantes da 1ª Turma/2005 ao longo do 

segundo período 
 

Grupos Funções 
Biológicas 

Mecanismo de 
Agressão e 

Defesa 

Ações em 
Saúde 

Habilidades e 
Atitudes II 

Sem reserva 67,58% 74,16% 82,50% 81,33% 
PAES 80,75% 79,68% 87,28% 89,00% 
Cotas 60,00% 72,30% 74,25% 84,80% 
Fonte: Cadernetas Escolares (Secretaria Geral). 
Obs.: a caderneta do Módulo IAPSC II não se encontra na Secretaria Geral no momento da coleta 

dos dados 
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Gráfico 5 -  Desempenho dos estudantes da 1ª Turma/2005 ao longo do segundo 
período 
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Gráfico 6 -  Desempenho dos estudantes da 1ª Turma/2005 ao longo do segundo 
período 
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Tabela 20  
Análise Estatística do desempenho dos estudantes da 1ª Turma ao longo do 

segundo período/2005 
 

Módulo 
(matéria) Grupos Média Desvio 

Padrão Mínimo Máximo Valor 
P 

Sem reserva 40,5500 9,23896 21,00 51,00 
PAES 48,4500 7,00342 36,30 57,00 

Funções 
biológicas 

Cotas 36,0833 11,77391 16,00 48,50 
0,044 

Sem reserva 44,5000 5,84998 36,50 51,50 
PAES 47,8125 6,17563 34,50 53,50 

Mecanismos de 
Agressão e 
defesa Cotas 43,3889 8,16922 31,00 53,50 

0,397 

Sem reserva 49,5000 6,15088 38,00 56,00 
PAES 52,3750 4,59619 46,00 58,00 Ações em saúde 
Cotas 44,5556 7,82801 35,00 56,00 

0,054 

Habilidades e 
Atitudes II Sem reserva 24,4000 2,86550 21,00 28,00 0,093 

 

 A análise estatística confirma o observado nos gráficos e nos dados, que a 

diferença encontrada no módulo Funções Biológicas é estatisticamente significativa 

entre os estudantes do PAES e os Cotistas. Nos demais módulos, não foram 

observadas diferenças estatisticamente significativas. 

 

Análise da 1ª Turma/2005 ao longo do terceiro período 
 
 

Tabela 21 
Médias percentuais de desempenho dos estudantes da 1ª Turma/2005 ao longo do 

terceiro período 
 

Grupos Nasc. Cre. Perc. Con. Proc. Env. HA III IAPS C III 

Sem reserva 82,41% 82,61% 77,78% 83,56% 95,80% 

PAES 84,26% 81,88% 79,08% 88,10% 95,25% 

Cotas 77,95% 76,78% 68,26% 82,70% 94,88% 

Fonte: Cadernetas Escolares (Secretaria Geral). 
Nota: 

Nasc.Cre.: módulo Nascimento e Crescimento e Desenvolvimento. 
Perc.Con.: módulo Percepção, Consciência e Emoção. 
Proc. Env.: módulo Processo de Envelhecimento. 
HAIII: módulo Habilidades e Atitudes III 
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Gráfico 7 -  Desempenho dos estudantes da 1ª Turma/2005 ao longo do terceiro 
período 
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Gráfico 8 -  Desempenho dos estudantes da 1ª Turma/2005 ao longo do terceiro 

período 
 

Tabela 22 
Análise Estatística do desempenho dos estudantes da 1ª Turma/2005 ao longo do 

terceiro período 
 

Módulo (matéria) Grupos Média Desvio 
Padrão Mínimo  Máximo  Valor 

P 
Sem reserva 49,4500 5,57001 38,00 56,00 

PAES 50,5625 4,41133 44,00 57,50 
Nascimento, 
crescimento e 
desenvolvimento Cotas 46,7778 4,26549 42,50 54,00 

0,265 

Sem reserva 49,5778 3,79779 43,20 56,00 
PAES 49,1313 4,11174 44,40 56,50 

Percepção, 
Consciência e 
Emoção Cotas 46,0722 5,75028 38,50 56,00 

0,245 

Sem reserva 43,6750 14,35466 7,25 58,50 
PAES 47,4563 6,10190 38,90 58,50 

Processo de 
envelhecimento Cotas 40,9611 8,58876 24,75 52,75 

0,463 

Sem reserva 25,0740 2,93471 18,00 27,50 
Sem reserva 26,4375 1,23744 24,00 28,00 

Habilidades e 
Atitudes III PAES 24,8111 1,58780 22,50 27,00 

0,262 

Cotas 95,8000 6,40833 85,00 100,00 
Sem reserva 95,2500 4,33425 89,00 100,00 IAPSC III 

PAES 94,8889 5,48736 85,00 100,00 
0,937 

Fonte: Cadernetas Escolares (Secretaria Geral). 
 
 A análise estatística demonstra, pela primeira vez, não haver diferenças 

estatisticamente significativas em nenhum módulo entre os três grupos. 
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Análise da 1ª Turma/2005 ao longo do quarto período 
 

Tabela 23  
Médias percentuais de desempenho dos estudantes da 1ª Turma/2005 ao longo do 

quarto período 
 

Grupos Prolif. Cel. Locomoç. S. Mulher HAB IV IAPSC  IV 

Sem reserva 78,00% 82,83% 77,71% 94,16% 91,76% 

PAES 83,01% 81,45% 80,20% 95,60% 90,36% 

Cotas 74,90% 74,35% 78,78% 91,10% 89,44% 

Fonte: Cadernetas Escolares (Secretaria Geral). 
Nota 

Proli.Cel.: módulo proliferação celular. 
Locomoç.: módulo Locomoção. 
S. Mulher: módulo Saúde da Mulher e da Criança. 
HABIV: módulo Habilidade e Atitude IV 
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Gráfico 9:  Desempenho dos estudantes da 1ª Turma/2005 ao longo do quarto 
período 
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 Gráfico 10:  Desempenho dos estudantes da 1ª Turma/2005 ao longo do quarto 
período 
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Tabela 24 
Análise Estatística do desempenho dos estudantes da 1ª Turma/2005 ao longo do 

quarto período 
 

Módulo (matéria) Grupos Média Desvio 
Padrão Mínimo Máximo Valor P 

Sem reserva 46,8000 4,48578 39,50 53,50 
PAES 49,8125 3,87241 45,00 58,00 

Proliferação 
Celular 

Cotas 44,9444 6,20204 37,00 54,50 

 
0,150 

 
Sem reserva 49,7000 7,18140 35,00 56,00 

PAES 48,8750 3,99777 40,50 53,00 Locomoção 
Cotas 44,6111 7,44050 35,00 54,00 

 
0,228 

 
Sem reserva 46,6300 6,92195 34,80 56,00 

PAES 48,1250 6,72814 36,50 59,00 
Saúde da mulher, 
Sexualidade 
humana e plan. 
Familiar Cotas 47,2778 6,37432 33,50 54,00 

 
0,895 

 

Sem reserva 28,2500 1,12423 26,00 29,50 
PAES 28,6875 0,66480 27,75 29,25 

Habilidades e 
Atitudes IV 

Cotas 27,3333 1,17260 25,25 29,25 

 
0,034 

 
Sem reserva 91,7600 5,78892 83,20 97,60 

PAES 90,3625 5,83216 80,60 96,40 IAPSC IV 
Cotas 89,4444 6,97390 79,80 96,00 

 
0,719 

 

Fonte: Cadernetas Escolares (Secretaria Geral). 
 
