
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO                                                     

ESCOLA PAULISTA DE POLÍTICA ECONOMIA E NEGÓCIOS 

 

 

 

 

 

 

 

RICHARD ALVES SALES 

 

 

 

 

SEGREGAÇÃO RACIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO 

BRASIL (2009-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OSASCO                                                                                                                               

2021 

 



 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO                                                          

ESCOLA PAULISTA DE POLÍTICA ECONOMIA E NEGÓCIOS 

 

 

 

RICHARD ALVES SALES 

 

 

 

 

 

SEGREGAÇÃO RACIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO 

BRASIL (2009-2017) 

 

 

 

Monografia apresentada à Escola Paulista 

de Política, Economia e Negócios da 

Universidade Federal de São Paulo como 

requisito parcial para obtenção do grau de 

Bacharel em Ciências Econômicas. 

 

Orientador: Profa. Dra. Daniela Verzola 

Vaz 

 

 

 

 

OSASCO                                                                                                                                

2021 



 
 

 

Ficha Catalográfica 

  

 

S163s         SALES, Richard Alves 

            Segregação racial nas instituições de ensino superior do Brasil 

(2009-2017) / Richard Alves Sales. – 2021. 
50 f. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (em Ciências Econômicas) 

– Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Política, 
Economia e Negócios, Osasco, 2021. 

                          Orientadora: Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz. 

 
1. Segregação racial. 2. Ensino superior brasileiro. 3. Ações 

afirmativas. 4. Lei de cotas. I. Vaz, Profa. Dra. Daniela Verzola, 

             II. TCC - Unifesp/EPPEN. III. Título. 
 

CDD: 331.120981 



 
 

RICHARD ALVES SALES 

 

SEGREGAÇÃO RACIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO 

BRASIL (2009-2017) 

 

 

Monografia apresentada à Escola Paulista de 

Política, Economia e Negócios da Universidade 

Federal de São Paulo como requisito parcial para 

obtenção do grau de Bacharel em Ciências 

Econômicas. 

 

Orientador: Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz 

 

 

Aprovado em: 11 de agosto de 2021. 

 

 

_______________________________ 

Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz 

Universidade Federal de São Paulo 

 

 

_______________________________ 

Profa. Dra. Claudia Alessandra Tessari 

Universidade Federal de São Paulo 

  



 
 

RESUMO 

A população negra sempre foi minoria nos espaços educacionais e especialmente no ensino 

superior, negligenciada do acesso à educação, o resultado se revela no mercado de trabalho, e 

consequentemente nas condições para quebrar ciclos intergeracionais de pobreza e 

oportunidades. A presente pesquisa busca compreender a segregação por raça nos cursos do 

Ensino Superior Brasileiro, e seu comportamento entre 2009 e 2017, trazendo luz às suas 

principais causas, aspectos e indagações quanto às repercussões dessa estrutura nas carreiras 

educacionais e profissionais dos negros. Para tais fins, a metodologia científica adotada segue 

o estudo de Hoffmann (1998), que calcula medidas de segregação por meio do Índice de Gini 

e do Índice de Dissimilaridade, somando-se aos debates encontrados na literatura sobre a 

condição social do negro. As análises quantitativas foram realizadas utilizando com base nos 

microdados das edições de 2009 e 2017 do Censo da Educação Superior, conduzidos pelo 

Inep/MEC. Os resultados revelam que, mesmo com evoluções, a trajetória para se atingir 

equidade entre brancos e negros ainda é longínqua. 

Palavras-chave: Segregação racial. Ensino superior brasileiro. Ações afirmativas. Lei de 

Cotas. 

ABSTRACT 

The black population has always been a minority in educational spaces and especially in 

higher education, neglected the access to education, the result is revealed in the labor market, 

and consequently in the conditions for breaking intergenerational cycles of poverty and 

opportunities. This research seeks to understand the segregation by race in Brazilian Higher 

Education undergraduate courses, and its behavior between 2009 and 2017, bringing light to 

its main causes, aspects and questions regarding the repercussions of this structure on the 

educational and professional careers of black people. For such purposes, the scientific 

methodology adopted follows the study by Hoffmann (1998), which calculates segregation 

measures through the Gini Index and the Dissimilarity Index, adding to the debates found in 

the literature on the social condition of blacks. Quantitative analyzes were performed using 

microdata from the 2009 and 2017 editions of the Higher Education Census, conducted by 

Inep/MEC. The results reveal that, even with evolutions, the trajectory to achieve equity 

between whites and blacks is still a long way off. 

Keywords: Racial segregation. Brazilian higher education. Affirmative Actions. Quota Law. 
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1. Introdução 

 

A expansão do ensino superior brasileiro observada nos últimos anos tem sido 

acompanhada por uma tentativa de democratizar o acesso ao ensino e reduzir as 

desigualdades. Adotando metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação (PNE) e 

guiando-se por projetos de reforma do ensino superior, o Estado brasileiro investiu no 

crescimento do número de instituições, vagas e financiamento estudantil, nas esferas pública e 

privada. Como consequência, entre 2000 e 2019, o número de alunos matriculados cresceu 

mais de 200%, especialmente na última década. Esses dados foram acompanhados por 

aumento expressivo de ingressantes negros nas universidades. 

A literatura revela que, apesar da constante evolução da democratização do acesso ao 

ensino superior, especialmente com a adoção de políticas de ação afirmativa por força 

legislativa para o ensino federal, ainda se observa subrepresentação generalizada dos negros 

devido às condições históricas de discriminação racial no país. A instituição da Lei de Cotas e 

de outros mecanismos facilitadores e unificadores do acesso ao ensino superior colaboram 

para aumentar a representação de jovens pretos e pardos nas universidades. 

Entretanto, a maior presença de negros nas instituições de ensino superior brasileira 

não necessariamente se traduz em igualdade representativa nas diferentes carreiras 

universitárias. Estudos sobre o mercado de trabalho e do sistema educacional apontam para 

uma divisão social nítida baseada na discriminação racial e no valor social atribuído às 

profissões ou cursos historicamente ocupados por brancos; dessa forma, há maior participação 

desse grupo em espaços que proporcionam maior reconhecimento social e, consequentemente, 

maior retorno financeiro, em detrimento de lugares mais desvalorizados, que são destinados 

aos negros. 

Tais condições apontam para graves consequências sociais; além do fardo psicológico 

de enfrentar menores retornos financeiros, maiores dificuldades em acessar serviços, e 

principalmente em qualidade de vida, jovens negros também são levados a se alocarem em 

espaços que propiciam  menor ascensão  social, o que reverbera na dificuldade de quebrar os 

ciclos intergeracionais de pobreza dessa população. 

Este estudo destrincha o comportamento da segregação racial nas instituições de 

ensino superior do Brasil nos níveis de cursos universitários, realizando análises que 

percorrem os anos de 2009 e 2017, e se debruçam sobre recortes institucionais e de gênero, 

examinando as distintas dinâmicas dessas medidas para homens e mulheres, bem como em 
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instituições públicas, privadas, estaduais e federais. Será averiguado o grau de redução ou 

aumento da segregação nos cursos universitários no período analisado, e as implicações 

qualitativas dessas informações.  

Os dados utilizados no estudo são provenientes da pesquisa elaborada e 

disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep/MEC) na condição de microdados identificados como Censo da Educação Superior. 

Com tais dados se realizou o cálculo de medidas de segregação, quais sejam: a medida geral 

de segregação, o Índice de Gini e o Índice de Dissimilaridade de Duncan e Duncan (1955). 

Para efeitos de comparação, foram utilizadas as edições de 2009 e 2017 do Censo.  

As contribuições da literatura para o debate sobre as políticas de ações afirmativas 

adotadas pelo Brasil em busca da igualdade no ensino superior são abundantes, entretanto, tais 

estudos apresentam escassez quando se trata dos níveis nacionais e institucional, ou seja, 

quando se trata da análise de diferentes categorias administrativas do ensino superior. A 

contribuição apresentada nesta pesquisa se revela na análise de dados do Censo da Educação 

Superior Brasileira, explorando as medidas de segregação à luz da literatura, em âmbito 

nacional, por nível institucional e por divisões de gênero. Estudo prévios desse caráter não 

foram localizados. 

O presente estudo se organiza em quatro seções além desta introdução. A segunda 

seção aborda a literatura vigente sobre o assunto e suas principais conclusões sobre a inserção 

do negro no ensino superior brasileiro. Na terceira seção, apresentam-se os microdados 

utilizados e a metodologia empregada. A quarta seção analisa os resultados encontrados, 

dividindo-se em duas subseções, que se relacionam, respectivamente, com a evolução geral da 

representação dos negros nas instituições de ensino superior, e com a evolução geral das 

medidas de segregação calculadas. Ao final, a quinta seção apresenta as considerações finais 

do estudo. 

2. Revisão de Literatura  

 

Esta seção contempla o tema da segregação racial no ensino superior brasileiro a fim 

de ter, ao final, um panorama geral das diferentes condições de acesso a esse nível de 

educação no país. 

Ao longo dos anos, as condições de acesso da população estudantil ao ensino superior 

brasileiro foram reflexo de uma sociedade discriminatória e segregacionista nos quesitos de 

gênero e raça. Bourdieu e Passeron (1992) identificam semelhanças entre as trajetórias sociais 
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e educacionais de mulheres e negros, suscitando que tal qual a dominância patriarcal se instala 

como um elemento negativo para o primeiro grupo, assim funciona a cor da pele para o 

segundo. 

Em se tratando do ingresso a esta camada do ensino, Ribeiro e Klein (1982) 

identificam os sistemas de acesso às universidades, especialmente os vestibulares, como 

totalmente condicionados às condições sociais, e, dessa forma, selecionadores de grupos já 

tradicionais e hierarquizados na sociedade. Assim, mesmo em cenários de mudanças e de 

maior acesso feminino e de negros ao ensino superior, as maiores chances de ingresso desses 

grupos em cursos menos prestigiados ou naqueles em que a representatividade negra e 

feminina já é relativamente maior evidenciam as desigualdades raciais e estruturais do sistema 

de ensino (COSTA; PICANÇO, 2020). 

No que tange à história do ensino superior no Brasil, a criação e expansão deste grau 

educacional foi marcado pelo atraso em relação aos vizinhos latino-americanos, tendo suas 

primeiras universidades aparecido apenas no século XX. É a partir da redemocratização e da 

Constituição de 1988, bem como dos desenvolvimentos trazidos pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1996 (Lei 9.634/1996), que o ensino superior passa a ser 

encarado como estratégico não apenas para uma pequena parcela da população, e sim com 

horizontes expansivos (SOARES et al., 2002).  

Entre 1991 e 2011, período em que se considera a primeira expansão considerável do 

ensino superior brasileiro, o número de instituições cresceu 165%, saltando de 893 para 2.365 

(RISTOFF, 2013). Desses dados, decompõe-se um crescimento de 210% entre as instituições 

privadas e 28% das públicas, evidenciando que a expansão do ensino superior no Brasil nos 

últimos anos foi essencialmente das instituições privadas, que representavam 88% do total no 

ano de 2011. 

Além disso, a grande maioria das instituições que surgiram enquadram-se nas 

categorias de centros universitários ou faculdades isoladas, cujo crescimento foi de 174% 

entre 1991 e 2011, contra 92% das universidades no mesmo período. Evidencia-se, assim, a 

possível diferença de qualidade e objetivos das distintas modalidades de instituições de ensino 

superior (IES) no país, já que apenas as universidades precisam cumprir dispositivos 

constitucionais ligados ao compromisso integrado com ensino, pesquisa e extensão 

(RISTOFF, 2013). 

No período de 1991 a 2011 também se constatam expansões nos cursos de graduação e 

nas modalidades de ensino ofertados. Entre 1996 e 2005 a abertura de novos cursos cresceu 

209,9% (RISTOFF, 2013). Desse crescimento expressivo, alguns dados dão o tom da 
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expansão que o país vinha experimentando, especialmente na primeira década do século XXI. 

O domínio da iniciativa privada entre os cursos de graduação também se apresenta como 

realidade: em 2011, 68% dos cursos ofertados se referiam a essa rede de ensino, contra 32% 

do sistema público. Outro crescimento que chama a atenção é a modalidade à distância, que 

apresentou salto de 156% entre 2007 e 2011, contra 25% da modalidade presencial 

(RISTOFF, 2013).  

Ademais, em termos regionais a expansão do ensino público beneficiou as regiões 

historicamente marginalizadas. Em 1991, Sul e Sudeste concentravam 65% de todas as IES 

existentes. Entre 1991 e 2011 as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste tiveram crescimento 

na representação percentual das IES no país, com destaque para a região Norte, que dobrou 

sua participação, enquanto Sudeste e Sul diminuíram seus percentuais (RISTOFF, 2013). 

