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RESUMO 
Investiga-se a formulação da política de reserva de vagas para ingresso 
nas instituições de ensino superior regulamentada pela Lei 12.711/2012. 
Analisa-se sua concepção desde a inserção da temática na agenda 
pública até a sanção da Lei. Recorreu-se à pesquisa bibliográfica e a 
fontes documentais depositadas nas páginas eletrônicas da Câmara e do 
Senado Federal. Constatou-se que a instituição da reserva de vagas 
iniciou-se no estado do Rio de Janeiro, por meio de lei estadual, que foi 
acompanhada por outras universidades, ao passo que o tema foi 
introduzido para debate no Congresso Nacional por meio do PL 73/99, 
que após 13 anos de tramitação foi convertido na Lei 12.711/2012. Essa 
é o resultado de 13 anos de debates, de negociações entre vários 
segmentos e atores e, principalmente, de uma comunhão de vontades 
expressa na junção de outras proposições com o mesmo objeto. 

 
Palavras-chave: Reserva de Vagas. Política Pública. Formulação de 

política pública. 

 

ABSTRACT 
It investigates the formulation of the policy for reserving vacancies for 
admission to higher education institutions regulated by Law 
12,711/2012. Its conception is analyzed from the insertion of the theme 
in the public agenda until the sanction of the Law. We resorted to 
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bibliographical research and to documentary sources deposited in the 
electronic pages of the Federal House and Senate. It was found that the 
institution of the reservation of vacancies began in the state of Rio de 
Janeiro, by means of a state law, which was followed by other 
universities, while the theme was introduced for debate in the National 
Congress by means of PL 73/99, which, after 13 years of debate, was 
converted into an Ordinary Law. This is the result of 13 years of debates, 
of negotiations between several segments and actors and, mainly, of a 
communion of wills expressed in the joining of other propositions with 
the same object. 

 
Keywords: Reservation of Vacancies. Public policy. Public policy 

formulation. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No ciclo das políticas públicas, o momento do nascimento ou o início da existência, é 

demarcado no processo de formulação, caracterizando-se, conforme Capella (2018, p. 9), 

“como uma etapa pré-decisória, ou seja, anterior a qualquer atividade de formalização [...]” e 

compreendendo dois elementos principais: definição da agenda e definição de alternativas. O 

primeiro elemento, explica a autora (CAPELLA, 2018, p. 9), “envolve o direcionamento da 

atenção em torno de questões ou problemas específicos” e o segundo “a exploração e o 

desenho de um plano possível para a ação.”. Um e outro, completa a autora, têm suas 

características distintivas determinadas “em uma complexa combinação de instituições e 

atores, envolvendo elementos técnicos e políticos (CAPELLA, 2018, p. 9). 

Examina-se o direcionamento da atenção do governo para o acesso das camadas mais 

desfavorecidas da população (egressos das escolas públicas, negros e índios) ao ensino superior 

e como esse desenhou o plano para atuar no problema. Pergunta-se: como se desenvolveram 

esses processos? 

Essa é uma investigação que se volta, primeiro para as iniciativas das instituições de 

educação superior, depois para as ações dos Poderes Executivo e Legislativo Federais. Para isso, 

vale-se de pesquisa bibliográfica, relativa à instituição da reserva de vagas nas Instituições 

Federais de Ensino, e pesquisa documental composta pelos projetos de lei apresentados na 

Câmara e no Senado Federal e pelos requerimentos, ofícios, pareceres e relatórios produzidos 

na tramitação da matéria. 
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Esses documentos, após a seleção, foram submetidos à análise de conteúdo de tipo 

“indutiva-construtiva” (MORAES, 1999, p. 31) que consistiu em construir categorias a partir dos 

dados, tendo como finalidade definir o que é essencial nos documentos analisados para 

compreender o processo de formulação da política de acesso ao ensino superior dos segmentos 

excluídos.  

Os resultados estão expostos em quatro partes, cuja primeira é esta introdução; a 

segunda expõe a inserção da temática na agenda pública; na terceira, discute-se a Lei 

12.711/2012, focalizando sua gênese; e na quarta e última sintetiza como foi o processo de 

direcionamento da atenção do governo para o acesso das camadas mais desfavorecidas da 

população (egressos das escolas públicas, negros e índios) ao ensino superior e como esse 

desenhou o plano para atuar no problema. 