 
 A análise estatística demonstra haver diferença estatisticamente significativa 

no Módulo Habilidades e Atitudes IV. 

 
Análise da 1ª Turma/2005 ao longo do quinto período 

 

Tabela 25 
Médias percentuais de desempenho dos estudantes da 1ª Turma/2005 ao longo do 

quinto período 
 

Grupos Enf.M.A. Dor Dor Abd. HABV 

Sem reserva 73,75% 88,53% 79,91% 88,50% 

PAES 72,53% 91,36% 84,35% 91,43% 

Cotas 66,11% 85,96% 76,01% 91,10% 

Fonte Cadernetas Escolares (Secretaria Geral). 
Obs.: A caderneta escolar do Módulo IAPSC V não se encontrava na Secretaria Geral no momento 

da coleta do dados 
Nota: 

Enf.: módulo Enfermidades Resultantes da Agressão ao Meio Ambiente. 
Dor: módulo Dor. 
Dor Abd. : módulo Dor Abdominal. 
HAB V: módulo Habilidades e Atitudes V. 
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Gráfico 11:  Desempenho dos estudantes da 1ª Turma/2005 ao longo do quinto 
período  
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 Gráfico 12:  Desempenho dos estudantes da 1ª Turma/2005 ao longo do quinto 
período 

 
Tabela 26 

Análise Estatística do desempenho dos estudantes da 1ª Turma/2005 ao longo do 
quinto período 

 

Módulo (matéria) Grupos Média Desvio 
Padrão Mínimo Máximo Valor 

P 
Sem reserva 44,2500 5,15348 35,20 49,70 

PAES 43,5250 5,05675 35,80 51,70 
Enfermidades resultante 
da agressão ao meio 
ambiente Cotas 39,6778 8,52141 21,50 46,70 

 
0,283 

Sem reserva 53,1200 7,37018 35,50 60,00 
PAES 54,8250 4,23717 46,70 59,00 Dor 
Cotas 51,5889 7,48656 33,70 58,00 

 
0,612 

Sem reserva 47,9500 9,44707 27,00 57,50 
PAES 50,6125 7,52243 36,90 57,00 

Dor abdominal, diarréia, 
vômitos e icterícia 

Cotas 45,6111 8,99576 26,00 56,00 

 
0,512 

Sem reserva 47,9500 9,44707 18,00 30,00 
PAES 50,6125 7,52243 23,50 30,00 

Habilidades e 
Atitudes V 

Cotas 45,6111 8,99576 22,00 30,00 

 
0,814 

Sem reserva      
PAES      IAPSC V 
Cotas      

Fonte: Cadernetas Escolares (Secretaria Geral). 
 
A análise estatística não demonstra diferença estatisticamente significativa 

em nenhum dos módulos estudados. 
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Análise da 1ª Turma/2005 ao longo do sexto período 
 

Tabela 27 
Médias percentuais de desempenho dos estudantes da 1ª Turma/2005 ao longo do 

sexto período 
  

Grupos Febre, Inflamação e 
Infecção 

Problemas Mentais e 
do Comportamento Pele e Tecidos Moles 

Sem reserva 73,75% 78,55% 78,95% 
PAES 71,58% 82,91% 70,98% 
Cotas 68,56% 74,7% 75,83% 
Fonte: Cadernetas Escolares (Secretaria Geral). 
Obs.: As cadernetas Escolares dos Módulos Habilidades e Atitudes VI e IAPSC VI não se encontrava 

na Secretaria Geral no momento da coleta dos dados 
Nota: 

Febre, Inf.: módulo Febre, Inflamação e Infecção. 
Problem.M.: módulo Problemas Mentais e do Comportamento. 
Pele: módulo Pele e Tecidos Moles. 
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Gráfico 13:  Desempenho dos estudantes da 1ª Turma/2005 ao longo do sexto 
período  
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Gráfico 14:  Desempenho dos estudantes da 1ª Turma/2005 ao longo do sexto 
período 
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Tabela 28 
Análise Estatística do desempenho dos estudantes da Turma 01/2005 ao longo do 

sexto período 
 

Módulo (matéria) Grupos Média Desvio 
Padrão Mínimo Máximo Valor 

P 
Sem reserva 44,2500 4,46983 38,50 51,75 

PAES 42,9563 9,65895 21,20 51,65 
Febre, inflamação e 
infecção 

Cotas 41,1444 4,49475 34,90 45,80 

 
0,603 

 
Sem reserva 47,1333 6,44438 31,00 52,30 

PAES 49,7500 3,59205 41,40 52,20 
Problemas mentais e 
do comportamento 

Cotas 44,8250 7,94512 34,10 55,80 

 
0,310 

 
Sem reserva 47,3750 9,07803 35,00 60,00 

PAES 42,5938 10,73707 30,50 57,50 
Pele e tecidos 
Moles 

Cotas 45,5000 4,34454 37,00 50,50 

 
0,524 

 
Sem reserva      

PAES      
Habilidades e 
Atitudes VI 

Cotas      
Sem reserva      IAPSC VI 

PAES      
Fonte: Cadernetas Escolares (Secretaria Geral). 
 

A análise estatística não demonstra diferenças estatisticamente significativas 

em nenhum dos três módulos estudados. 

 

 Apresentaremos agora as análises da segunda turma de 2005, seguindo as 

mesmas características aplicadas à primeira turma. 