Adicionalmente, cabe ressaltar os impactos dessa expansão no ensino superior 

brasileiro no prazo de integralização dos cursos. Em 1991, 55% dos ingressantes em cursos de 

graduação se graduavam quatro anos mais tarde após o ingresso. Em 2011 a taxa de 

concluintes após o período de quatro anos da entrada nas universidades declinou para 44%, 

evidenciando a maior dificuldade das gerações atuais para se graduar (RISTOFF, 2013). Além 

disso, no ano de 2011 o setor privado respondeu por 79% dos concluintes de cursos de 

graduação no país, revelando mais uma vez o maior peso desse setor no processo de expansão 

(RISTOFF, 2013). 

Apesar dos maiores avanços do setor privado, a expansão do ensino superior público 

foi especialmente fortalecida nos programas do governo federal nas administrações petistas. 

Iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni), o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), o Fundo de 

Financiamento Estudantil (Fies), o Plano Nacional de Educação (PNE), bem como a Lei de 

Cotas (Lei n. 12.711/2012) fazem parte de políticas de Estado e de governos que moldaram 

um maior acesso ao ensino superior nos últimos 20 anos, e buscaram diminuir as 

desigualdades e segregações. Entretanto, muitos autores problematizam se tal movimento 

teria alcançado seus objetivos máximos, especialmente os últimos, que dizem respeito à 

democratização do acesso ao ensino superior. 

Segundo Ristoff (2013), o Brasil estaria no caminho incipiente da democratização do 

acesso ao ensino superior e teria demonstrado isso ao efetivar a inclusão de grupos 

minoritários socialmente, como pretos e indígenas, bem como estudantes de baixa renda e 

oriundos de escolas públicas. O autor destaca o papel da pavimentação realizada para o 

caminho da equidade e justiça, desenhadas em suas expectativas pela continuidade da 
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expansão do acesso ao ensino superior até que essas populações marginalizadas socialmente 

sejam representadas em sua totalidade dentro das IES. 

Já de acordo com Souza, Passos e Ferreira (2020), a expansão do ensino superior, 

apesar de representar avanço social, não foi acompanhada por um processo de democratização 

do ensino, evidenciado pela não equalização de oportunidades no país e pela consequente 

delegação de nichos específicos e menos prestigiados para grupos como mulheres e negros. 

Isso se apresenta de maneira clara nas estatísticas do Censo da Educação Superior de 2015, 

em que cursos de licenciaturas (menos valorizados socialmente) eram compostos de 50% de 

negros e 70% de mulheres, enquanto nos cursos de elite esses percentuais eram, 

respectivamente, 39% e 47%. 

Nessa linha, ao tratar mais especificamente da expansão do ensino superior sob a ótica 

mercadológica, Catani, Hey e Gilioli (2006) sustentam certa ineficácia dos programas de 

expansão do ensino na democratização do acesso à educação superior. O Prouni (2004), 

programa que instituiu uma quantidade de bolsas a serem financiadas pelo Estado e 

distribuídas pela iniciativa privada, após ser apresentado, discutido e aprovado como projeto 

de lei no Congresso nacional, foi taxado como o carro-chefe da expansão universitária e 

pioneiro em políticas afirmativas com reserva de vagas para alunos de baixa renda e por 

critérios raciais. Entretanto, segundo os autores, o forte lobby das instituições privadas de 

ensino por maiores isenções fiscais e menores quantidades de bolsas para serem distribuídas 

aos alunos, além das decisões do governo em delegar as fontes de permanência estudantil para 

a iniciativa privada, esvaziaram essa política pública e a converteram em um instrumento que 

beneficia as IES privadas, em detrimento do ensino público de qualidade, sob o errôneo 

argumento de barateamento dos custos para o Estado brasileiro (CATANI; HEY; GILIOLI, 

2006). 

Nesse sentido, a expansão e democratização do ensino superior brasileiro transcorre 

sob distintos níveis de qualidade, condições de acesso e permanência estudantil. Dadas as 

diferentes condições observadas entre o ensino superior público e privado nesses termos, a 

expansão e democratização do acesso ao ensino superior podem ter tomado caminhos 

inversamente relacionados; para todos os efeitos, em qualquer uma das esferas de ensino 

(pública ou privada), a segregação racial ainda se preserva como um problema no país. 

Beltrão e Teixeira (2004), em um estudo com dados dos censos demográficos de 1960 

a 2000, evidenciam o abismo existente entre brancos e negros nas diferentes carreiras do 

ensino superior. Com os dados do Censo de 2000, os autores mostram a concentração de 

brancos nas carreiras mais prestigiadas na sociedade, além da enorme sobre representação 
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dessa raça em quase todas as carreiras. Em Ciências Econômicas, Medicina, Engenharias e 

Direito, tanto na graduação como na pós-graduação, a concentração de brancos era de mais de 

80%. A população de pretos nessas mesmas carreiras girava em torno de, no máximo, 2%, 

enquanto pardos representavam de 10 a 15%. Indígenas e amarelos compunham o restante dos 

estudantes, sendo os últimos também sobre representados em relação à população total. Na 

outra ponta, os cursos que concentravam o maior número de pretos e pardos, e, 

consequentemente, menos brancos, eram Serviço Social, Enfermagem, Letras, Ciências e 

Estudos Sociais. Mesmo nesses cursos, porém, as populações parda e preta encontravam-se 

sub-representadas, com percentuais girando, naquele ano, em torno de 20% e 5%, 

respectivamente, contra 70 a 75% de brancos. Considerando a sequência de carreiras 

levantadas no estudo (ao todo 43), à medida que se caminha para as mais prestigiadas, 

brancos têm um aumento de 0,06% na sua representação a cada carreira, enquanto a 

proporção de pretos e pardos reduz-se 0,02% e 0,06%, respectivamente. 

É relevante enfatizar que ao longo dos 20 anos que sucederam os dados dos censos 

demográficos analisados por Beltrão e Teixeira (2004), o abismo observado entre brancos e 

negros vem sendo combatido tanto pela ampliação do acesso às instituições de ensino 

superior, quanto pelas tentativas de democratização deste. Entretanto, ainda se encontram 

grandes indicativos de segregação racial na educação superior do Brasil. Em 2015, os alunos 

negros apresentavam maior idade média quando ingressavam nos cursos de ensino superior, 

28 anos, contra 26 de brancos. Além disso, sua representação continuava menor nos cursos de 

elite (Economia, Direito, Medicina e Engenharias), nos quais 61% dos estudantes eram 

brancos, contra 39% de negros. Nos cursos de licenciaturas, comumente associados a menor 

prestígio social que os cursos de bacharelado, 50% dos alunos eram negros, evidenciando sua 

sobre representação nas carreiras menos valorizadas (SOUZA; PASSOS; FERREIRA, 2020). 

Dessa forma, o cenário geral de segregação racial no ensino superior se mostra ainda 

relevante e complexo, mesmo com tendências decrescentes ao longo dos anos. Além das 

medidas de ampliação do acesso ao ensino superior fomentadas pelas políticas públicas dos 

anos 2000, algumas ações afirmativas se mostraram essenciais no combate à segregação. O 

programa pioneiro em reserva de vagas para pessoas com baixa renda e negros, como já 

descrito, foi o Prouni; todavia, a Lei de Cotas, ou formalmente lei n. 12.711 de 29 de agosto 

de 2012, mostrou-se como a grande aposta do Estado para mitigar a segregação ao longo dos 

anos. 

A lei se refere a uma reserva de vagas mandatória na rede de ensino superior pública 

federal, o que já se mostra limitado, tendo em vista que, como descrito anteriormente, a 
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ampliação do acesso universitário nos últimos anos foi majoritariamente da rede privada. 

Ainda assim, a lei representou um marco nas políticas que buscam reparar historicamente a 

exclusão do povo negro da sociedade em geral. De acordo com os dispositivos, metade das 

vagas, por curso e turno, são reservadas a pessoas que tenham cursado os últimos 3 anos do 

ensino médio em escola pública, sendo a outra parte direcionada à ampla concorrência. Das 

vagas direcionadas ao primeiro grupo, 50% destinam-se a estudantes com renda de até 1,5 

salário-mínimo; tanto para este último grupo, quanto aos que não se enquadram nesta faixa de 

renda, 50% das vagas desses grupos se reservam a pretos, pardos e indígenas, com ajustes no 

número exato de vagas a depender da representação de cada uma dessas populações no estado 

da federação no qual se encontra a instituição que oferece as vagas. 

Em 2010, os programas de ações afirmativas com alguma modalidade de cota estavam 

presentes em pelo menos 71% das universidades públicas, em sua maioria com pequenas 

parcelas de vagas reservadas, além de critérios completamente distintos entre as instituições. 

Todavia, outro dado apresentava-se preocupante: à medida que o prestígio da universidade 

aumentava, menores eram as políticas afirmativas, evidenciando a maior dificuldade de 

acesso de negros e pessoas de baixa renda em universidades conceituadas (FERES JR; 

DAFLON; CAMPOS, 2011). 

Portanto, ainda que a Lei de Cotas e as políticas afirmativas representem um passo 

grande em prol da menor segregação no ensino superior, elas ainda são restritas em dimensão 

e freadas pela estrutura de privilégios sociais mais complexos que a própria reserva de vagas. 

Nesta linha, a segregação racial estaria associada a um longo processo herdado das condições 

estruturais de pobreza do país e relacionado ao background familiar dos estudantes e às suas 

possibilidades de mobilidade educacional intergeracional. 

Silva e Hasenbalg (2002) definem o background familiar como a estrutura familiar 

que afeta o desempenho de indivíduos nas diferentes etapas do ensino, e, consequentemente, 

na vida profissional. Tal estrutura estaria, segundo os autores, relacionada ao capital 

econômico, ou seja, aos recursos financeiros e materiais da família, ao capital cultural, 

caracterizado pelo nível educacional dos pais e pelo ambiente apto ao desenvolvimento 

cognitivo para educação, além das questões sociais de disponibilidade familiar e atenção 

constante para crianças (capital social). Esses três componentes formariam, desde os 

primeiros anos de vida escolar, a base fundamental para o posterior acesso, permanência e 

aproveitamento dos jovens no ensino superior. É desse ponto de vista que esses autores 

ressaltam as desigualdades estruturais vivenciadas por brancos e negros. 



13 
 

Estudos apontam para o efeito negativo no desempenho escolar de crianças e jovens 

quando o número de irmãos é maior (SILVA; HASENBALG, 2002). Além disso, 

Psacharopoulos e Arriagada (1989) apontam, com dados do Censo demográfico de 1980, que 

a quantidade de crianças e a presença das menores de sete anos nas famílias contribuem para 

um pior desempenho escolar. Assim, famílias com menos crianças apresentam mais capital 

social e melhores possibilidades educacionais para seus filhos. É o que constatam também 

Astone e MacLanaham (1991) ao analisarem famílias monoparentais nos Estados Unidos e na 

América Latina, que teriam menos tempo e condições de cuidarem dos filhos. 

Quando aliado aos dados de pobreza e composição das famílias brancas e Negras no 

Brasil, entende-se que as desvantagens sociais se relacionam diretamente com oportunidades 

educacionais; em suma, as vantagens do capital social estão, em sua maioria, associadas ao 

homem branco (ROCHA, 2015). E, ainda, os negros apresentam desvantagens competitivas 

em relação aos brancos nos processos de mobilidade social (GONZALEZ; HASENBALG, 

1982). Portanto, o background familiar pode ser descrito como um fator relevante para 

compreender as possíveis causas da segregação em diversos âmbitos da vida social, e, 

consequentemente, no ensino superior do país, demonstrando que as políticas de reservas de 

vagas, apesar de fundamentais, não são suficientes e devem vir acompanhadas de políticas 

públicas de redução da pobreza e estruturação social dos negros, envolvendo aspectos 

econômicos, políticos e familiares. 

 

3. Metodologia de pesquisa 

 

3.1. Medidas de Segregação 

 

Para a análise desejada, pretende-se calcular medidas de segregação para averiguar a 

representação de negros em cursos de graduação e grandes áreas do conhecimento nas 

instituições de ensino superior brasileiras. A literatura conta com ampla descrição de métricas 

que podem ser replicadas em nosso caso; apresentaremos o índice de Gini para segregação, o 

índice de dissimilaridade, bem como o índice raiz quadrada e sua decomposição. 

Hoffmann, Botassio e Jesus (2019) descrevem, para a análise de segregação 

ocupacional entre homens e mulheres, um universo de n categorias de ocupação em que Mi e 

Fi representam o número de mulheres e homens, respectivamente, na i-ésima categoria. 
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Assim, adotaremos em lugar das categorias de ocupação os cursos de ensino superior e para a 

representação de homens e mulheres, de forma análoga, a de negros (Ni) e brancos (Bi). 

