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 O presente texto de discussão do Grupo de Estudos 
Multidisciplinares da Ação Afirmativa (GEMAA, Iesp-Uerj) dá 
continuidade ao acompanhamento anual das políticas de 
ação afirmativa no ensino superior público brasileiro. Com 
base em uma metodologia já consolidada em outros estudos, 
monitoramos aspectos das medidas de inclusão em vigor nas 
universidades federais, traçando uma série histórica que põe 
em evidência os impactos da Lei nº 12.711 sobre essas 
instituições no tocante à disponibilidade e distribuição de 
vagas para os beneficiários. 

 

Apresentação 
O GEMAA (Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa) é um 

grupo de pesquisa dedicado ao estudo da ação afirmativa, com inscrição no 

CNPq e sede no Instituto de Estudos Sociais e Políticos-IESP da UERJ. Além de 

reunir projetos de pesquisa acadêmica acerca da ação afirmativa, a partir de 

uma variedade de abordagens metodológicas, o Grupo também organiza 

eventos e discussões sobre o tema. Uma das principais atividades do GEMAA 

tem sido a produção de levantamentos anuais acerca das práticas adotadas pelas 

universidades públicas para a promoção da inclusão social e racial. O presente 

levantamento dá prosseguimento ao acompanhamento do impacto da Lei nº 

12.711, de 29 de agosto de 2012, que estabeleceu a obrigatoriedade das cotas nas 

universidades federais.  

O levantamento anterior (Feres Jr et al, 2013) mensurou o impacto da lei em o 

seu primeiro ano de vigência, relativo ao processo seletivo de 2013. O presente 

texto dá continuidade à análise dos efeitos da lei sobre as universidades federais 

em seu segundo ano de funcionamento. Vale lembrar que a completa 

implementação das metas prescritas pela lei está prevista para até quatro anos 
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após a sua aprovação, isto é, somente a partir de 2016 é que poderemos avaliar 

os efeitos dessa politica em sua totalidade.  

Metodologia 
Nesse trabalho comparamos o perfil da ação afirmativa no Brasil em 2012, o ano 

imediatamente anterior à implantação da lei, com os anos de 2013 e 2014, com 

as federais já sob o novo regime, por meio da análise de dados referentes ao 

número e distribuição de vagas e à designação de beneficiários.  Os dados foram 

obtidos a partir dos seguintes documentos: manuais de candidatos, editais de 

vestibular, termos de adesão ao SISU e resoluções universitárias. Os editais 

utilizados são referentes aos processos seletivos realizados para o ingresso nos 

anos de 2012, 2013 e 2014 nas universidades federais. Através de uma série 

histórica, conseguimos detectar um impacto muito forte da Lei nº 12.711 sobre 

as universidades federais no ano de 2013, seguida por uma tendência ainda 

significativa de crescimento das reservas de vagas no ano de 2014. Através da 

comparação entre os percentuais de vagas reservados para pretos, pardos e 

indígenas e a composição de cor das populações de cada região do país 

conseguimos ainda detectar uma melhora contínua nesses dois últimos anos de 

vigência da lei da proporção entre as vagas reservadas para esses segmentos e a 

sua presença na população brasileira. 

Resultados 
No gráfico abaixo podemos visualizar a magnitude do impacto inicial da 

obrigatoriedade da reserva de vagas nas universidades federais que se fez sentir 

no processo seletivo de 2013. Além de detectarmos uma ampliação na oferta de 

vagas nessas instituições da ordem de 34%, testemunhamos um incremento 

muito forte do total de vagas destinadas a pretos, pardos e indígenas, que teve 

entre os anos de 2012 e 2013 um aumento de 176%. A expansão do número total 

de vagas, por sua vez, impediu que o número destinado à ampla concorrência 

diminuísse em decorrência do incremento das cotas para os grupos beneficiados 

pela lei. Pelo contrário, as vagas para a ampla concorrência tiveram um 

aumento de 17,5% na ocasião. Além disso, estudantes brancos de escolas 
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