 

Análise da 2ª Turma/2005 ao longo do primeiro período 
 

Tabela 29 
Médias percentuais de desempenho dos estudantes da 2ª Turma/2005 ao longo do 

primeiro período 
  

Grupos Introdução Concepção Metabolismo HAB I IAPSC  

Sem reserva 95,15% 75,90% 77,80% 93,00% 97,54% 

PAES 98,95% 72,70% 76,70% 93,73% 98,25% 

Cotas 97,08% 74,16% 79,16% 94,56% 97,25% 

Fonte: Cadernetas Escolares (Secretaria Geral). 
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Gráfico 15:  Desempenho dos estudantes da 2ª Turma/2005 ao longo do primeiro 

período 
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Gráfico 16:  Desempenho dos estudantes da 2ª Turma/2005 ao longo do primeiro 

período 
 
                                                       Tabela 30 

Análise Estatística do desempenho dos estudantes da 2ª Turma/2005 ao longo do 
primeiro período 

Módulo 
(matéria) Grupos Média 

----- Padrão Mínimo Máximo Valor P 

Sem reserva 57,0909 4,48229 48,00 60,00 
PAES 59,3750 1,40789 56,00 60,00 

Introdução ao 
ensino 
da medicina Cotas 58,2500 1,98206 56,00 60,00 

 
0,316 

 
Sem reserva 45,5455 4,03395 36,00 51,00 

PAES 43,6250 2,50357 41,00 48,00 
Concepção e 
formação 
do ser humano Cotas 44,5000 2,77746 41,00 49,00 

 
0,460 

 
Sem reserva 46,6818 5,15642 34,50 51,50 

PAES 46,0250 4,66040 37,00 51,00 Metabolismo 
Cotas 47,5000 6,80257 38,50 54,00 

 
0,882 

 
Sem reserva 27,9091 2,11918 24,00 30,00 

PAES 28,1250 2,35660 24,00 30,00 
Habilidades e 
Atitudes I 

Cotas 28,3750 1,99553 25,00 30,00 

 
0,898 

 
Sem reserva 97,5455 2,38175 95,00 100,00 

PAES 87,0000 31,19982 10,00 100,00 IAPSC I 
Cotas 97,2500 2,37547 95,00 100,00 

 
0,361 

Fonte: Cadernetas Escolares (Secretaria Geral). 
 

Na análise estatística não se observa diferenças estatisticamente significativa 

de desempenho em nenhum dos módulos avaliados. 
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Análise da 2ª Turma/2005 ao longo do segundo período 
 

Tabela 31 
Médias percentuais de desempenho dos estudantes da 2ª Turma/2005 ao longo do 

segundo período 
 

Grupos Funções 
Biológicas 

Mecanismo 
Ag. E Def. 

Ações em 
Saúde HATII IAPSC II 

Sem reserva 75,06% 69,80% 86,35% 89,23% 94,85% 
PAES 70,81% 60,96% 86,66% 92,50% 96,04% 
Cotas 77,91% 58,55% 87,73% 87,90% 95,78% 
Fonte: Cadernetas Escolares (Secretaria Geral). 
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Gráfico 17:  Desempenho dos estudantes da 2ª Turma/2005 ao longo do segundo 

período 
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Gráfico 18:  Desempenho dos estudantes da 2ª Turma/2005 ao longo do segundo 
período 
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Tabela 32 
Análise Estatística do desempenho dos estudantes da 2ª Turma/2005 ao longo do 

segundo período 
 

Módulo 
(matéria) Grupos Média Desvio 

Padrão Mínimo  Máximo Valor P 

Sem reserva 45,0409 4,91685 37,75 51,70 
PAES 42,4938 3,92560 37,60 49,00 

Funções 
biológicas 

Cotas 46,7571 3,93906 40,00 52,20 

 
0,186 

 
Sem reserva 41,8818 7,47808 34,00 53,30 

PAES 36,5875 4,60448 32,00 43,70 
Mecanismos de 
Agressão e 
defesa Cotas 35,1333 3,44480 30,50 40,50 

 
0,060 

 
Sem reserva 51,8182 4,77636 43,00 59,00 

PAES 52,0000 4,35070 46,50 60,00 Ações em saúde 
Cotas 52,6429 3,37533 47,00 57,00 

 
0,923 

 
Sem reserva 26,7727 1,63346 24,50 29,50 

PAES 27,7500 1,03510 26,00 29,50 
Habilidades e 
Atitudes II 

Cotas 26,3750 1,40789 24,00 28,00 

 
0,154 

 
Sem reserva 94,8545 2,54533 91,80 99,90 

PAES 96,0475 1,40603 94,00 97,60 IAPSC II 
Cotas 95,7875 1,68729 93,60 97,60 

 
0,408 

 
Fonte: Cadernetas Escolares (Secretaria Geral). 
 

A análise estatística demonstra que no Módulo Mecanismos de Agressão e 

Defesa, os estudantes Cotistas apresentam diferença estatisticamente significativa 

em relação aos estudantes Sem Reserva de Vagas. 

 

Análise da 2ª Turma/2005 ao longo do terceiro período 
 

Tabela 33 
Médias percentuais de desempenho dos estudantes da 2ª Turma de 2005 ao longo 

do terceiro período. 
 

Grupos 
Nascimento, 

crescimento e 
desenvolvimento 

Percepção, 
consciência e 

emoção 

Processo de 
envelhecimento 

Sem Reserva 88,83% 82,96% 70,56% 
PAES 86,63% 87,21% 71,40% 
Cotistas 91,85% 86,16% 73,68% 
Fonte: Cadernetas Escolares (Secretaria Geral). 
Obs.: As Cadernetas Escolares dos Módulos Habilidades e Atitudes III e IAPSC III, não s encontrava 

na Secretaria Geral no momento da coleta de dados. 
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Gráfico 19:  Desempenho dos estudantes da 2ª Turma/05 ao longo do terceiro 
período 

 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

Nascimento, crescimento
e desenvolvimento

Percepção, consciência e
emoção

Processo de
envelhecimento

Sem Reserva

PAES

Cotistas

 

Gráfico 20:  Desempenho dos estudantes da 2ª Turma/05 ao longo do terceiro 
período 

 
Tabela 34 

Análise Estatística do desempenho dos estudantes da 2ª Turma/2005 ao longo do 
terceiro período 

 

Módulo (matéria) Grupos Média Desvio 
Padrão Mínimo  Máximo Valor 

P 
Sem reserva 53,3000 3,73818 44,90 57,40 

PAES 51,9875 4,22761 45,20 58,20 
Nascimento, crescimento 
e desenvolvimento 

Cotas 55,1125 2,96284 49,80 59,20 

 
0,254 

Sem reserva 49,7818 7,40295 29,70 55,00 
PAES 52,3375 4,34542 46,60 58,00 

Percepção, 
Consciência e 
Emoção Cotas 51,7000 3,64025 43,60 56,00 

 
0,594 

Sem reserva 42,3455 5,00757 34,80 55,10 
PAES 42,8438 4,08983 35,80 47,80 

Processo de 
envelhecimento 

Cotas 44,2188 4,42855 35,50 49,95 

 
0,676 

Sem reserva      
PAES      

Habilidades e 
Atitudes III 

Cotas      
Sem reserva      

PAES      IAPSC III 
Cotas      

Fonte: Cadernetas Escolares (Secretaria Geral). 
 