Portanto, o número total de estudantes negros e brancos é indicado por 𝑁 e 𝐵, 

respectivamente: 

𝑁 = ∑ 𝑁𝑖
𝑛
𝑖=1   e                                                                                                (1) 

𝐵 = ∑ 𝐵𝑖.
𝑛
𝑖=1                                                                                                                   (2) 

Assim, a fração do total de brancos e negros no i-ésimo curso, respectivamente, é: 

𝜋𝑖 =
𝑁𝑖

𝑁
                      e                                                                                                  (3) 

𝑦𝑖 =
𝐵𝑖

𝐵
.                                                                                                                         (4) 

Pode-se definir, então, a proporção de brancos (5) e negros (6) por: 

𝑝𝑖 = ∑ 𝜋𝑗
𝑖
𝑗=1 =

1

𝑁
∑ 𝑁𝑗

𝑖
𝑗=1   e                                                                        (5) 

𝛷𝑖 = ∑ 𝑦𝑗
𝑖
𝑗=1 =

1

𝐵
∑ 𝐵𝑗

𝑖
𝑗=1 .                                                                                             (6) 

Desse raciocínio, Hoffmann, Botassio e Jesus (2019) trazem “a curva de segregação”, 

apresentada por Duncan e Duncan (1955), que se baseia na união consecutiva da origem dos 

eixos e dos pontos de coordenadas (𝑝𝑖𝑒𝛷𝑖) (HOFFMANN; BOTASSIO; JESUS, 2019, p. 

306). Não havendo segregação, a curva apresentará o formato de bissetriz do primeiro 

quadrante. Do contrário, isto é, havendo cursos com predominância branca ou negra, essa 

curva ficará abaixo da bissetriz do primeiro quadrante ― tendo como limites os pontos (0,0) e 

(1,1). Considera-se α como sendo a área delimitada pela curva de segregação e a bissetriz do 

primeiro quadrante, de forma que seu valor varia entre 0 (quando a segregação é inexistente) e 

0,5 (quando a segregação é total).  

Obtém-se o índice de Gini pela razão entre α e seu valor máximo, ou seja, 

𝐺𝑠 =
𝛼

0,5
= 2𝛼.                                                                                           (7) 

Assim, verifica-se que 

0 ≤ 𝐺𝑠 ≤ 1.                                                                                                    (8) 

Esse índice também é calculado de acordo com a expressão 

𝐺𝑠 = 1 − ∑ (𝛷𝑖|+𝛷𝑖−1)𝜋𝑖
𝑛
𝑖=1 .                                                                                          (9) 
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Com base na razão entre o número de brancos e negros em cada curso (
𝑁𝑖

𝐵𝑖
), Hoffmann, 

Botassio e Jesus (2019) constroem a média ponderada (pelos fatores 𝜋𝑖 dessas razões, e a 

descreve como:  

𝜇 = ∑
𝑁𝑖

𝐵𝑖

𝑛
𝑖=1 𝜋𝑖 = ∑

𝑁𝑖

𝐵𝑖

𝑛
𝑖=1 ∙

𝐵𝑖

𝐵
=

𝑁

𝐵
                                                                                  (10) 

Assim, o desvio absoluto médio ponderado das razões 
𝑁𝑖

𝐵𝑖
 é deduzido pelos autores por 

meio da expressão 

𝛿 = ∑ |
𝑁𝑖

𝐵𝑖
− 𝜇| 𝜋𝑖

𝑛
𝑖=1 = ∑ |

𝑁𝑖

𝐵𝑖
−

𝑁

𝐵
|

𝑁𝑖

𝐵

𝑛
𝑖=1  e                                                                       (11) 

𝐷 =
𝛿

2𝜇
= 0,5 ∑ |

𝑁𝑖

𝑁
−

𝐵𝑖

𝐵
|𝑛

𝑖=1 = 0,5 ∑ |𝑦𝑖 − 𝜋𝑖|𝜂
𝑖=1                                                             (12) 

em que D é o índice de dissimilaridade. 

O índice de dissimilaridade pode ser definido, de forma análoga à que Hoffmann, 

Botassio e Jesus (2019) definem para segregação ocupacional, como a proporção de negros 

(ou brancos) que deveriam mudar de ocupação para eliminar a segregação racial por cursos. 

O índice de dissimilaridade é relevante a partir de sua interpretação concreta, ou seja, 

de valor único, indicando exatamente o nível de redistribuição necessária entre a população 

analisada para que se obtenha maior igualdade, entretanto, não é suficiente, pois não possui 

sensibilidade a mudanças na redistribuição dentro dos mesmos grupos segregados. Assim, se 

um branco é parte de um curso majoritariamente branco e troca de posição com um negro que 

pertence a um outro curso cuja maioria também é branca, porém em menor grau, tal redução 

na desigualdade não é captada. O índice de Gini para a segregação, por outro lado, é uma 

medida mais robusta, pois, diferentemente do índice de dissimilaridade, é sensível a qualquer 

mudança na distribuição racial dentro dos cursos. 

Adicionalmente, calcularemos a medida de segregação geral, proposta por Hutchens 

(2004) e apresentada por Botassio e Vaz (2020), conforme se segue: 

 

𝐼 =
1

휀(1 − 휀)
(1 − ∑ 𝐵𝑗 𝑁𝑗

1−

𝐽

𝑗=1

)                                                                                                                   (13) 
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Em que, no caso de extrema segregação temos 0 < 휀 < 1, é 1 [휀(1 − 휀)]⁄ , e para a 

ausência de segregação o limite inferior é igual a zero. Tal medida é apresentada por adicionar 

à análise a possibilidade de decomposição aditiva da segregação. Dessa forma, a segregação 

total pode ser decomposta em diferentes frentes: uma é referente à segregação entre 

grupamento de cursos e outra correspondente a uma soma ponderada das medidas de 

segregação dentro desses grupamentos. 

 Portanto, considerando J cursos, que podem ser agregados em 𝑛𝑔diferentes grupos 

mais desagregados que obedeçam a pelo menos um critério de similaridade já estabelecido.  

𝐼 𝑔 indica a segregação dentro do g-ésimo grupo (𝑔 = 1, . . . , 𝑛𝑔) e 𝑏𝑔 e 𝑛𝑔 são as participações 

de brancos e negros do g-ésimo grupo no total de brancos e negros, respectivamente, a 

decomposição aditiva da medida geral é: 

 

𝐼 = ∑ 𝐵𝑔 𝑁𝑔
1− 𝐼 𝑔

𝑛𝑔

𝑔=1

+
1

휀(1 − 휀)
(1 − ∑ 𝐵𝑔 𝑁𝑔

1−

𝑛𝑔

𝑔=1

)                                                                              (14) 

 

Assim, é possível identificar diferentes componentes da segregação: o primeiro, a 

segregação dentro dos grupos (primeiro termo do lado direito da expressão), em segundo, a 

segregação entre os grupos (segundo termo do lado direito da expressão), o termo do lado 

esquerdo da equação representa a segregação total. 

A decomposição tem validade apenas quando considerado unicamente os cursos 

pertencentes ao grupo 𝑔 para o cálculo da medida 𝐼 𝑔. O índice de dissimilaridade não 

contempla a propriedade de adição decomponível, e o de Gini somente a satisfaz quando os 

grupos de ocupações são criados a partir da ordenação dos cursos segundo razões específicas 

entre brancos e negros. 

 

3.2. Censo da Educação Superior 

Este estudo tem como base a análise dos dados do Censo da Educação Superior em 

suas edições de 2009 e 2017. Essa pesquisa possui abrangência nacional e é realizada 

anualmente, desde 1985, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), que é subordinado ao Ministério da Educação. As informações coletadas são 

providas pelas próprias instituições de ensino superior (IES) do país. 
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O Censo da Educação Superior realiza ampla investigação do ensino superior 

nacional, considerando todas as instituições – públicas ou privadas. São captadas informações 

estruturais, pedagógicas e conjunturais sob diferentes níveis de análise: institucional, 

estudantil e docente. Para o presente trabalho, são utilizadas as informações relativas aos 

alunos com especial ênfase em sua cor/raça, a quais cursos e instituições pertencem, se estas 

são públicas ou privadas e de que nível federativo. Foram usados também dados sobre o modo 

de ingresso dos estudantes, ou seja, se por políticas de ações afirmativas ou não. 

Delimitam-se como anos de análise 2009 e 2017, para se ter dados comparáveis antes 

e depois da implementação de políticas afirmativas gerais. Em 2012 foi sancionada a Lei n. 

12.711, conhecida como Lei de Cotas, que estabeleceu reserva de vagas para alunos oriundos 

de escolas públicas nas instituições federais de ensino superior.  

O ano de 2009 foi escolhido para análise pois trata-se do primeiro com informações 

referentes à cor/raça no Censo da Educação Superior, além de ser anterior à Lei de Cotas. 

Vale notar que em 2018 o Censo da Educação Superior sofreu alteração no sistema de 

classificação dos cursos, tanto em seu nível detalhado, como no nível mais agregado. Dessa 

forma, utilizar a edição de 2017, ano mais recente que mantém a classificação de 2009, foi a 

solução encontrada para obter dados comparáveis que pudessem descrever a evolução da 

segregação ao longo da última década e para o período pós Lei de Cotas. 

Reunidas tais informações, o estudo se direciona a uma análise cuidadosa dos dados 

coletados no Censo da Educação Superior nos anos selecionados. Para tanto, primeiramente 

fez-se uma limpeza das bases com o intuito de filtrar as informações relevantes para o estudo. 

Assim, excluíram-se os alunos de cursos à distância, de cursos sequenciais, falecidos, em 

situação de desligamento ou matrícula trancada. Além disso, alunos para os quais a área 

específica do curso de graduação não estava disponível foram excluídos, bem como aqueles 

transferidos para outro curso da mesma IES – a fim de não ocorrer duplicidade na contagem. 

 Antes de tais filtros, o Censo da Educação Superior de 2009 contava com 6.982.018 

alunos, enquanto o de 2017 possuía 11.589.194. Após as filtragens, as bases passaram a 

apresentar 5.115.896 e 6.494.098 observações, respectivamente. As Tabelas 1 e 2, a seguir, 

apresentam a distribuição dos alunos, de acordo com a cor/raça, em 2017 e 2009, 

respectivamente. Essas tabelas também trazem o percentual de indivíduos para os quais a 

informação sobre cor/raça não havia sido declarada ou não estava disponível. Nota-se que o 

percentual de pretos evoluiu de 2,07% para 6,79%, já o percentual de pardos saltou de 7,36% 

para 26,37%. No que tange aos indivíduos de cor/raça não declarada, há um alto percentual 
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nas duas edições da pesquisa, porém é notável a redução nessa taxa, que passou de 71,4% em 

2009 para 22,9% em 2017. 

Tabela 1 – Número e distribuição (%) de estudantes entre os matriculados nos cursos de graduação presencial, 

por raça. Brasil, 2017. 

Cor/Raça Observações Percentual 

Não Declarado 1.487.947 22,91 

Branca 2.697.565 41,54 

Preta 441.23 6,79 

Parda 1.712.343 26,37 

Amarela 106.744 1,64 

Indígena 48.269 0,74 

Total 6.494.098 100,00 

Fonte: Microdados do Censo da Educação Superior 2017 (Inep/MEC). Elaboração Própria. 

 

Tabela 2 – Número e distribuição (%) de estudantes entre os matriculados nos cursos de graduação presencial, 

por raça. Brasil, 2009. 

Cor/Raça Observações Percentual 

Não Declarado 3.655.071 71,45 

Branca 933.987 18,26 

Preta 105.681 2,07 

Parda 376.609 7,36 

Amarela 37.269 0,73 

Indígena 7.279 0,14 

Total 5.115.896 100,00 

Fonte: Microdados do Censo da Educação Superior 2009 (Inep/MEC). Elaboração Própria. 

 

Foram realizadas tabulações cruzadas entre a variável cor/raça e grau acadêmico do 

curso, situação acadêmica do aluno, categoria administrativa da instituição, área específica e 

área geral do curso, sexo do aluno e unidade federativa da instituição. Todas essas análises 

visam identificar algum tipo de viés na ausência de declaração da cor/raça, o que poderia 

levar a uma possível subestimação ou superestimação de alguns grupos raciais. 

Desse modo, foram encontrados vieses em algumas variáveis analisadas. Aquelas para 

as quais a discrepância é mais impactante e pode ser considerada relevante são: categoria 

administrativa, área geral e específica do curso, além da unidade federativa da instituição. 
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As Tabelas 3 e 4, a seguir, apresentam a distribuição por cor/raça nas diferentes 

categorias administrativas das IES. É possível notar que o percentual de alunos que não 

declaram cor/raça é menor entre as IES federais, enquanto se mostra muito elevado entre as 

IES municipais; como fator compensatório, destaca-se que as instituições municipais 

representam uma pequena parcela do total analisado - cerca de 2% no ano de 2009 e 1,2% em 

2017, pouco influenciando nos resultados gerais. As privadas, que respondem por mais de 

60% das IES, mostram um percentual de aproximadamente 24%, dentro do esperado para o 

total. Os dados mostram tendências semelhantes para 2009 e 2017, muito embora os 

percentuais de não declaração tenham diminuído no período. 