 

2 A INSERÇÃO DA TEMÁTICA DO ACESSO DOS SEGMENTOS EXCLUÍDOS NO ENSINO SUPERIOR 

NA AGENDA PÚBLICA: DO PL Nº 73/1999 AO PLC Nº 180/2008  

 

A sociedade brasileira ainda não alcançou a universalização da educação básica, pois, 

conforme dados do Observatório do Plano Nacional de Educação (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 

2020), 63% das crianças de 0 a 3 anos e 5,9% das de 4 a 5 anos ainda estavam fora da escola em 

2019; e, 24,6% dos jovens com idades entre 15 a 17 anos estavam fora das classes de ensino 

médio em 2020. No ensino superior, a taxa líquida, porcentagem de jovens de 18 a 24 da 

população matriculados é 23,8%, havendo 18,1% da população com 25 anos ou mais com curso 

superior concluído.  

O acesso ao ensino superior, desde a década de 1960, no que se convencionou chamar 

“movimento dos excedentes” (CASTRO, 2008; BRAGHINI, 2014), vem sendo objeto de atenção 

da sociedade e do Estado seja por meio das reivindicações da União Nacional dos Estudantes 

(UNE) e outras entidades da sociedade civil, seja por meio de políticas públicas de quem são 

exemplos a Lei nº 5.540 de 1968, a chamada Lei de Reforma Universitária, e a Lei nº 9.394 de 

1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.    

A Lei nº 5.540 de 1968, por meio da reformulação do vestibular e da diversificação 

institucional, isto é de modelos não universitários das unidades de ensino, favoreceu a 

expansão de cursos, matrícula, docentes e servidores, “passando de 582 IES, em 1970, para 
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887, em 1979 (BRASIL, [1985] apud CASTRO, 2008, p. 31). A Lei nº 9.394/1996, conforme Coelho 

e Vasconcelos (2011, p. 121), promoveu “uma expansão da educação superior no país, sem 

precedentes históricos” ao demarcar, completam as autoras, “a implantação de uma nova 

política educacional que desencadeou um processo de reformulação profunda no sistema de 

educação superior brasileiro”.  

As reformulações favoreceram a criação de instituições privadas e a interiorização da 

oferta, as matrículas passaram de 1.868.529 em 1996 para 2.369.945 em 1999 (CASTRO 2008). 

Isso, contudo, não alcançou todos os segmentos da população, como comprova a taxa ajustada 

de frequência escolar líquida: apenas 7,6% de jovens, entre 18 a 24 anos, pertencentes ao 

quinto da população com menor renda per capita, frequentavam ou concluíram o ensino 

superior em 2019, enquanto entre os jovens pertencentes ao quinto de maior renda alcançou 

61,5% (IBGE, 2020). 

O problema, como constatou Gomes (2013, p. 28), não é a falta de vagas, tampouco de 

candidatos; tem a ver, completa o autor, com a renda, o tipo de escola e grupo étnico e racial. 

Por isso, seu enfrentamento, desde os anos de 1990, tem se dado, por um lado, por meio de: 

medidas expansionistas, de que são exemplos as inovações trazidas pela LDB e a interiorização 

e oferta de vagas noturnas propiciadas pelo Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI). Por outro, tem sido feito por meio de ações que 

focalizam os segmentos excluídos − egressos das escolas públicas, negros e índios - cujas mais 

notórias, mas não as únicas, são as reservas de vagas ou, como chamadas popularmente, as 

cotas. 

A instituição da reserva de vagas teve início no estado do Rio de Janeiro por meio da Lei 

Estadual nº 3.524/2000, de 28 de dezembro de 2000 com a destinação de 50% das vagas das 

universidades públicas estaduais para alunos que tivessem “cursado integralmente os ensinos 

fundamental e médio em instituições da rede pública dos Municípios e/ou do Estado” (RIO DE 

JANEIRO, 2000).  