 A análise estatística não demonstra diferença estatisticamente significativa 

entre os três grupos de alunos. 
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Análise da 2ª Turma/2005 ao longo do quarto período 
 

Tabela 35 
Médias percentuais de desempenho dos estudantes da 2ª Turma de 2005 ao longo 

do quarto período 
 

Grupos Proliferação 
celular Locomoção 

Saúde da mulher, 
sexualidade humana e 
planejamento familiar 

Sem Reserva 80,86% 67,95% 70,06% 
PAES 82,50% 76,23% 75,71% 
Cotistas 85,38% 74,76% 74,05% 
Fonte: Cadernetas Escolares (Secretaria Geral). 
Obs.: As Cadernetas Escolares referentes aos Módulos Habilidades e Atitudes IV e IAPSC IV, não se 

encontravam na Secretaria Geral no momento da coleta dos dados. 
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Gráfico 21:  Desempenho dos estudantes da 2ª Turma/05 ao longo do quarto 

período 
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Gráfico 22:  Desempenho dos estudantes da 2ª Turma/05 ao longo do quarto 
período 
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Tabela 36 
Análise Estatística do desempenho dos estudantes da 2ª Turma/2005 ao longo do 

quarto período 
 

Módulo (matéria) Grupos Média Desvio Padrão Mínimo  Máximo  Valor P  

Sem reserva 48,5273 5,84912 39,00 57,20 
PAES 49,5000 5,69285 41,30 56,50 

Proliferação 
Celular 

Cotas 51,2375 4,01317 42,40 56,40 

 
0,556 

 
Sem reserva 40,7791 5,71156 31,32 49,00 

PAES 45,7425 5,06145 40,94 54,00 Locomoção 
Cotas 44,8675 4,22500 37,80 51,25 

 
0,095 

Sem reserva 42,0455 6,43993 34,00 52,00 
PAES 45,4375 4,72408 36,50 50,00 

Saúde da mulher, 
Sexualidade huma- 
na e plan. familiar Cotas 44,4375 3,88622 38,00 50,00 

 
0,370 

Sem reserva      
PAES      

Habilidades e 
Atitudes IV 

Cotas      
Sem reserva      

PAES      IAPSC IV 
Cotas      

Fonte: cadernetas Escolares (Secretaria Geral). 

 

A análise estatística não aponta diferença estatisticamente significativa entre 

os grupos estudados. 

 

Análise da 2ª Turma/2005 ao longo do quinto período 
 

 
Tabela 37 

Médias percentuais de desempenho dos estudantes da 2ª Turma de 2005 ao longo 
do quinto período. 

 

Grupos 

Enfermidades 
resultantes da 

agressão ao meio 
ambiente 

Dor 
Dor abdominal, 

diarréia, vômitos e 
icterícia 

Sem reserva 76,36% 91,81% 72,46% 
PAES 82,51% 91,13% 74,13% 
Cotas 84,35% 92,48% 72,56% 

Fonte: Cadernetas Escolares (Secretaria Geral). 
Obs.:  As Cadernetas Escolares referentes aos Módulos Habilidades e Atitudes V e IAPSC V, não 

se encontravam na Secretaria Geral no momento da coleta dos dados. 
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Gráfico 23:  Desempenho dos estudantes da 2ª Turma/05 ao longo do quinto 

período 
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Gráfico 24:  Desempenho dos estudantes da 2ª Turma/05 ao longo do quarto 

período 
 

Tabela 38 
Análise Estatística do desempenho dos estudantes da 2ª Turma/2005 ao longo do 

quinto período 
 

Módulo (matéria) Grupos Média Desvio 
Padrão Mínimo Máximo Valor P 

Sem reserva 45,8273 5,77150 32,10 52,40 
PAES 49,5125 4,61688 40,00 54,70 

Enfermidades resultante 
da agressão 
ao meio ambiente Cotas 50,6125 4,60727 43,20 57,50 

 
0,120 

 
Sem reserva 55,0909 3,13479 48,70 59,10 

PAES 54,6875 2,37092 51,80 59,00 Dor 
Cotas 55,4875 2,89455 52,10 60,00 

 
0,856 

 
Sem reserva 43,4818 7,76464 29,50 56,00 

PAES 44,4875 5,63521 33,40 51,50 
Dor abdominal, diarréia, 
vômitos e 
Icterícia Cotas 43,5375 3,24739 40,00 48,20 

 
0,930 

 
Sem reserva      

PAES      
Habilidades e 
Atitudes V 

Cotas      
Sem reserva      

PAES      IAPSC V 
Cotas      

Fonte: Cadernetas Escolares (Secretaria Geral). 
 
 A análise estatística não evidencia diferenças estatisticamente significativas 

entre os três grupos estudados. 
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Análise da 2ª Turma/2005 ao longo do sexto período 
 

Tabela 39 
Médias percentuais de desempenho dos estudantes da 2ª Turma de 2005 ao longo 

do sexto período 
 

Grupos Febre, inflamação e 
infecção. 

Problemas mentais e 
do comportamento Pele e tecidos moles. 

Sem Reserva 73,68% 79,16% 88,83% 
PAES 76,88% 86,36% 86,11% 
Cotistas 79,13% 81,45% 90,35% 
Fonte: Cadernetas Escolares (Secretaria Geral). 

Obs.: As Cadernetas Escolares dos Módulos Habilidades e Atitudes VI e IAPSC VI, não se 
encontravam na Secretaria Geral no momento da coleta dos dados. 
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Gráfico 25:  Desempenho dos estudantes da 2ª Turma/05 ao longo do sexto período 
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Gráfico 26:  Desempenho dos estudantes da 2ª Turma/05 ao longo do sétimo 

período 
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Tabela 40 
Análise Estatística do desempenho dos estudantes da 2ª Turma/2005 ao longo do 

sexto período 
 

Módulo (matéria) Grupos Média Desvio 
Padrão Mínimo Máximo Valor 

P 
Sem reserva 44,2182 6,94332 28,30 51,50 

PAES 46,1375 5,13641 39,00 52,80 Febre, inflamação e 
infecção 

Cotas 47,4875 4,25221 41,50 55,50 

 
0,472 

Sem reserva 47,5000 7,21370 34,00 55,00 
PAES 51,8214 5,91734 44,25 59,75 Problemas mentais 

e do comportamento 
Cotas 48,8750 3,24312 42,00 52,25 

 
0,334 

Sem reserva 53,3091 3,64190 44,50 57,50 
PAES 51,6738 3,65874 44,37 54,90 Pele e tecidos 

Moles 
Cotas 54,2188 3,66895 46,87 59,00 

 
0,382 

Sem reserva      
PAES      Habilidades e 

Atitudes VI 
Cotas      

Sem reserva      
IAPSC VI 

PAES      
Fonte: Cadernetas Escolares (Secretaria Geral). 