 

Tabela 3 – Proporção (%) de estudantes entre os matriculados nos cursos de graduação presencial, por tipo de 

IES e Raça. Brasil, 2017. 

Categoria Administrativa 

Cor/Raça 

Não declarado Branca Preta Parda Amarela Indígena Total 

Federal 15,62 38,72 9,96 33,46 1,43 0,81 100,00 

Estadual 23,73 42,12 8,36 23,14 2,10 0,54 100,00 

Municipal 35,55 45,88 2,90 14,71 0,78 0,19 100,00 

Privadas 24,44 42,10 5,87 25,17 1,66 0,76 100,00 

Total 22,91 41,54 6,79 26,37 1,64 0,74 100,00 

Fonte: Censo da Educação Superior 2017. INEP - Ministério da Educação. Elaboração Própria. 

 

Tabela 4 – Proporção (%) de estudantes entre os matriculados nos cursos de graduação presencial, por tipo de 

IES e Raça. Brasil, 2009. 

Categoria Administrativa 

Cor/Raça 

Não declarado Branca Preta Parda Amarela Indígena Total 

Federal 59,10 21,50 5,69 12,20 1,31 0,18 100,00 

Estadual 73,89 17,39 1,39 6,20 0,96 0,16 100,00 

Municipal 68,32 26,77 0,81 3,62 0,40 0,07 100,00 

Privadas 73,70 17,45 1,47 6,66 0,59 0,13 100,00 

Total 71,45 18,26 2,07 7,36 0,73 0,14 100,00 

Fonte: Censo da Educação Superior 2009. INEP - Ministério da Educação. Elaboração Própria 
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De mesmo modo, verificou-se, como apresentam as Tabelas 5 e 6, viés, ainda que 

relativamente baixo, na incidência de não declarações de cor/raça conforme as agregações de 

área geral dos cursos de ensino superior. Nota-se que nos cursos de Saúde e bem-estar social 

há um percentual maior de não declarados, enquanto nas carreiras de Agricultura e 

Veterinária a declaração de raça é mais difundida. A tendência também é mantida ao longo 

dos anos, ainda que os percentuais de não declarados tenham diminuído. Salienta-se que no 

caso das áreas específicas, que são mais numerosas, o viés encontrado é menos discrepante 

que nas outras variáveis. 

Tabela 5 – Proporção (%) de estudantes entre os matriculados nos cursos de graduação presencial, por tipo de 

agregação das áreas de ensino e Raça. Brasil, 2017. 

Área Geral 

Cor/Raça 

Não declarado Branca Preta Parda Amarela Indígena Total 

Educação 22,04 33,12 9,66 32,70 1,41 1,08 100,00 

Humanidades e artes 21,97 47,35 7,53 20,86 1,74 0,55 100,00 

Ciências sociais, negócios 

e direito 
23,54 42,39 6,45 25,41 1,54 0,66 100,00 

Ciências, matemática e 

computação 
21,09 43,51 7,02 25,96 1,78 0,64 100,00 

Engenharia, produção e 

construção 
22,15 46,08 5,75 23,69 1,84 0,48 100,00 

Agricultura e Veterinária 17,39 49,04 5,52 26,10 1,44 0,51 100,00 

Saúde e bem-estar social 24,98 38,40 6,48 27,36 1,78 1,00 100,00 

Serviços 22,05 41,78 7,38 26,03 1,81 0,95 100,00 

Total 22,91 41,54 6,79 26,37 1,64 0,74 100,00 

Fonte: Censo da Educação Superior 2017. INEP - Ministério da Educação. Elaboração Própria. 
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Tabela 6 – Proporção (%) de estudantes entre os matriculados nos cursos de graduação presencial, por tipo de 

agregação das áreas de ensino e Raça. Brasil, 2009. 

Área Geral 

Cor/Raça 

Não declarado Branca Preta Parda Amarela Indígena Total 

Educação 69,43 16,55 2,76 10,52 0,61 0,14 100,00 

Humanidades e artes 66,69 22,05 2,96 7,09 1,03 0,17 100,00 

Ciências sociais, negócios 

e direito 
72,45 18,41 1,72 6,71 0,60 0,11 100,00 

Ciências, matemática e 

computação 
71,09 17,97 2,52 7,27 1,02 0,13 100,00 

Engenharia, produção e 

construção 
70,17 20,43 2,04 5,84 1,19 0,33 100,00 

Agricultura e Veterinária 69,19 20,91 2,37 6,70 0,71 0,11 100,00 

Saúde e bem-estar social 73,14 16,77 1,87 7,48 0,62 0,11 100,00 

Serviços 70,77 18,91 2,19 7,01 0,96 0,16 100,00 

Total 71,45 18,26 2,07 7,36 0,73 0,14 100,00 

 Fonte: Censo da Educação Superior 2009. INEP - Ministério da Educação. Elaboração Própria. 

 

 

Por fim, as Tabelas 7 e 8 mostram a análise das tabulações cruzadas entre cor/raça e as 

unidades federativas das instituições de ensino superior, que resultou em uma margem ampla 

de diferença dos percentuais de indivíduos com cor/raça não declarada ou sem informação 

entre os distintos estados do país. Para o ano de 2017, algumas unidades federativas das 

regiões Norte, Centro-Oeste e toda a região Sul apresentam baixos níveis de não declarados, 

enquanto estados como Rio de Janeiro, Amazonas e Bahia lideram as maiores taxas de não 

declarados. O ano de 2009 apresenta altíssimas taxa de não declarados para praticamente 

todas as regiões, à exceção de Mato Grosso do Sul, Acre, Rio Grande do Norte, Paraíba e 

Sergipe. É válido salientar que as altas taxas de não declarados são esperadas para o ano de 

2009 dado o alto percentual geral de não declarados, e que alguns vieses podem ser fruto das 

diferenças na presença de instituições de ensino superior públicas ou privadas e das 

respectivas diferenças populacionais entre as unidades federativas. 
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Tabela 7 – Proporção (%) de estudantes entre os matriculados nos cursos de graduação presencial, por UF e 

Raça. Brasil, 2017. 

Unidade 

Federativa 

Cor/Raça 

Não declarado Branca Preta Parda Amarela Indígena Total 

RO 10,38 29,39 7,33 50,54 1,72 0,64 100,00 

AC 28,17 13,46 3,04 54,45 0,71 0,17 100,00 

AM 31,21 13,62 8,23 42,92 1,74 2,28 100,00 

RR 20,20 12,42 6,60 53,96 2,41 4,42 100,00 

PA 21,57 17,58 5,95 45,71 3,47 5,73 100,00 

AP 21,17 16,76 6,38 53,30 0,93 1,46 100,00 

TO 14,72 23,03 9,95 49,49 2,01 0,80 100,00 

MA 23,57 22,06 12,84 38,25 2,10 1,17 100,00 

PI 28,73 18,49 7,96 41,76 0,69 2,37 100,00 

CE 20,91 25,34 11,00 40,06 1,76 0,93 100,00 

RN 16,41 35,72 5,16 40,72 1,14 0,84 100,00 

PB 28,34 27,80 4,53 35,38 2,60 1,34 100,00 

PE 33,06 26,45 5,08 31,88 1,51 2,03 100,00 

AL 28,84 21,06 6,89 39,76 2,21 1,24 100,00 

SE 11,69 19,35 10,90 54,33 2,65 1,08 100 

BA 37,46 11,76 13,78 34,81 1,41 0,79 100 

MG 17,04 42,55 7,67 31,07 1,43 0,25 100 

ES 20,62 35,90 7,70 34,39 1,11 0,28 100 

RJ 32,30 35,43 9,71 20,73 1,46 0,37 100 

SP 24,61 51,23 5,14 16,99 1,62 0,40 100 

PR 17,71 64,92 2,38 13,15 1,66 0,18 100 

SC 8,86 79,90 2,69 7,58 0,77 0,21 100 

RS 10,31 77,91 3,90 7,21 0,46 0,21 100 

MS 15,55 47,01 6,45 27,55 1,96 1,47 100 

MT 17,51 33,04 7,67 36,28 4,97 0,52 100 

GO 26,11 29,14 6,73 35,52 2,04 0,46 100 

DF 21,98 33,04 7,27 35,26 2,13 0,32 100 

Total 22,91 41,54 6,79 26,37 1,64 0,74 100 

 Fonte: Censo da Educação Superior 2017. INEP - Ministério da Educação. Elaboração Própria. 

 



23 
 

Tabela 8 – Proporção (%) de estudantes entre os matriculados nos cursos de graduação presencial, por UF e 

Raça. Brasil, 2009. 

Unidade 

Federativa 

Cor/Raça 

Não declarado Branca Preta Parda Amarela Indígena Total 

RO 38,73 13,42 2,85 43,68 1,22 0,10 100,00 

AC 67,17 21,17 1,29 9,76 0,48 0,13 100 

AM 75,75 6,02 1,51 15,49 0,66 0,56 100 

RR 71,75 16,49 0,58 10,96 0,09 0,14 100 

PA 49,43 15,30 3,35 30,28 1,39 0,24 100 

AP 75,77 8,08 1,49 14,16 0,24 0,26 100 

TO 77,36 7,14 1,60 13,00 0,65 0,25 100 

MA 72,25 15,84 3,39 7,80 0,60 0,12 100 

PI 64,46 12,54 3,39 18,40 1,06 0,14 100 

CE 59,12 12,24 17,32 10,55 0,52 0,24 100 

RN 85,69 6,45 0,89 6,70 0,24 0,03 100 

PB 53,57 21,96 2,41 19,99 1,69 0,38 100 

PE 74,77 10,33 0,85 13,36 0,54 0,16 100 

AL 58,78 16,04 2,54 22,40 0,18 0,05 100 

SE 63,11 10,59 4,36 20,06 1,42 0,45 100 

BA 81,60 3,79 2,27 12,04 0,22 0,08 100 

MG 76,41 14,77 1,44 6,59 0,39 0,40 100 

ES 52,09 29,28 2,90 15,21 0,39 0,13 100 

RJ 78,44 15,21 1,43 4,58 0,24 0,10 100 

SP 72,99 20,75 1,48 3,77 0,94 0,07 100 

PR 66,40 27,34 1,04 2,99 2,16 0,07 100 

SC 39,40 56,19 1,15 2,59 0,54 0,12 100 

RS 77,80 20,51 0,67 0,90 0,08 0,04 100 

MS 80,78 13,90 0,74 4,16 0,34 0,07 100 

MT 50,39 26,33 4,27 17,26 1,57 0,17 100 

GO 83,12 8,96 1,30 6,33 0,27 0,03 100 

DF 81,54 7,65 3,38 6,03 1,30 0,11 100 

Total 71,45 18,26 2,07 7,36 0,73 0,14 100 

 Fonte: Censo da Educação Superior 2009. INEP - Ministério da Educação. Elaboração Própria. 
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Por fim, reitera-se que os vieses apresentados podem afetar as análises por meio de 

superestimação ou subestimação das populações de alguma cor/raça específica, entretanto, 

destaca-se que a maioria das variáveis apresentou baixa variabilidade quanto a esses vieses.  

O trabalho de preparação das bases de dados se encerra com a necessidade de 

padronização para os cálculos de medidas de segregação. Assim, as categorias “não 

declarado” e “sem informação” não são consideradas. No caso de amarelos e indígenas 

também se optou pela exclusão das observações, caso contrário elas teriam que ser incluídas 

nas categorias de brancos, pretos ou pardos, e a literatura encontra diferenças relevantes entre 

tais grupos raciais na inserção destes no ensino superior. Com essas exclusões, obteve-se, para 

os anos de 2009 e 2017, respectivamente, 1.416.277 e 4.851.138 observações. Além disso, 

para o cálculo das medidas de segregação, os grupos de pretos e pardos foram agregados na 

categoria negros. 

 

 

4. Análise de Resultados 

 

4.1. Evolução geral da presença dos negros no ensino superior presencial brasileiro 

entre 2009 e 2017 

Os dados do Censo da Educação Superior revelam um aumento substancial do número 

de alunos no ensino superior presencial e, especialmente, da presença dos negros nesse 

espaço. Em 2009, dos 1.416.290 estudantes matriculados, 482.290 eram negros, ou seja, cerca 

de 34% do total; dentre esses, a maioria eram mulheres ― 265.457 contra 216.833 homens. 