A medida foi acompanhada por outras instituições públicas. Inicialmente, as estaduais, 

a exemplo da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) em 2002; depois nas federais, cujo 

pioneirismo é da Universidade de Brasília (UNB), em 2002, seguida pela Universidade Federal 

do ABC (UFABC) e pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), em 2005.  
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Pari passu, o tema passa a constar na pauta da Câmara dos Deputados e do Superior 

Tribunal Federal. Este, chamado a se manifestar sobre a Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF) 186, protocolada pelo Partido Democratas (BRASIL, 2012d) e no 

Recurso Extraordinário (RE 597285) impetrado por um estudante que questionava os critérios 

adotados pela UFRGS para reserva de vagas, manifestou-se contrário às ações, julgando as 

medidas não apenas adequadas e proporcionais como no escopo da autonomia que foi 

conferida pelo art. 207 da Constituição às Universidades (GOMES, 2013).  

Na Câmara dos Deputados por meio de projetos de lei, cujo pioneiro foi o de nº 73/1999 

de autoria da Deputada Federal Nice Lobão - PFL/MA. Este, é verdade, não tratava da reserva 

de vagas para um segmento específico, mas da adoção de um mecanismo de seleção que 

considerasse rendimento acadêmico do aluno egresso do ensino médio. A preocupação da 

autora, expresso na Exposição de Motivos que acompanhou a proposição, era com a qualidade 

do ensino, argumentando que era preciso reservar vagas para alunos, supõe-se, de alto 

rendimento, favorecendo, em seus termos,  

 

gestar os fundamentos do surgimento de uma verdadeira elite acadêmica (com "e" 
maiúsculo) e não no sentido pejorativo dos que excluem a maioria da cidadania, mas, 
ao contrário, dos que apostam decisivamente, na sua integração efetiva na sociedade 
com vistas a alcançar o bem estar social (BRASIL, 1999, p. 09546). 

 

Esse intento não impediu que lhe fossem apensados projetos voltados para o acesso dos 

segmentos excluídos, tendo prevalecido o tema principal: o acesso e, mais especificamente, os 

mecanismos de seleção. Com efeito, entre 1999 e 2008, a temática do acesso não apenas sofreu 

uma verdadeira metamorfose, deslocando-se das elites para os excluídos, como abriu o leque 

dos mecanismos de acesso para favorecer os mais variados segmentos. 

O mecanismo de acesso proposto em uns era a reserva de vagas de egressos da escola 

pública (o PL nº 1.447/99, o PL nº 1.643/99 e o PL nº 2.069/99), outros estabeleciam reserva de 

vagas para população indígena (o PL nº 615/03 e o PL nº 1.313/03) e outros, como o do governo, 

o PL nº 3.627/04, “para estudantes egressos de escolas públicas, em especial negros e 

indígenas” (BRASIL, 2004). 

Na tramitação, alguns foram desapensados em face das diferenças nas proposições 

dentre eles os PLs n.º 1447/99, 2069/99, 3.627/04, todavia, juntaram-se ao substitutivo 

aprovado na Comissão de Educação e de Cultura, que incorporava tanto a reserva de vagas 
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“para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas” 

(BRASIL, 2005) como a seleção pelo desempenho ao estabelecer:  

 

As universidades públicas deverão selecionar os alunos advindos do ensino médio em 
escolas públicas tendo como base o Coeficiente de Rendimento – CR, obtido através 
de média aritmética das notas ou menções obtidas no período, considerando-se o 
curriculum comum a ser estabelecido pelo Ministério da Educação e do Desporto 
(BRASIL, 2005). 

 

Esse substitutivo foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos e Minoria e na 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, onde tiveram seus méritos reconhecidos, e 

sofreram alterações. Estas combinaram critérios étnico-raciais e socioeconômicos para acesso 

à educação pública de nível superior, sem desconsiderar o conhecimento intelectual dos 

estudantes, uma vez que os beneficiados deveriam passar pelo filtro de uma seleção para 

ingresso nos cursos (BRASIL, 2006a). 

As apreciações, em caráter conclusivo, contudo, foram contestadas no Plenário da 

Câmara sob a alegação de que se tratava “de matéria de grande complexidade e impacto sobre 

a sociedade”, merecendo, diz o signatário Deputado Alberto Goldman, “ser legitimada pela 

maioria da composição plenária desta Casa” (BRASIL, 2006b).  