  

A análise estatística não apresenta diferenças estatisticamente significativas 

entre os três grupos estudados. 

 

Os resultados referentes à primeira turma de 2005 foram obtidos na 

Secretaria Geral, e dos trinta módulos cursados pelos estudantes do primeiro ao 

sexto período, estavam disponíveis as notas de 26 módulos. A análise estatística do 

desempenho dos três grupos de estudantes (cotistas, PAES e sem reserva) 

demonstrou diferença significativa em apenas três deles (Metabolismo no primeiro 

período, Funções Biológicas no segundo período e Habilidades e Atitudes no quarto 

período). Nos demais vinte e três módulos não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os três grupos de estudantes. Fica evidente que os estudantes, 

pelo menos nesta primeira metade do curso, não apresentam diferença no seu 

desempenho. Observa-se também, que as diferenças encontradas ocorrem 

principalmente nos períodos iniciais do curso, diminuindo no seu transcorrer. 

  

Na segunda turma de 2005, dos trinta módulos cursados pelos estudantes do 

primeiro aos sexto período, estavam disponíveis na Secretaria Geral, as notas de 22 

módulos. A análise estatística do desempenho dos três grupos de estudantes 

demonstrou diferença significativa em apenas um deles (Mecanismo de Agressão e 

Defesa do segundo período). A análise desta turma demonstrou uma proximidade 
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ainda maior no desempenho dos estudantes. Observa-se, ao contrário da turma 

anterior, um marcante equilíbrio no desempenho dos três subgrupos. 

 

Fica evidente que a forma de seleção não influenciou o resultado final, ou 

seja, os estudantes independentemente se oriundos do sistema de seleção PAES ou 

pelo sistema tradicional (cotistas ou sem reserva), não apresentam diferenças 

significativas nos seus desempenhos nesta primeira metade do curso. 

 

As características do sistema de cotas da UNIMONTES, com suas categorias 

(afrodescendentes, oriundos de escolas públicas, indígenas e deficientes físicos), e 

a necessidade dos candidatos terem de provar carência financeira, excluindo-se 

possíveis vieses que podem ocorrer no processo, como por exemplo, fraudes, fazem 

com que esta experiência atenda aos pressupostos defendidos por muitos autores 

para este tipo de ação afirmativa. 

 

O trabalho comprova que temos hoje freqüentando o Curso Médico da 

UNIMONTES, mais de meia centena de alunos que, sem o sistema de cotas, não 

teriam tido essa oportunidade. Do contrário, como um estudante carente, oriundo de 

escola pública, poderia concorrer a uma vaga no Curso Médico com um estudante 

privilegiado socialmente, que sempre freqüentou escola privada de melhor 

qualidade? Não é justo que estudantes carentes, oriundos de escolas públicas, 

deficientes físicos e indígenas, possam disputar, entre si, algumas vagas do Curso 

Médico da UNIMONTES? 

 

O trabalho frustra aqueles que acreditam no vestibular como maneira eficiente 

e justa de seleção de candidatos. Demonstra que as diferenças encontradas nos 

processos seletivos não se refletem no desempenho dos estudantes ao longo do 

curso e que os estudantes cotistas aproveitam as oportunidades oferecidas. Para 

alguns autores (MUNANGA, 2003; GOMES, 2005; DOMINGUES 2005) os sistemas 

de vestibular são excludentes e privilegiam aqueles que têm acesso a cursinhos 

preparatórios caros, deixando de lado estudantes talentosos, porém em 

desvantagens competitiva específica para prestarem uma prova. 
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O trabalho contradiz aos preconceituosos que afirmam categoricamente que 

os estudantes cotistas são mais “fracos” e que a qualidade do curso vai piorar. 

Mesmo se os estudantes cotistas apresentassem desempenho inferior, caberia à 

universidade, segundo MUNANGA (2003), propiciar o resgate deste aluno. 

 

Segundo MOEHLECKE (2002, 2004), as desigualdades de nascimento e as 

posições menos favorecidas advindas de etnia são imerecidas e devem ser 

compensadas de algum modo. Tratar diferentes de forma igual é sim ferir o direito a 

igualdade. Para a autora, há necessidade de se implementar ações para reverter o 

quadro social alarmante presente no Brasil. 

 

 Certamente este é um primeiro passo para a formação de uma elite dentro de 

grupos historicamente excluídos, e isto, segundo alguns autores (MUNANGA, 2003; 

GOMES, 2005) é de vital importância, pois futuras gerações percebem que, se 

investirem em educação, também terão e serão oportunidades. A formação de 

personalidades emblemáticas, tão defendida por estes autores, tornar-se-á possível, 

quando se adota este tipo de ação. 

 

Quanto aos objetivos das ações afirmativas, especificamente o sistema de 

cotas, defendidos por vários autores (MOEHLECKE, 2002; MUNANGA, 2003; 

DOMINGUES, 2005; GOMES, 2001), que são: o de resgatar a cidadania, induzir 

transformações de ordem cultural, pedagógica e psicológica; coibir a discriminação 

do presente; eliminar os efeitos persistentes (psicológicos, culturais e 

comportamentais) da discriminação do passado; implantar a diversidade e ampliar a 

representatividade dos grupos minoritários nos diversos setores; criar as chamadas 

personalidades emblemáticas, para servirem de exemplo às gerações mais jovens; 

instituir condições de igualdade de etnias vítimas de ação discriminatória no passado 

ou no presente, e o de fazer com que os beneficiados possam vir a competir 

efetivamente por serviços educacionais e por posições no mercado de trabalho; 

poderíamos, categoricamente, afirmar, que, o sistema de cotas da UNIMONTES, 

atinge, se não de forma plena, pelo menos parcial, a todos estes objetivos. 

 

A questão da cor não foi arbitrariamente esquecida da discussão. Os termos 

presentes na lei que implementou o sistema de cotas na UNIMONTES, não fala em 
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cor, mas sim, em afrodescendente. Já alertamos anteriormente sobre os riscos de se 

utilizar este termo, pois, segundo Pena e Bortolini (2004), 86% da população 

brasileira é afrodescendente, não necessariamente preta (ou negra, como queiram). 