No ano de 2017, 2.153.573 eram estudantes negros de um total de quase 5 milhões, ou seja, 

agora esses representam 44% da totalidade dos estudantes. As mulheres negras continuam 

como maioria dentro desse recorte, são cerca de 1.200 mil estudantes, contra 955 mil do sexo 

masculino. Destaca-se que a taxa de crescimento da representação negra no ensino superior é 

ligeiramente superior para as mulheres: enquanto o número de estudantes avança cerca de 

3,52 vezes para essas, os homens negros crescem seus números em 3,40 vezes. A fim de 

compreender esses avanços e suas consequências, a Tabela 9 exibe o progresso da proporção 

dos negros dentro do ensino superior comparando os anos de 2009 e 2017, com recortes 

específicos por sexo, tipo de instituição e grau acadêmico.  
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Tabela 9 - Proporção (%) de negros entre os matriculados nos cursos de graduação presencial, por sexo, tipo de 

IES e grau acadêmico. Brasil, 2009/2017. 

Proporção de Negros nas IES 2009 2017 

Por sexo     

Masculino 0,34 0,44 

Feminino 0,34 0,45 

Por tipo de IES   

Federal 0,45 0,53 

Estadual 0,30 0,43 

Privadas 0,32 0,42 

Grau acadêmico   

Bacharelado 0,31 0,42 

Licenciatura 0,45 0,56 

Tecnológico 0,35 0,46 

Fonte: Censo da Educação Superior (2009/2017) – INEP, Ministério da Educação. Elaboração Própria. 

 

A Tabela 9 mostra o crescimento da representação dos negros nas IES em todos os 

recortes considerados entre 2009 a 2017. Os dados revelam que, em 2009, apenas 34% de 

todos os homens do ensino superior eram negros, proporção quase idêntica à de mulheres 

negras em relação à população feminina nas IES. Esses percentuais avançaram, 

respectivamente, para 43,9% e 44,8% em 2017. No que tange ao tipo de instituição de ensino 

superior, verifica-se maior representação dos negros nas IES federais, tanto para 2009 como 

para 2017; em 2017 as IES federais apresentaram mais de 50% de alunos negros. Além de um 

marco histórico para o ensino superior brasileiro, tal feito está relacionado com a aplicação da 

Lei de Cotas no período.  

Essa legislação representou uma mudança de paradigma para garantir o acesso de 

jovens de baixa renda, oriundos de escola pública, pretos, pardos e indígenas ao ensino 

superior. Aplicada de forma gradual a partir de 2012, a lei atingiu em 2016 o plano inicial de 

reservar 50% das vagas para o recorte de alunos mencionado. A importância da legislação é 

tamanha que as instituições federais são as únicas que apresentam estudantes negros como 

maioria, ao se considerar as diferentes categorias administrativas das IES. Mello (2021) 

encontra correlação positiva entre a adoção dos modelos de reserva de vagas por cotas e o 
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aumento de aplicações nos processos seletivos das IES, e, consequentemente, presença de 

jovens oriundos de escola pública, negros e de baixa renda no ensino superior. 

 O estudo da autora revela que a adoção das cotas entre 2012 e 2015, nos moldes da lei 

adotada no Brasil (elevando o percentual de vagas reservadas de 0 a 50%), aumentou em 43% 

o número de aplicações para as universidades de alunos oriundos de escola públicas; para os 

não brancos esse número alcançou um aumento de 29%.  

Destaca-se que a modalidade de reserva de vagas instituída pela Lei de Cotas 

representa o caso de maior inclusão e promoção do acesso ao ensino superior no país, 

especialmente quando comparado com sistemas de facilitação do ingresso ao mundo 

universitário por modelos de bonificação nos vestibulares, que serão tratados adiante. Dessa 

forma, as instituições federais sempre estiveram na dianteira da busca pela presença negra no 

ensino superior; em 2015, por exemplo, 47,7% das instituições federais de ensino adotavam 

algum tipo de reserva de vagas com políticas de ações afirmativas, para as estritamente 

étnicas, esse número alcançava 27,7%. Para as instituições privadas, os percentuais eram de 

43% e 23%, respectivamente. 

No que se refere ao grau acadêmico, os negros são maioria nos cursos de licenciatura 

para os anos de 2009 e 2017. Tal fato pode soar positivo dada a sub representação geral dos 

negros no ensino superior, porém possui um componente segregacionista implícito que deve 

ser analisado junto às representações por sexo dentro das IES. 

Retoma-se o fato de que as mulheres são maioria no ensino superior brasileiro, porém 

alocadas de maneira desvantajosa em relação aos homens. Fato fundamental é que também há 

correlação direta entre sexo e raça nas carreiras profissionais do país, sendo que quanto mais 

ocupada por mulheres, maior a presença de pretos, pardos e indígenas nas carreiras 

profissionais, enquanto o oposto também é verdadeiro, ou seja, quanto mais masculinas as 

profissões, maior a presença de brancos e amarelos. (BELTRÃO; TEIXEIRA, 2004). 

Nesse contexto, no ano de 2015, apenas 18% dos alunos ingressantes em cursos de 

graduação optaram pelas carreiras de licenciatura; desses, 70% eram mulheres (SOUZA; 

PASSOS; FERREIRA, 2020). Tal participação está condicionada ao que foi postulado na 

seção de revisão de literatura, ou seja, identificam-se nos estereótipos de gênero uma relação 

direta da inserção de mulheres em profissões e carreiras ligadas ao cuidado pessoal e de 

terceiros, baseado nos conceitos de separação (atividades socialmente construídas como 

masculinas ou femininas) e hierarquização (o trabalho de um homem é mais valorizado que 
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de uma mulher) das profissões (HIRATA; KERGOAT, 2007). Dessa forma, a relação entre 

sexo e raça indica que a presença majoritária de negros nos cursos de licenciatura 

possivelmente está relacionada à condição desses cursos de se darem sobre as áreas dos 

cuidados (educação, saúde etc.) que possuem alta presença do sexo feminino, e 

consequentemente, de negras. A dimensão dessa segregação é tamanha que em 2015 cerca de 

40% das mulheres estavam alocadas em algum tipo de profissão relacionada ao cuidado no 

mercado de trabalho (SOUZA; PASSOS; FERREIRA, 2020).  

Por fim, destaca-se que, historicamente, tais carreiras estão associadas a menor retorno 

financeiro, e que os estudantes ingressantes desses cursos geralmente estão alocados em 

classes sociais mais baixas ou menos favorecidas na sociedade, o que os dificulta buscar 

espaço em carreiras mais competitivas (OSHIO; ALMEIDA, 2011); tal fato também é 

sinalizador da perpetuação das desigualdades sociais ao evidenciar a dificuldade de 

mobilidade social no país.  

No recorte por categoria administrativa, as instituições privadas e estaduais 

apresentam avanço na representação da população negra no ensino superior, ambas com 

crescimento próximo de 12 pontos percentuais entre 2009 e 2017. É válido ressaltar que o 

avanço dos negros nas IES privadas é representativo, já que essas respondem por mais de 

70% dos estudantes no ensino superior para os dados analisados no ano de 2017. Por fim, é 

possível reverberar, mesmo com os avanços mostrados, a subrepresentação dos negros em 

quase todos os recortes analisados (à exceção das instituições federais), já que são a maioria 

da população - cerca de 51%, segundo dados do Censo demográfico de 2010 (IBGE) -, mas a 

minoria no ensino superior. 

É necessário retomar, concomitantemente com a análise de resultados, a 

problematização da representação ainda minoritária dos negros no ensino superior brasileiro. 

Fundamentalmente, o avanço apresentado na ocupação dos negros no espaço público e 

privado do ensino superior enfrenta as barreiras estruturais do racismo brasileiro, que revela 

não somente o amplo debate das questões raciais, bem como fomenta uma inércia 

generalizada nas medidas estruturais de modificação da realidade social do negro. Das ações 

paliativas para buscar a igualdade racial, especialmente ao que se refere à adoção de ações 

afirmativas, leva-se pouco mais de 10 anos do seu início com critérios padronizados, 

definidos em lei, e que abrangem todo o território nacional, no que se trata do sistema público 

de ensino federal; tal temporalidade revela-se surpreendente para uma nação que viveu mais 

de 354 anos de escravidão dos povos negros.  
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Entretanto, não somente o histórico racista do Brasil no ensino superior e a adoção 

ainda recente de medidas efetivas para combatê-lo é suficiente para explicar a 

subrepresentação negra no ensino superior. Retomando Silva e Hasenbalg (2002), o 

background familiar como estrutura fundamental que afeta as condições de acesso ao ensino 

superior a partir da formação educacional, cultural e social dos indivíduos é uma realidade 

não passível de ser ignorada. 

Assim, o conceito descrito pelos autores é uma resposta a grande parte da segregação 

social existente entre brancos e negros, que perpetuam uma pobreza relativa e realidades 

completamente distintas nas oportunidades de educação, emprego e mobilidade social no país 

(GONZALEZ; HASENBALG, 1982); resultando no fato de que políticas de acesso e 

manutenção dos negros no ensino superior, ainda que aplicadas com excelência, podem não 

ser suficientes para mudar o cenário de sobre representação dos brancos nesse ambiente, isto 

pois, as condições de vida entre esses grupos são realidades quase opostas no cotidiano 

brasileiro. 

Por fim, no que tange aos recortes por sexo, já observados e comentados, estes se 

inserem como fundamentais para a compreender e ponderar os resultados de segregação 

obtidos para as populações de brancos e negros no ensino superior. A literatura sobre 

segregação já apresentada revela grande influência das normas de gênero na escolha de 

carreiras acadêmicas. Barreto (2014) sugere que as normas de gênero não somente 

influenciam nas escolhas de carreiras profissionais, e consequentemente, nos cursos de ensino 

superior, como também resultam na atribuição de um menor valor social às ocupações 

consideradas femininas.  

Dessa forma, ainda que as mulheres sejam maioria no ensino superior, elas não estão 

distribuídas de modo uniforme, e concentram-se preponderantemente nas profissões de menor 

retorno financeiro, aliados ao baixo valor social mencionado. Tal feito destaca-se pela 

manutenção excessivamente discriminatória do caráter racial ligado a essa estrutura, ou seja, a 

ideia de construções sociais que vinculam o homem a profissões que se relacionem com 

racionalidade, competitividade e liderança, enquanto questões sobre cuidado, empatia e 

submissão são consideradas essencialmente femininas, o que é essencialmente mais punitivo 

com as mulheres negras. 

Estes vieses ficam explícitos nas Tabelas 10 a 13 apresentadas a seguir, que 

ranqueiam, para homens e para mulheres, os cursos de graduação mais frequentados por 
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brancos e negros em 2009 e em 2017. A segregação por cor visualizada a partir da separação 

de gênero promove maior entendimento do cenário que a estrutura racial do país impõe aos 

estudantes de ensino superior.  

Tabela 10 - Número de matriculados e ranqueamento dos cursos mais frequentados por homens no ensino 

superior presencial, por cor. Brasil, 2009. 

Cursos de graduação -

Ranqueamento geral 
Homens Negros 

Posição no 

ranking 
Homens Brancos 

Posição no 

ranking 

 

 

Direito              27.877   1º               53.907   1º   

Administração              24.181   2º               53.553   2º   

Ciências contábeis              10.877   3º               16.955   3º   

Sistemas de informação                6.077   4º               14.204   4º   

Engenharia civil                4.848   6º               10.419   5º   

Ciência da computação                3.973   10º                 9.328   8º   

Medicina                3.612   11º                 9.390   7º   

Engenharia mecânica                2.740   17º                 9.781   6º   

Formação de professor de 

educação física 
               4.904   5º                 7.228   12º   

Agronomia                3.139   15º                 7.928   10º   

Fonte: Censo da Educação Superior 2009. INEP - Ministério da Educação. Elaboração Própria. 

Tabela 11 - Número de matriculados e ranqueamento dos cursos mais frequentados por mulheres no ensino 

superior presencial, por cor. Brasil, 2009. 

Cursos de graduação -

Ranqueamento geral 
Mulheres Negras 

Posição no 

ranking 
Mulheres Brancas 

Posição no 

ranking 

 

 

Administração              27.181   2º               60.576   1º   

Direito              25.132   3º               59.136   2º   

Pedagogia              30.537   1º               39.259   3º   

Enfermagem              19.894   4º               27.347   4º   

Ciências contábeis              11.770   5º               22.264   5º   

Serviço social                9.721   6º                 8.759   12º   

Psicologia                4.970   8º               11.486   6º   

Fisioterapia                5.604   7º               10.847   9º   

Farmácia                4.616   10º               11.462   7º   

Medicina                3.118   16º               11.305   8º   

Fonte: Censo da Educação Superior 2009. INEP - Ministério da Educação. Elaboração Própria. 
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Tabela 12 - Número de matriculados e ranqueamento dos cursos mais frequentados por homens no ensino 

superior presencial, por cor. Brasil, 2017. 

Cursos de graduação -
Ranqueamento geral 

Homens Negros 
Posição no 

ranking 
Homens Brancos 

Posição no 
ranking 

 

 

Direito 127.375  1º  162.671  1º   

Engenharia civil 70.194  2º  99.244  2º   

Administração 68.358  3º  98.168  3º   

Engenharia mecânica 31.952  5º  54.659  4º   

Ciências contábeis 39.127  4º  40.213  6º   

Engenharia de produção 24.553  9º  44.491  5º   

Engenharia elétrica 28.080  6º  38.990  7º   

Educação física 26.172  8º  31.846  10º   

Agronomia 18.761  12º  32.707  9º   

Formação de professor de 

educação física 
27.502  7º  22.769  15º   

Fonte: Censo da Educação Superior 2017. INEP - Ministério da Educação. Elaboração Própria. 

 

Tabela 13 - Número de matriculados e ranqueamento dos cursos mais frequentados por mulheres no ensino 

superior presencial, por cor. Brasil, 2017. 

Cursos de graduação -

Ranqueamento geral 
Mulheres Negras 

Posição no 

ranking 
Mulheres Brancas 

Posição no 

ranking 

 

 

Direito            146.684   1º             215.046   1º   

Administração              85.817   4º             107.556   2º   

Pedagogia            101.846   2º               87.704   3º   

Enfermagem              94.555   3º               75.659   5º   

Psicologia              57.612   5º               84.389   4º   

Ciências contábeis              47.994   6º               54.601   7º   

Fisioterapia              43.832   7º               46.028   9º   

Arquitetura e urbanismo              26.005   11º               56.116   6º   

Engenharia civil              32.170   9º               45.255   10º   

Nutrição              32.854   8º               40.911   11º   

 Fonte: Censo da Educação Superior 2017. INEP - Ministério da Educação. Elaboração Própria. 
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A Tabela 10 exibe, para os homens negros em 2009, colocação semelhante com os 

homens brancos para os quatro cursos mais frequentados, ainda que o número de negros seja 

menor. Entretanto, alguns cursos explicitam maiores distinções, especialmente aqueles que 

detêm maior prestígio social, como é o caso das Engenharias e Medicina. Enquanto para os 

homens negros Engenharia Mecânica é o 17º curso mais frequentado e Medicina o 11º, para 

os homens brancos essas carreiras figuram na 6ª e 7ª colocação, respectivamente. Por outro 

lado, a Formação de professor de educação física, que pode ser avaliada como uma carreira de 

menor retorno financeiro ou reconhecimento na sociedade, é a 5ª opção mais escolhida pelos 

homens negros, sendo apenas a 12ª para os brancos do sexo masculino. 

Tendências semelhantes no que tange à relação entre o prestígio social do curso e a 

representatividade por cor foram encontradas nas análises que se referem à Tabela 11. 

Enquanto as mulheres brancas apresentam grande diversidade alocativa nos cursos de maior 

retorno financeiro em 2009, as mulheres negras concentram-se nas áreas de cuidado e 

formação educacional, sugerindo uma segregação mais aguda para essa população. As 

maiores disparidades são encontradas em Medicina e Serviço social, ocupando o 8º e 12º 

lugar, respectivamente, nas carreiras mais frequentadas por mulheres brancas. Para as 

mulheres negras, Medicina figura em 16º lugar e Serviço social aparece em 6º. 

Ao mirar o ano de 2017, a Tabela 12 revela um grande avanço por parte dos homens 

negros na representação de cursos antes pouco ocupados. Os três cursos mais frequentados 

são semelhantes entre homens brancos e negros. Dentre as engenharias, as participações de 

negros tornaram-se mais parelhas e figuram praticamente nas mesmas posições que os 

brancos. Engenharia mecânica, que antes apresentava grande segregação racial, agora aparece 

na 5ª posição dos cursos mais frequentados por homens negros, sendo o 4º para os brancos. A 

área com maior diferença para a presença de brancos e negros é Formação de professor de 

educação física, na 7ª posição para os primeiros e 15ª para os segundos. 

A mesma avaliação realizada para homens brancos e negros em 2017 é observada para 

as mulheres; a evolução na análise do sexo feminino é, inclusive, mais generalizada, ou seja, 

há uma paridade em quase todos os cursos mais frequentados entre mulheres brancas e negras. 

As mulheres negras continuam com uma margem ligeiramente maior na presença em cursos 

como Enfermagem e Pedagogia no ranqueamento, enquanto Administração e Psicologia são 

carreiras mais frequentadas por mulheres brancas. O curso de maior diferença no 

ranqueamento é Arquitetura e Urbanismo, sendo o 11º e 6º lugar para mulheres negras e 

brancas, respectivamente. 
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De forma geral, destaca-se que a aproximação de negros em cursos geralmente 

frequentados por brancos, apesar de se mostrar animadora, não permite inferir a real qualidade 

alocativa dessa inserção, que apesar disso ainda pode ser caracterizada como menos 

segregacionista. Beltrão e Teixeira (2004) corroboram com os resultados do início dos anos 

2000 para a compreensão dos números apresentados nesse estudo, ou seja, ainda há maior 

presença de brancos nas carreiras com maior retorno financeiro. Entretanto, para a análise do 

tipo de inserção (se qualitativa ou não) dos negros nas IES, necessita-se a compreender se este 

movimento não se resume apenas a políticas afirmativas; em contraponto, grande parte pode 

se associar à expansão do ensino superior.  

Neste contexto, Ristoff (2013) destacou a enorme presença do setor privado na rápida, 

e não necessariamente “boa”, inundação de cursos de graduação por preços mais acessíveis no 

ensino superior, que foram fomentados, inclusive, por planos do governo federal como o 

PROUNI. Este, caracterizado como uma expansão do ensino privado por meio da inserção 

precária das classes mais baixas (CATANI; HEY; GILIOLI, 2006). 

Sendo assim, a impossibilidade de análise dos cursos de maneira individual e 

comparativa a fim de obter referências qualitativas, a expansão em massa do setor privado e 

sua influência também em menor qualidade do ensino na maioria das instituições quando 

comparadas às públicas, torna inviável sugerir que os espaços de privilégio geralmente 

ligados a altos padrões de qualidade no ensino tenham sido necessariamente readequados e 

ocupado por participação negra dentro das IES. Ainda assim, destaca-se a melhora ao longo 

dos anos analisados para ambos os sexos na representação de negros em cursos de ensino 

superior. A diferença de gênero é permanente, porém também vem sendo reduzida nos 

últimos anos. 

Por fim, integra-se na análise geral da evolução representativa dos negros nas IES a 

importância da Lei de Cotas para a chegada nos resultados aqui discutidos e apresentados. As 

Tabelas 14 e 15, a seguir, mostram como a reserva de vagas étnica é dominante na inclusão de 

jovens negros no ensino superior público federal. 

 

 

 



33 
 

Tabela 14 – Número de estudantes negros por tipo de reserva de vagas no ensino superior, conforme categoria 

administrativa da IES. Brasil, 2017. 

Tipo de reserva de vagas Públicas Privadas 

Geral 89.700 3.460 

Etnia 37.288 1.537 

Deficiência 917 3 

Ensino Público 41.886 1.029 

Renda Familiar 5.163 386 

Outras 4.446 505 

Fonte: Censo da Educação Superior (2017) – INEP, Ministério da Educação. Elaboração Própria. 

 

 

Tabela 15 – Número de estudantes brancos por tipo de reserva de vagas no ensino superior, conforme categoria 

administrativa da IES. Brasil, 2017. 

Tipo de reserva de vagas Públicas Privadas 

Geral 88.287 1.347 

Etnia 0 0 

Deficiência 781 23 

Ensino Público 79.857 517 

Renda Familiar 5.877 619 

Outras 1.772 188 

Fonte: Censo da Educação Superior (2017) – INEP, Ministério da Educação. Elaboração Própria. 

 

As tabelas foram construídas apenas para 2017 dada a dificuldade de se compilar 

dados para o ano de 2009, já que a Lei de Cotas não era vigente e muitas universidades 

tinham seus próprios programas de ações afirmativas ─ muitas nem possuíam tais medidas. 

Assim, a impossibilidade de encontrar grandes quantidades de vagas reservadas, além da 

iminência de comparações não acuradas por falta de padrões entre as instituições permitem a 

análise somente para o ano escolhido. 
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Os resultados trazem números muito próximos nos totais de reserva de vagas para 

brancos e negros, são cerca de 88 mil lugares ocupados pelos primeiros contra 89 mil do 

segundo, uma diferença mínima de aproximadamente 0,8% das quase 178 mil vagas ofertadas 

em regime de reserva. As inferências mais específicas desses dados referem-se à distribuição 

dos diferentes tipos de cotas para brancos e negros. Para o primeiro grupo, a esmagadora 

maioria das vagas reservadas são fruto daquelas destinadas a alunos oriundos de escola 

pública (cerca de 90%), enquanto o regime de reserva por faixas de renda responde por outros 

7%.  

As modalidades de vagas reservadas a pessoas com deficiência e outros grupos 

minoritários somam os 3% restantes. Na distribuição de cotas reservadas aos negros, cerca de 

47% são fruto das vagas reservadas a ingressantes vindos do ensino público, 6% às pessoas 

inclusas em critérios de renda (percentual muito semelhante aos negros), e outros 6% 

destinados a pessoas com deficiências e outros grupos. Do percentual faltante infere-se que 

42% de todas as vagas destinadas e ocupada por alunos negros são fruto da modalidade 

exclusiva de reserva étnica. 

Neste contexto, como exemplificado por Cristofoletti, Cruz, Dibbern e Serafim (2019), 

nos debates para se definir políticas de cotas na Unicamp, muitos dos argumentos levantados 

foram cercados pela ideia de que o mecanismo inclusivo das cotas seria também gerador de 

algum tipo de segregação ou preconceito ao retirar vagas de ampla concorrência, diminuindo 

o espaço de brancos nas universidades, brancos esses que também poderiam ser de baixa 

renda e oriundos de escola pública. Assim, direcionando parte das ideias à exclusão do caráter 

racial implementado pelas cotas, corroborando para que estas se relacionassem 

exclusivamente às condições sociais, de renda e essencialmente direcionadas às escolas 

públicas, negando o caráter racial das cotas. Nesse sentido, os dados mostram não só um 

equilíbrio entre o número total de alunos brancos e negros que ocupam as reservas de vagas, 

como também a essencialidade das reservas étnicas aos estudantes negros.  

Parece fatídico argumentar que a reserva de vagas por ensino público obtém sucesso 

em abarcar alunos brancos em condições de difícil acesso às universidades na disputa de 

vagas com ampla concorrência. Além disso, destaca-se que o número de alunos oriundos de 

escola pública é o primeiro recorte da Lei de Cotas, e que o percentual desses já é maioria nas 

instituições federais de ensino há alguns anos, atingindo aproximadamente 64% em 2016 

(MELLO; SENKEVICS, 2018). Assim, também se evidencia o fato de que, no caso dos 

negros, a reserva de vagas apenas por recortes não étnicos não se faria suficiente em abarcar e 
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democratizar o acesso ao ensino superior para todo esse público, já que cerca de metade são 

fruto das vagas exclusivamente destinadas aos pretos, pardos e indígenas. 

Finalmente, esta seção é fundamental para entender o lugar atual do negro no ensino 

superior em termos representativos; como próximo objeto de análise, pretende-se investigar a 

que velocidade, e medida, a população negra conquista esse espaço em termos alocativos, ou 

seja, se essa inclusão é acompanhada de queda na segregação ou não. 

4.2. Medidas de segregação: Evolução geral 

 

As medidas de segregação estimadas com base nos dados do Censo da Educação 

Superior de 2009 e 2017 são o Índice de Dissimilaridade, o de Gini, bem como a medida geral 

de segregação. Tais métricas foram calculadas para diferentes níveis de agregação de cursos 

ou carreiras dentro das instituições de ensino superior, de acordo com a classificação feita 

pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e adotada pelo 

Inep/MEC. Tal classificação apresenta, do nível mais ao menos agregado, distintas formas de 

agregação das carreiras acadêmicas, são essas: área geral, área específica, área detalhada e 

curso. 

A importância dos cálculos para os diferentes níveis de agregação das carreiras 

universitárias nas IES é justificada pela maior robustez na interpretação dos resultados. Além 

disso, retoma-se o fator mencionado na seção metodológica, que consiste em maiores níveis 

de segregação observados quando a análise considera categorias mais desagregadas, neste 

caso, da área geral para o nível curso. 