Se o sistema de cotas da UNIMONTES tem atingido a população preta, vítima 

freqüente de preconceito e discriminação no nosso país (SCHWARCZ, 2001; 

PAIXÃO, 2003;MUNANGA, 2003; DOMINGUES, 2005; MOEHLECKE, 2002), este 

trabalho não tem a propriedade para responder a esta pergunta. Pergunta esta, 

diga-se de passagem, de difícil resposta em qualquer circunstância. Portanto, não 

sabemos ao certo, se houve um “empretecimento” da nossa população estudantil. 
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5.4 Análises das Entrevistas  

 

 

 Os sete docentes entrevistados apresentaram o seguinte perfil: cinco do sexo 

feminino e dois do sexo masculino. Quanto à formação: quatro são médicas (uma 

otorrinolaringologista, uma ginecologista-mastologista, uma pediatra, uma médica de 

Saúde da Família), dois psicólogos e uma fonoaudióloga. Quanto à formação 

pedagógica: seis afirmaram que possuíam. Quanto à titulação: três mestres e 

nenhum doutor, todos possuíam especialização em área específica. A experiência 

no exercício da docência variou de três a quinze anos. 

 

 A seguir, passaremos a analisar as categorias selecionadas durante o 

processo metodológico. 

  

Categoria 1A: O docente não tem conhecimento sobre cotas. 

 

Observamos que todos os professores entrevistados desconhecem o sistema 

de cotas da universidade e também os motivos de se estabelecer ações afirmativas. 

As argumentações se baseiam, de maneira geral, em opiniões e experiências 

pessoais, na maioria das vezes pouco embasadas. O desconhecimento chega ao 

ponto de não se saber quantas vagas são reservadas para o sistema de cotas e 

conseqüentemente quantos estudantes são cotistas, e quais as categorias 

contempladas. Alguns professores acham inclusive que o sistema de cotas é uma 

iniciativa da UNIMONTES e não fruto de uma lei estadual.   

 

Vamos a alguns trechos das entrevistas, que demonstram tal categoria: 

 

“....não muito...” 

“....eu acho que são em torno de 30%...” 

“...muito pouco...não sei...talvez metade...” 

“...tem cotas de negros, de índios...” 

“...não profundamente...” 

“...tem hoje um determinado número de cotas...” 
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Entende-se que os professores não tenham interesse em ler trabalhos 

científicos sobre o tema, porém a grande mídia tem noticiado o assunto com relativa 

freqüência, pois se trata de um conteúdo instigante, como podemos observar a 

seguir.  

 

O jornal Folha de São Paulo do dia 23 de novembro de 2008 traz um caderno 

especial sobre o racismo, no qual apresenta os seguintes dados: a cor da pobreza 

continua preta/parda; apesar de apenas 37% da população se intitular branca, 

contra 54% de pardos, pretos e morenos, eles ocupam 67% das vagas de nível 

superior; o rendimento médio do trabalhador branco é o dobro dos pretos e pardos; 

os negros ocupam as profissões menos nobres e mais degradantes (GÓIS, 2008). 

 

Outro exemplo de publicação, bem elucidativa sobre cotas em universidade 

públicas, ocorreu no mesmo jornal, Folha de São Paulo, no dia 14/05/08, onde foram 

publicados dois manifestos, um contrário ao sistema de cotas, outro favorável. 

Nestes manifestos, são elucidados vários aspectos deste tipo de ação afirmativa. 

 

Na revista Veja de 06 de junho de 2007, sua reportagem de capa, traz o caso 

ocorrido na UnB sobre dois irmãos gêmeos. Apesar desta mídia, a nosso ver, ser 

parcial, traz alguns elementos que podem remeter a leitura sobre o tema. 

 

Porém fica evidente que o fato de nossos professores não terem se inteirado 

desse tema, provavelmente, foi devido à falta de debate no âmbito da universidade. 

Com o sancionamento da lei que instituía o sistema de cotas na universidade, dever-

se-ia ter tido a iniciativa de elucidação do nosso corpo docente.  Sem dúvida 

alguma, tratou-se de um erro, que pode ter conseqüências. Como alertou Maggie e 

Fry (2004, pag. 68), “... o extraordinário poder das decisões “de cima para baixo” 

nesse país que queríamos imaginar democrático”. 

 

Entendemos, por fim, que o professor deve estar inteirado do assunto, 

entender os motivos deste tipo de ação afirmativa e as características e 

especificidades dela na UNIMONTES. Afinal, professores universitários são 

formadores de opinião e terão a sua frente um perfil diferente de acadêmico. 
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Categoria 2A: O docente relaciona o estudante cotista a um baixo 

desempenho acadêmico. 

 

Alguns professores argumentam que os estudantes cotistas são mais fracos 

por enfrentarem uma concorrência menor e apresentarem um desempenho inferior 

no vestibular. Demonstram claramente preconceito aos estudantes cotistas, pois em 

nenhum momento os professores citam os estudantes oriundos do PAES, que 

enfrentam uma concorrência menor quando comparados aos estudantes oriundos 

do sistema universal e das cotas. A análise do desempenho dos três grupos de 

estudantes, cotistas, oriundos do PAES e do sistema universal, do primeiro ao sexto 

período, demonstra não haver diferença estatística significativa, contrariando mais 

uma vez o anunciado por parte de alguns professores. A bem da verdade, esta 

afirmativa de que os estudantes cotistas são mais fracos, denota apenas preconceito 

por parte dos professores, pois os mesmos não sabem quantos e quais estudantes 

são cotistas. As próprias avaliações dos professores, tanto cognitiva quanto das 

atividades práticas, demonstram o contrário. 

 

Vamos a alguns trechos das entrevistas, que demonstram tal categoria: 

 

“....ele não têm o mesmo rendimento que os outros...” 

“...a gente nota essa diferença...” 

“...Alguns apresentam alguma dificuldade, alguma limitação...” 

“...Pelas bases anterior que ele trouxe...” 

“...No estudante do sexto período, eu observo menos diferença...” 

 

Talvez a explicação para esta impressão de inferioridade intelectual que 

alguns professores têm dos estudantes cotistas, não detectada nos dados da 

pesquisa, se deva a idéia de supremacia racial e social presente em nossa 

sociedade. Não podemos perder de vista, que o nosso país foi fundado na ótica da 

escravidão e da divisão clara de classes sociais, e isto, não faz parte de um passado 

tão distante assim (SCHWARCZ, 2001). Ter estudantes negros, pobres, indígenas e 

deficientes físicos freqüentando um curso que, até então, era primazia da classe 

social mais favorecida, pode, em primeiro momento, não ser bem aceita por parte do 

nosso professorado. 
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Categoria 2B: O docente relaciona desempenho acadêmico do estudante às 

características individuais (interesse, dedicação, empenho). 

 

Alguns dos entrevistados, principalmente aqueles que dizem não ser 

contrários ao sistema de cotas, relatam que as diferenças observadas no 

desempenho dos alunos se devem a características individuais, de como estes 

indivíduos encararam a formação médica. 