Com relação às medidas calculadas, e salientando aspectos apontados na seção de 

metodologia, reitera-se a interpretação, bem como diferenças e nuances específicas das três 

métricas apresentadas. O Índice de Dissimilaridade (D) indica, neste contexto, a proporção de 

estudantes negros ou brancos que precisariam mudar de curso ― ou de área de estudo, a 

depender do nível de análise considerado ―, para que a segregação racial no ensino superior 

presencial no Brasil fosse eliminada. Já o Índice de Gini (G) não carrega em si uma 

interpretação explícita, tal como o Índice de Dissimilaridade, sendo útil ao se realizarem 

análises de caráter comparativo. Essa medida tende a mostrar maior segregação que o Índice 

de Dissimilaridade, conforme veremos a seguir. O Índice de Gini mostra-se mais robusto 

quanto à captura de diferentes movimentações entre brancos e negros nos cursos de ensino 

superior dentro das IES.  
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Em um exercício prático, toma-se, de forma fictícia, o curso A como detentor de maior 

representação de brancos. Outros cursos, B, C e D, apresentam discrepâncias raciais em favor 

dos negros, ainda que em níveis distintos. O curso B seria considerado o de maior percentual 

de negros dentre os citados. Admitindo-se constante o total de estudantes, bem como a 

distribuição de brancos nos cursos mencionados, se em dado momento um aluno negro 

matriculado no curso B se transferir para o A, a segregação seria reduzida ― comportamento 

captado tanto pelo Índice de Dissimilaridade como pelo de Gini. Por outro lado, se houver 

uma realocação entre os alunos negros dos outros cursos já de maioria negra, de forma que 

dois estudantes negros do curso D sejam transferidos para o curso B, a disparidade em favor 

dos negros se elevará neste último. No entanto, o Índice de Dissimilaridade não é sensível a 

tal aumento na concentração de negros no curso B (indicando que o curso se tornou ainda 

mais “negro”), mas apenas a transferências de alunos negros de áreas/cursos com maioria 

negra para áreas/cursos majoritariamente “brancos”. Assim, o Índice de Dissimilaridade tende 

a ocultar parte da segregação, indicando menor disparidade que a observada de fato. 

O coeficiente de Gini, então, é sensível a transferências que não sejam 

necessariamente de negros para áreas predominantemente ocupadas por brancos (ou vice-

versa), sendo capaz de captar um eventual aumento na participação de negros em uma área 

que, apesar de majoritariamente ocupada por negros, não possuía tanta segregação – e que 

posteriormente, passará a possuir. Nesse contexto, pode ocorrer, como eventualidade, de o 

Índice de Dissimilaridade apresentar melhora na segregação racial, e simultaneamente o 

coeficiente de Gini exibir estagnação ou até mesmo uma deterioração. 

Por fim, também se apresentará a medida geral de segregação (I), que indica (variando 

de 0 a 1) máxima segregação no valor 1 e mínima no 0; tal medida também tem caráter 

comparativo. Assim, as tabelas seguintes apresentam os resultados encontrados para os 

cálculos das medidas de segregação nos anos de 2009 e 2017 nas instituições de ensino 

superior do Brasil, segmentando as análises em três categorias: total, por sexo, e por tipo de 

instituição. 

A Tabela 15, a seguir, mostra as medidas de segregação racial calculadas para o total 

de estudantes matriculados em cursos de graduação presencial nos anos de 2009 e 2017. 
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Tabela 15 – Índices de Dissimilaridade (D), de Gini (G) e medida geral de segregação racial no ensino superior 

(I), conforme diferentes níveis de agregação dos cursos. Brasil, 2009/2017. 

Medida de Segregação 
Nível de agregação 

Área Geral Área Específica Área Detalhada Curso 

D 2009 0,089 0,097 0,131 0,154 

D 2017 0,080 0,084 0,118 0,131 

Var (%) -9,93 -13,54 -9,82 -15,13 

G 2009 0,114 0,135 0,179 0,216 

G 2017 0,108 0,124 0,168 0,184 

Var (%) -4,76 -7,66 -5,77 -14,99 

I 2009 0,0246 0,0340 0,0551 0,0854 

I 2017 0,0226 0,0289 0,0475 0,0579 

Var (%) -7,91 -15,01 -13,76 -32,26 

Fonte: Microdados do Censo da Educação Superior (2009/2017) – INEP, Ministério da Educação. Elaboração 

Própria. 

Para o Índice de Dissimilaridade nota-se uma redução de 15,1% no grau de segregação 

por curso. Dessa forma, esse seria o percentual de negros ou brancos necessários para uma 

redistribuição entre cursos que levasse à igualdade. O Índice de Gini mostra, tal como 

esperado, um maior nível de segregação, em ambos os anos da análise e independentemente 

da forma de agregação dos cursos considerada. Além disso, ele mostra, em se tratando da 

análise por curso, uma redução de aproximadamente 15,0% no grau de segregação. Já a 

medida geral de segregação apresenta maior variação, com queda de aproximadamente 32,3% 

no grau de segregação aferido quando considerados os cursos como categoria de análise. 

Além disso, nas formas mais agregadas da análise observam-se variações percentuais menores 

que no nível curso, bem como níveis menores de segregação. 

A queda na segregação entre os anos de 2009 e 2017 revela uma tendência de redução 

das consideráveis desigualdades históricas existentes no ensino superior brasileiro. Contudo, 

cumpre notar que, a despeito da melhora, a segregação ainda conserva patamar elevado. 

Dessa forma, percebe-se que a evolução da representação dos negros no ensino superior não 

necessariamente é acompanhada por queda na segregação na mesma magnitude. Ou seja, o 

aumento no número de estudantes pretos e pardos nas IES nos últimos anos, que alcançaram 

praticamente a metade dos alunos matriculados em 2017, não reflete em queda da segregação 

de mesma intensidade, sugerindo que diminuir a segregação é mais complexo do que apenas 
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aumentar o número de estudantes pretos e pardos no ensino superior. Adiante, apresentam-se 

as medidas de segregação para análise sob diferentes recortes. 

As Tabelas 16 e 17, a seguir, apresentam as medidas de segregação e suas evoluções 

em separado para os estudantes matriculados em instituições públicas e privadas de ensino 

superior no Brasil. 

 

Tabela 16 – Índices de Dissimilaridade (D), de Gini (G) e medida geral de segregação racial no ensino superior 

(I), considerando apenas os estudantes matriculados em instituições públicas, conforme diferentes níveis de 

agregação dos cursos. Brasil, 2009/2017. 

Medida de Segregação 
Nível de agregação 

Área Geral Área Específica Área Detalhada Curso 

D 2009 0,116 0,138 0,157 0,199 

D 2017 0,126 0,135 0,153 0,168 

Var (%) 7,85 -2,66 -3,06 -15,36 

G 2009 0,140 0,168 0,208 0,273 

G 2017 0,158 0,175 0,195 0,223 

Var (%) 12,77 3,79 -5,81 -18,28 

I 2009 0,0384 0,0490 0,0720 0,1339 

I 2017 0,0459 0,0510 0,0618 0,0809 

Var (%) 19,38 4,16 -14,24 -39,61 

Fonte: Censo da Educação Superior (2009/2017) – INEP, Ministério da Educação. Elaboração Própria. 
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Tabela 17 – Índices de Dissimilaridade (D), de Gini (G) e medida geral de segregação racial no ensino superior 

(I), considerando apenas os estudantes matriculados em instituições privadas, conforme diferentes níveis de 

agregação dos cursos. Brasil, 2009/2017. 

Medida de Segregação 
Nível de agregação 

Área Geral Área Específica Área Detalhada Curso 

D 2009 0,077 0,087 0,116 0,138 

D 2017 0,059 0,072 0,104 0,111 

Var (%) -22,85 -17,67 -10,21 -19,08 

G 2009 0,107 0,130 0,178 0,214 

G 2017 0,088 0,103 0,158 0,172 

Var (%) -17,50 -21,02 -11,33 -19,65 

I 2009 0,0211 0,0320 0,0580 0,0874 

I 2017 0,0145 0,0210 0,0456 0,0543 

Var (%) -31,10 -34,44 -21,32 -37,84 

Fonte: Censo da Educação Superior (2009/2017) – INEP, Ministério da Educação. Elaboração Própria. 

 

Inicialmente, é preciso salientar, como descrito anteriormente, que a maioria dos 

estudantes de ensino superior está alocada nas instituições privadas em ambos os anos 

analisados. Em termos das medidas de segregação, o Índice de Dissimilaridade revela, no 

nível curso, maior segregação para as instituições públicas em relação às privadas no ano de 

2009, com valores de 0,199 contra 0,138, respectivamente. 

Neste contexto, em 2017, os números são próximos; o Índice de Dissimilaridade no 

nível curso para as instituições públicas figura em 0,168 contra 0,111 das privadas; as 

variações (negativas) para essa medida são, respectivamente, de 15,4% e 19,1%. 

Subsequentemente, o índice de Gini para o mesmo nível de agregação evidencia cenário 

semelhante, ou seja, maiores níveis de segregação para as IES públicas em 2009 e em 2017. 

Entretanto, observam-se variações mais próximas (cerca de 18,3% para públicas e 19,7% para 

privadas), aludindo ao fato de que o nível de segregação capturado pelo Índice de Gini 

expressa maior evolução do que o Índice de Dissimilaridade nas IES públicas. 

No que tange à medida geral de segregação, as tendências são as mesmas apresentadas 

para os índices anteriores, ou seja, níveis de segregação maiores na agregação por curso para 

as instituições de ensino superior públicas nos anos de 2009 e 2017, bem como variações 

semelhantes, atentando-se para o fato de que, para essa medida, a queda da segregação é 
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maior nas públicas do que nas privadas, cerca de 39,6% contra 37,8% respectivamente. Por 

fim, salienta-se que apesar de ter ocorrido redução dos níveis de segregação na agregação por 

“curso”, em algumas outras segmentações, especialmente as mais agregadas, como área geral 

ou específica, a segregação aumentou nas instituições de ensino públicas. 

Sendo assim, a análise das medidas de segregação realizada em termos das diferentes 

categorias administrativas das IES é bastante reveladora da realidade brasileira. Os níveis de 

segregação serem menores nas instituições privadas sugere condições históricas de elitismo 

das instituições públicas de ensino do Brasil, que somente foram contestadas nos últimos anos 

por políticas de ações afirmativas. Ribeiro e Klein (1982) definiram o sistema de acesso dos 

vestibulares universitários como condicionados às realidades sociais do indivíduo, portanto, 

intrinsecamente segregacionistas num dos países mais desiguais do mundo como o Brasil; e 

assim permanecem até os dias atuais em muitos dos vestibulares que existem no país. O fato 

de nem todas as universidades públicas adotarem cotas de maneira similar, e muitas ainda 

resistirem à reserva de vagas, também pode influenciar nos maiores níveis de segregação por 

parte das instituições públicas. As universidades estaduais, que representam 31,1% dos alunos 

de universidades públicas para os dados analisados em 2017, são exemplo concreto nesse 

contexto.  

Em relação à evolução das medidas de segregação nas universidades públicas, essa 

pode ser fruto de diversos fatores, como a reforma e expansão do ensino superior público 

federal, bem como a adoção de parâmetros como um sistema único de ingresso por meio do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e do Sistema de Seleção Unificada (SISU), que 

são fatores positivos e complementares à incorporação de políticas afirmativas para o 

aumento do ingresso de alunos negros no ensino superior. (MELLO, 2021). 

Destaca-se que a diminuição dos níveis de segregação das instituições de ensino 

superior privadas se relaciona com componentes de facilitação do acesso por meio de 

incentivos governamentais a estudantes de baixa renda, tais como o PROUNI e o FIES – 

também sistemas de seleção unificados e de abrangência nacional. Além disso, a maior 

facilidade de acesso às universidades privadas, que além de se distanciarem, em sua maioria, 

do mencionado elitismo descrito para as IES públicas, está diretamente representada, como 

mostrou Ristoff (2013), na detenção de 88% das instituições da expansão vivida pelo ensino 

superior entre 1991 e 2011, além de continuar sendo imensa maioria na expansão (de menor 

grau) ocorrida na última década. 
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Por fim, é notório que as políticas de ações afirmativas foram aplicadas de formas 

diferentes nas instituições públicas, que congregam IES estaduais, federais e municipais, 

sendo mais incisivas nas segundas por meio da Lei de Cotas. Assim, instituições públicas 

tradicionais e que contam com grande número de alunos, especialmente algumas estaduais, 

ainda contam com modelos mais conservadores de ações afirmativas e fomento de 

permanência estudantil para alunos negros.  

Nesse contexto, cumpre mencionar que existem duas modalidades de ações 

afirmativas visando a inclusão de negros nas universidades. A primeira refere-se à reserva de 

vagas, já explorada e apresentada neste estudo e adotada por lei para o caso do ensino público 

federal. A segunda modalidade refere-se ao sistema de bonificação, em que não há nenhum 

tipo de reserva de vagas, ou seja, estas são abertas a competidores de qualquer condição, seja 

essa socialmente vulnerável ou não, porém, para aqueles que estão em grupos marginalizados 

na sociedade, há um bônus de pontuação nas notas obtidas em vestibulares. Pondera-se que o 

sistema de bonificação pode na prática não atingir o objetivo da inclusão nas IES, pois os 

grupos que seriam beneficiários dessa política nem sempre conseguem atingir a pontuação 

necessária para ganhar as bonificações (SILVA, 2020). 