 

Vamos a alguns trechos das entrevistas, que demonstram tal categoria: 

 

“...Alguns estudantes novos, às vezes não sabem se é aquilo que 

querem no curso.” 

“...Existe um grupo de estudantes bem interessados, a maior parte é 

mais ou menos e um pequeno desinteressado.” 

“...alguns estudantes, por gostarem mais de um conteúdo, se 

dedicam muito mais do que outros...” 

 

Em qualquer ambiente educacional, esperam-se diferenças de desempenho, 

e as causas podem ser observadas por vários motivos, desde motivação intrínseca e 

extrínseca, acesso a material didático, disponibilidade de tempo, etc. Esta realidade, 

por certo, está presente também no Curso Médico da UNIMONTES. 

   

Categoria 3A: Concorda em caráter provisório. 

 

Não observamos nas entrevistas uma posição marcante contra o sistema de 

cotas, no geral os professores são favoráveis a um sistema que, de alguma forma, 

compense a baixa qualidade do ensino público, desde que este sistema favoreça 

aos estudantes carentes de uma forma geral e não a grupos étnicos específicos. 

Estamos falando aqui da indignação manifesta por parte de alguns professores 

quando o assunto é cotas para negros.  

 

Vamos a alguns trechos das entrevistas, que demonstram tal categoria: 
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“[...] No momento ainda é necessário devido a desigualdade dos 

sistemas público e privado de ensino. No futuro isto tem que ser 

corrigido com uma melhoria do ensino anterior ao da entrada na 

universidade.” 

“[...] Eu acho que é válido para os estudantes da escola pública, 

porque eles levam desvantagens em relação aos estudantes das 

escolas particulares. O ensino público é muito ruim.” 

“[...] se você dá cotas para o negro, você está ajudando na 

discriminação. Por ele ser negro ele teria alguma deficiência de 

aprendizagem em relação aos indivíduos de outras cores.” 

“[...] a população do país é muito miscigenada e é difícil saber quem 

é de origem branca, quem é de origem amarela [...]” 

“[...] acho que o que tem que melhorar é o nível do ensino médio e 

fundamental.” 

“[...] isto o governo faz é pra diminuir sua culpa pelo má ensino 

público que ele oferece.” 

“[...] Por que tem cotas para negros? Aí é racismo mesmo. Por que 

tem cotas para eles?” 

“[...] Tem que melhorar é o ensino básico e não ter cotas para eles 

(negros) passarem no vestibular.” 

“[...] Por que ele é privilegiado?” 

 

Esta postura crítica, de ser contra a reserva de vagas para afro-descendentes 

(negros), vai de encontro à argumentação de alguns autores (GOMES, 2005; 

MUNANGA, 2003; MOEHLECKE, 2004; SCHWARCZ, 2001), na qual a maioria da 

nossa população não reconhece o racismo no Brasil. Schwarcz (2001) relata 

pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo em 1988 com o objetivo de 

entender de que maneira, cem anos após a abolição, os brasileiros definiam o 

racismo vigente no Brasil. Os resultados apontaram que 97% dos entrevistados 

afirmaram não ter preconceito, mas 98% disseram conhecer pessoas que 

manisfetavam, de algum modo, discriminação racial. Completa ainda a pesquisadora 

“No Brasil, ninguém é racista. São sempre os outros”. De fato, quem acredita que 

não exista racismo no Brasil, não apóia cotas étnicas.  
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Neste momento é importante que o leitor tenha a consciência do quanto a 

nossa sociedade é racista e dos prejuízos causados por ela à população negra. Para 

elucidação, citamos trabalhos acadêmicos como o realizado por Jaccoud e Beghin 

(2002) do IPEA, que apresentam algumas conclusões elucidativas: a pobreza no 

Brasil tem cor, é negra (50% da população negra do Brasil é pobre, contra 22% 

branca); o negro mesmo com a mesma capacitação do branco tem uma 

remuneração menor e ocupa cargos inferiores; em qualquer faixa de renda, os 

negros ganham 50% menos do que os brancos; os negros apresentam pouca 

progressão escolar. Os autores chegam a triste conclusão de que no Brasil a cor das 

pessoas é um determinante importante das chances de vida. 

 

Diante deste panorama, torna-se fácil entender que o imaginário da 

“democracia racial”, implantada segundo muitos autores (MUNANGA, 2003; 

DOMINGUES, 2005; VENTURA, 2000; SCHWARCZ, 2001) por Gilberto Freyre no 

seu celebre livro Casa Grande & Senzala, na qual o Brasil seria um país da mistura 

de raças, onde preconceito, discriminação e racismo não existiriam se revela nestes 

professores. 

 

Portanto, é de se esperar mesmo uma postura contrária a cotas para negros 

numa sociedade que não admite o racismo. Afinal, o preconceito vigente no país é 

sutil, porém não menos devastador para quem é vítima dele (SCHWARCZ, 2001). 

 

Categoria 3B: Não concorda, é contrário ao sistema de cotas. 

 

Alguns professores manifestaram abertamente sua postura contrária a cotas, 

sendo a principal justificativa, o baixo nível apresentado pelo ensino público. 

Vamos a alguns trechos das entrevistas, que demonstram tal categoria: 

 

“...eu não concordo, eu acho que ele é injusto.” 

“...Sou contra.” 

“...Ele é sistema injusto a meu ver.” 

“...Eu penso que ele é um sistema injusto.” 

“...Eu penso que este sistema não resolve...” 
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 As falas e idéias expostas pelos professores traduzem, a nosso ver, falta de 

leitura sobre o assunto. As posições e justificativas são feitas em cima do senso 

comum. “Eu acho”, “eu penso”, “acho injusto”, traduzem falta de informação. 

Justificar posição contrária ao sistema de cotas com a argumentação de que o 

ensino público deveria ser melhor, é obvio demais para um professor universitário. 

Talvez nas entrelinhas, por vezes repetidas com indignação quando se referia a 

cotas para “negros”, esteja um motivo racista e de discriminação social. Jaccoud e 

Beghin (2002) preconizam que racismo e preconceito se combatem com ações 

educativas e discriminação com ação penal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Quando iniciamos esta pesquisa, deixamos implícito que queríamos validar o 

sistema de reserva de vagas em universidades públicas do país, como instrumento 

de busca da justiça social e étnica. Os objetivos traçados, que eram o de verificar o 

desempenho dos estudantes cotistas em relação aos não cotistas no vestibular e ao 

longo do curso e captar as percepções dos nossos professores em relação a estes 

alunos, foram plenamente atingidos. Algumas das nossas suposições iniciais 

demonstraram-se verdadeiras, outra não.       

  

 Os resultados demonstraram, sem sombra de dúvida, que o desempenho dos 

estudantes cotistas ao longo do curso se equipara aos demais estudantes. Não se 

justifica qualquer argumentação que estes estudantes são mais fracos e que 

apresentam baixo desempenho. Os números das avaliações formais do curso 

provam isto. O temor que o curso poderia cair em qualidade, não se justifica. O fato 

do desempenho do estudante cotista ser estatisticamente inferior ao não cotista no 

vestibular, prova apenas que este sistema seleciona os estudantes mais bem 

preparados para realizar uma prova, não necessariamente os mais talentosos. 

 

 Concluído o trabalho de pesquisa, restam agora algumas medidas que 

consideramos ser úteis e necessárias à nossa comunidade acadêmica. Não justifica 

mais imperar a falta de informação sobre o tema. Se ocorreu um erro na 

implementação do sistema de cotas na UNIMONTES, que foi a falta de debate sobre 

o assunto, isto tem que ser resolvido o mais breve possível. O discurso que o 

estudante cotista enfrenta uma baixa concorrência no vestibular, que apresenta um 

desempenho inferior ao longo do curso, que é um estudante mais “fraco”, provou-se 

ser uma inverdade. 

 

 Talvez mais importante do que elucidar sobre a parte técnica, seria 

sensibilizar o nosso professorado sobre as injustiças sociais e étnicas que ele 

convive, mas não quer enxergar.  

 

 Em consonância com Ribeiro (2009), os caminhos trilhados pelo Brasil em 

direção à equidade ganharam reforço inédito nos últimos três anos com a adoção de 

políticas de inclusão, cujos efeitos são determinantes para diminuir as desigualdades 

sociais do país. 
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 A política de cotas nas universidades é um dos principais expoentes das 

ações afirmativas implantadas no Brasil que já demonstra resultados positivos no 

cotidiano, uma vez que 30 universidades públicas adotam o sistema de reserva de 

vagas para negros e indígenas. 

 

 Ainda, segundo a Autora, o sistema de cotas contribui para o crescimento 

econômico sustentável, resulta em ampliação do acesso aos serviços sociais e ao 

mercado de trabalho de segmentos populacionais empobrecidos e historicamente 

discriminados.  Trata-se de uma ação inclusiva, pois o sistema de cotas representa 

uma ação necessária para que a igualdade seja possível e se viabilize o mais breve 

possível no país. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PAR TICIPAÇÃO EM 
PESQUISA 

 
Título da pesquisa : Uma análise sobre cotas no Curso Médico da UNIMONTES: desempenho 
acadêmico dos estudantes e percepções docentes. 
Instituição promotora : Universidade Estadual de Montes Claros 
Patrocinador:  Esta pesquisa será custeada pelo coordenador 
Coordenador:  Francisco Marcos Barros 
 

Atenção: 
Antes de aceitar participar desta pesquisa, é importante que você leia e compreenda a seguinte 
explicação sobre os procedimentos propostos. Esta declaração descreve o objetivo, 
metodologia/procedimentos, benefícios, riscos, desconfortos e precauções do estudo. Também 
descreve os procedimentos alternativos que estão disponíveis a você e o seu direito de sair do 
estudo a qualquer momento. Nenhuma garantia ou promessa pode ser feita sobre os resultados 
do estudo. 
 

1- Objetivos : 
a) Verificar se os estudantes cotistas que ingressaram no curso médico apresentaram mérito 

para tal. 
b) Verificar a competência dos estudantes cotistas ao longo do curso médico.  
c) Verificar a presença de qualquer forma de racismo, preconceito ou discriminação contra os 

estudantes cotistas. 
d) Verificar o índice de evasão dos estudantes cotistas do curso médico. 
 

2- Metodologia/procedimentos : Se concordar em participar da pesquisa, você será 
entrevistado, com gravação, sobre as suas opiniões sobre o sistema de cotas instituído na 
UNIMONTES. A pesquisa consiste em levantarmos os dados do vestibular, e comparar o 
desempenho dos estudantes cotistas e dos não cotistas, e as notas dos módulos, sendo 
realizado também uma análise comparativa. Serão realizadas também entrevistas com docentes, 
colhendo opiniões e percepções e de um grupo focal. 
 

3- Justificativa: esclarecer o desempenho dos estudantes cotistas no vestibular e durante o 
curso e identificar possíveis dificuldade de progressão destes estudantes. 
 

4-Benefícios: redução de possíveis atitudes de discriminação e preconceitos com os estudantes 
cotistas e incentivo a criação de políticas de apoio aos mais carentes. 
 

5-Desconfortos e riscos:  não identificamos possíveis situações de risco neste trabalho. 
6-Danos:  não identificamos possibilidades de danos. 
7-Metodologia/procedimentos alternativos disponívei s: não está prevista metodologias 
alternativas. 
8-Confidencialidade das informações : Garantimos o total sigilo das opiniões manifestadas. 
9- Compensação/indenização: o pesquisador assumirá qualquer indenização que porventura 
ocorra. 
10-Outras informações pertinentes:  é garantido o direto de retirar o consentimento a qualquer 
momento. 
 

11-Consentimento: 
 Li e entendi as informações precedentes. Tive oportunidade de fazer perguntas e todas 
as minhas dúvidas foram respondidas a contento. Este formulário está sendo assinado 
voluntariamente por mim, indicando meu consentimento para participar nesta pesquisa, até que 
eu decida o contrário. Receberei uma cópia assinada deste consentimento. 
_______________________________     ___________________________  _________ 
     Nome do participante                           Assinatura do participante                Data 
_______________________________     ___________________________  _________ 
     Nome da testemunha                            Assinatura da testemunha                Data 
Francisco Marcos Barros                          ____________________________  ________ 
Coordenador da Pesquisa                         Assinatura do coordenador da pesquisa-Data 
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APÊNDICE I 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
 

1) Identificação 
 
Graduação em: __________________________________, concluída em ________. 
 
Onde?_____________________ 
 
Pós-graduação:  
 
(   ) Residência Médica: _____________________ 
 
(   ) Especialização: _________________________ 
 
(   ) Mestrado: _____________________________ 
 
(   ) Doutorado: ____________________________ 
 
Tempo de docência: ___________ 
 
Fez algum curso de formação pedagógica?  (   ) Sim  (   ) Não 
 
2)  Qual a sua percepção sobre o desempenho dos estudantes no período em que 

você atua? 
 
3)  Existem diferenças significativas? 
 
4)  A que você atribui estas diferenças? 
 
5)  Quanto você conhece sobre o sistema de cotas? 
 
6)  Qual a sua opinião sobre o sistema de cotas? 
 
 
 
 