Como exemplos dessa segunda modalidade de ações afirmativas apresenta-se o caso 

de duas importantes universidades estaduais brasileiras: a Universidade de São Paulo (USP) e 

a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Ambas são financiadas pelo governo do 

Estado de São Paulo e regularmente citadas entre as melhores do Brasil e da América Latina; 

no ano de 2019 possuíam cerca de 97.325 e 37.670 alunos, respectivamente, entre cursos de 

graduação e pós-graduação. 

Os debates sobre a democratização e ampliação do acesso aos jovens negros na USP e 

Unicamp surgiram entre o final dos anos 90 e o início do novo milênio. A Unicamp adotou, 

em 2004, o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS), que surgiu como um 

sistema de bonificação por pontos para estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas e 

oriundos de escola pública. O programa distribuía um bônus no vestibular da universidade 

(um dos mais difíceis do país), e que somente era concedido na segunda fase (CRUZ; 

SERAFIM, 2019). Após longos debates conduzidos por grupos responsáveis pela elaboração 

de políticas inclusivas, apenas em 2017 a universidade campineira logrou implementar 

políticas de reserva de vagas; o vestibular de 2019 foi o primeiro a reservar 25% das vagas a 

autodeclarados pretos e pardos, com inclusão da modalidade de acesso ENEM-Unicamp 

(CRUZ; SERAFIM, 2019). Vale ressaltar que, apesar da universidade ter avançado em termos 
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inclusivos, atingindo 50% dos alunos oriundos de escola pública e 32,4% de negros em 2017, 

ainda há uma efetividade maior na inclusão de negros por parte das universidades que 

adotaram políticas mais contundentes, como as federais.  

No que tange à Universidade de São Paulo, o caminho se assemelha ao da Unicamp. 

Por meio do Inclusp (2006) a USP instaurou um sistema de bonificação com crivos 

socioeconômicos, o que representou uma forma de resistência da instituição em reservar 

vagas (SILVA, 2020). O sistema concedia bônus de 12% para estudantes oriundos de escola 

pública, percentual que avançou com o tempo, e era passível de acréscimo para estudantes 

que se autodeclaravam pretos, pardos e indígenas. No ano de 2015 a universidade adotou o 

ENEM como possível forma de ingresso, reservando 13,5% das vagas para essa modalidade; 

somente em 2017 houve aprovação de um sistema de reserva de vagas (37% do total) para 

oriundos de escola pública, com reserva dentro desse percentual para pretos, pardos e 

indígenas de acordo com a proporção dessas populações dentro do estado de São Paulo. Em 

2019 a USP aboliu o sistema de bonificações e passou a oferecer as modalidades de ingresso 

para ampla concorrência, oriundos de escola pública, e PPI (denominação utilizada no SISU 

para ações afirmativas direcionadas a pretos, pardos e indígenas). Em 2021, pela primeira vez, 

a universidade alcançou mais de metade dos ingressantes vindos de escolas públicas, e 27,4% 

de PPI. 

Portanto, nota-se que as universidades estaduais paulistas, historicamente até mais 

elitistas que as federais, apesar de avançarem na inclusão de jovens negros no ensino superior, 

apresentam um atraso relativo na comparação com as federais, que é fruto da inércia que 

cobre a sociedade brasileira quando se trata dos debates raciais. As condições atuais de 

políticas afirmativas em ambas as universidades se desenvolveram de forma organizacional 

interna, evidenciando que, mesmo pressionadas por instituições civis, acadêmicas e 

governamentais, em matéria de política pública mostrou-se mais efetiva na ampliação do 

acesso aos negros no ensino superior público quando operada pelo governo federal, com base 

em padronização, unificação e força legislativa. 

Por fim, na última abertura de análise das medidas de segregação, recuperam-se as 

distribuições por gênero e raça, a fim de entender as diferentes dinâmicas de avanço na 

igualdade racial para homens e mulheres. As Tabelas 18 e 19, a seguir, trazem as medidas de 

segregação calculadas em separado para estudantes do sexo masculino e feminino. 
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Tabela 18 – Índices de Dissimilaridade (D), de Gini (G) e medida geral de segregação racial no ensino superior 

(I) para estudantes do sexo masculino no ensino superior, conforme diferentes níveis de agregação dos cursos. 

Brasil, 2009/2017. 

Medida de Segregação 
Nível de agregação 

Área Geral Área Específica Área Detalhada Curso 

D 2009 0,082 0,090 0,119 0,149 

D 2017 0,070 0,077 0,103 0,121 

Var (%) -14,15 -13,64 -13,28 -18,96 

G 2009 0,112 0,131 0,173 0,218 

G 2017 0,102 0,117 0,154 0,175 

Var (%) -9,28 -10,97 -11,00 -19,75 

I 2009 0,0259 0,0327 0,0526 0,0882 

I 2017 0,0234 0,0272 0,0422 0,0546 

Var (%) -9,75 -16,90 -19,65 -38,07 

Fonte: Censo da Educação Superior (2009/2017) – INEP, Ministério da Educação. Elaboração Própria. 

 

Tabela 19 – Índices de Dissimilaridade (D), de Gini (G) e medida geral de segregação racial no ensino superior 

(I) para estudantes do sexo feminino, conforme diferentes níveis de agregação dos cursos. Brasil, 2009/2017. 

Medida de Segregação 
Nível de agregação 

Área Geral Área Específica Área Detalhada Curso 

D 2009 0,096 0,111 0,148 0,164 

D 2017 0,085 0,091 0,132 0,140 

Var (%) -10,92 -18,29 -10,63 -14,76 

G 2009 0,122 0,149 0,195 0,229 

G 2017 0,114 0,135 0,185 0,197 

Var (%) -6,58 -9,37 -5,40 -13,81 

I 2009 0,0263 0,0400 0,0654 0,0942 

I 2017 0,0230 0,0330 0,0565 0,0659 

Var (%) -12,65 -17,34 -13,49 -30,04 

Fonte: Censo da Educação Superior (2009/2017) – INEP, Ministério da Educação. Elaboração Própria. 

 

O Índice de Dissimilaridade é maior entre as mulheres, evidenciando que há menos 

segregação racial entre homens no ensino superior. Tal conclusão é encontrada tanto para 

2009, quando os níveis apresentados são de 0,149 para homens e 0,164 para mulheres, quanto 
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para 2017, com números de 0,121 e 0,140 para os mesmos grupos, respectivamente; a 

variação dessa medida nesse período mostra queda na segregação de cerca de 18,96% para os 

homens e 14,76% para as mulheres. 

O Índice de Gini, medida mais sensível a mudanças entre brancos e negros nos cursos 

de ensino superior, revela uma tendência parecida à do Índice de Dissimilaridade, em que a 

segregação para os homens é menor do que para as mulheres. A variação entre os anos 

analisados também é fator de considerável relevância, com queda de 19,75% para os homens 

e 13,81% para as mulheres. Ademais, a medida geral de segregação segue comportamento 

muito semelhante ao do Índice de Gini, também mostrando a maior segregação racial entre as 

mulheres e maior redução nessa segregação entre o sexo masculino, cerca de 38,1%, contra 

30,0% do sexo feminino. 

Assim, a segregação por raça sofrida pelas mulheres dá indícios de ser amplificadora 

da segregação por gênero, possivelmente influenciando na posição resultante de privilégio da 

mulher branca sobre a mulher negra, que é menos impactante em relação aos mesmos 

parâmetros quando comparados homens brancos e negros, especialmente pela maior presença 

de mulheres no ensino superior. Finalmente, assim como nas análises do total geral ou por 

categoria administrativa, as medidas de segregação racial na categorização por sexo 

encontram-se em patamares ainda elevados, evidenciando que as condições ocupadas por 

negros e negras no ensino superior do Brasil, apesar de esses se fazerem mais presentes nas 

salas de aulas, ainda são de segregação e posições menos prestigiadas ou valorizadas 

socialmente. 

 

5. Considerações Finais 

 

Este estudo teve como objetivo a compreensão da segregação racial nas instituições de 

ensino superior brasileiras entre os anos de 2009 e 2017, observando seu comportamento, 

variação e resultados derivados das políticas afirmativas adotadas pelo Estado brasileiro nas 

últimas décadas. 

A pesquisa com ênfase na segregação racial se justifica por ser fruto das condições 

históricas de segregação da população negra até os dias atuais, de maneira que norma social 

do Brasil sempre colocou negros em desvantagem nas condições de acesso a direitos básicos. 
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Além disso, quando quebrada a barreira do ingresso, as posições ocupadas por esse grupo 

estão, quase sempre, relacionadas a menores retornos e prestígio. Portanto, no ensino superior 

tais condições são reproduzidas, e não há igualdade entre brancos e negros na representação 

em cursos do ensino superior, tão pouco se encontra igualdade nas condições de ingresso e 

permanência nos ambientes universitários. Os brancos são predominantes e ocupam, dentro 

dos espaços possíveis que os negros conseguem acessar, os mais privilegiados. 

Os resultados encontrados revelam um avanço na representação da população negra no 

ensino superior em universidades públicas e privadas, bem como queda da segregação. As 

universidades públicas federais atingiram níveis recordes de estudantes oriundos de escolas 

públicas, pretos e pardos; instituições estaduais, ainda que de forma mais lenta, também têm 

obtido avanços na garantia do acesso à população negra. 

Todavia, medidas como o de Índice de Gini e o Índice de Dissimilaridade apontam 

que a segregação racial ainda é persistente, mesmo que em menor grau; tal efeito também é 

mais forte nos cursos relacionados à maior prestígio social e retorno financeiro. Além disso, a 

presença de negros também avança de forma mais contundente quando comparada à redução 

da segregação, sugerindo que a relação dessas duas medidas pode se dar em diferentes 

velocidades, especialmente quando considerada a necessidade de garantir não só o acesso, 

mas também a permanência estudantil desse grupo. 

Foram encontradas discrepâncias entre as evoluções de segregação de acordo com as 

medidas adotadas por diferentes categorias administrativas, mostrando que a evolução das 

instituições privadas está mais relacionada a políticas de expansão e condições econômicas 

gerais do país do que em relação à reserva de vagas. A maioria das universidades estaduais 

apontam para modelos de inclusão por meio de cotas no período mais recente (2017 em 

diante), já que essas instituições não são obrigadas por lei a adotar reserva de vagas e 

anteriormente adotavam, em sua maioria, sistemas de bonificação. As instituições federais de 

ensino apresentam o maior avanço em relação às demais, já ultrapassando marcas em que 

estudantes negros são representados na universidade assim como na população brasileira. 

Nota-se que os pesos dessas categorias administrativas são distintos, em que as privadas 

representam a maioria, seguidas por federais e estaduais. 

A expansão de representação negra não padronizada, e menos progressiva em 

determinadas instituições de ensino superior colocam entraves a maiores avanços na queda da 

segregação. Com base em Firpo, França e Rodrigues (2020), a pedido da Folha se São Paulo, 
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economistas do núcleo de igualdade racial do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) 

desenharam o Índice Folha de Equilíbrio Racial (IFER). Tal medida tenta apontar o quão 

distante estão as unidades da federação e as regiões brasileiras da equidade entre brancos e 

pretos. No campo da educação, esse índice sugere que o equilíbrio (que ainda dá margem a 

alguma leve desigualdade) entre brancos e negros só será atingido nacionalmente em 12 anos, 

e total equidade só aconteceria em 27 anos.  

É importante enfatizar que, apesar de os cursos historicamente “brancos” mostrarem 

evolução na inclusão de negros, pretos e pardos ainda enfrentam dificuldades mais ásperas 

nessas profissões, salientando que as barreiras no mercado de trabalho seguem tendência 

segregacionista parecida com a que ocorre no ensino superior. Salários mais baixos, 

profissões menos prestigiadas, e ainda mais agudas as diferenças no caso das mulheres negras, 

são muitas faces cotidianas que o Brasil impõe ao grupo que é maioria de sua população. 

Por fim, ressalta-se a importância da adoção de políticas afirmativas de reserva de 

vagas, que são apresentadas nos resultados como largamente responsáveis pela expansão do 

número de vagas a estudantes negros no ensino superior nacional. A Lei de Cotas, que 

completará 10 anos em 2022, será revisada como parte do processo de análise de sua 

implementação. A importância em se ampliar o debate e propor maiores aberturas desses 

dispositivos, que apresentaram resultados mais robustos na inclusão do que aquelas 

instituições que não os aplicaram, ou o fizeram de forma diferente, é fundamental. Impor ao 

país que a inclusão seja parte apenas de uma fração mínima das vagas, como é o caso da 

representação das federais em todo o ensino superior, é condenar gerações à manutenção de 

condições segregacionistas. 
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