A aprovação da proposição ensejou novas discussões nas Comissões e Plenário, inclusive 

a realização de um seminário sobre as cotas no ensino superior, arquivamento e 

desarquivamento do Projeto de Lei até maio de 2007. A partir dessa data, tem-se a apensação 

de vários projetos (PL 373/2003/PL 2.923/2004, PL-1330/2007. PL-1736/2007, PL-14/2007, PL 

3913/2008), apresentação de emendas e a aprovação do substitutivo elaborado na Comissão 

de Educação e Cultura com algumas emendas.  

O tema era controverso. A sessão foi marcada por acirrados debates, principalmente em 

torno dos critérios renda e étnico-racial, que dividia os parlamentares entre favoráveis e 

desfavoráveis a um ou outro critério. Os contrários à aprovação da matéria tinham como 

principal alegação que a reserva de vagas, em especial para negros, feria o princípio da 

igualdade e que “a diferenciação na educação brasileira se dá muito mais por critérios sociais 

do que por critérios raciais” (BRASIL, 2008, p. 52932) e, desse modo, o critério renda já 

contemplaria o racial. Entretanto, o critério racial foi acatado, pois, “especialmente da parte do 
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Governo e do Partido dos Trabalhadores, havia compromissos com os movimentos sociais que 

reivindicavam a inclusão do critério racial” (BRASIL, 2008, p. 52932). 

O texto aprovado manteve a determinação de que: cada instituição federal de ensino 

reservasse “em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e 

turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham 

cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas” (BRASIL, 2008). 

Essas vagas deveriam ser preenchidas com “estudantes oriundos de famílias com renda 

igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita” e por autodeclarados negros, pardos e 

indígenas, proporcionalmente à parcela dessa população “da unidade da Federação onde está 

instalada a instituição”. Além disso, estabelecia o Projeto de Lei que a seleção dos egressos do 

ensino médio público tivesse por base o Coeficiente de Rendimento (BRASIL, 2008). 

Desse modo, o público alvo primário eram os estudantes que concluíssem o ensino 

médio integralmente em escola pública e o alvo secundário aqueles com renda per capita 

familiar igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e os autodeclarados negros e indígenas. 

É esse substitutivo que é enviado ao Senado Federal em 25 de novembro de 2008. Como 

foi a tramitação nessa Casa é o que se aborda a seguir. 

 

3 DO PLC 180/2008 À LEI 12.711/2012: MARCHAS E CONTRAMARCHAS 

 

O Projeto de Lei, aprovado na Câmara, foi encaminhado ao Senado Federal em 25 de 

novembro de 2008, por meio do Ofício nº 678/08/PS-GSE, onde passou a ser o PLC 180/2008. 

A tramitação tem início na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que promoveu, entre 

dezembro de 2008 e abril de 2009, três audiências públicas das quais participaram cientistas 

políticos, representantes de organizações da sociedade civil, membros do governo federal, 

representantes dos dirigentes das instituições federais de ensino superior, antropólogos, 

historiadores, dentre outros.   

 Nessa Comissão, assim como nas demais, a proposição foi aprovada apenas com 

emendas de redação, isto é, que apenas alteram partes do texto, como por exemplo a 

supressão da palavra desporto na designação do Ministério da Educação e a substituição da 

palavra “negros” por “pretos”.  
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A redação final do Projeto de Lei foi apresentada no dia 07 de agosto de 2012 por meio 

do Parecer nº 1.005, de 2012 e mantém: 

 

Cota socioeconômica - ao estabelecer o mínimo de 50% de suas vagas para estudantes 
que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Desse 
percentual, “50% (cinquenta por cento) deverão ser reservados aos estudantes 
oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário (um salário mínimo e 
meio) mínimo per capita” (BRASIL, 2012c, p.2);  
Seleção com base no rendimento dos alunos advindos do ensino médio em escolas 
públicas;  
Cota étnico-racial - preenchimento de vagas “por autodeclarados pretos, pardos e 
indígenas, no mínimo igual à proporção de pretos, pardos e indígenas na população 
da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)” (BRASIL, 2012c, p.2). 

 

A sistemática de acesso deveria ser implementada no prazo de 4 anos, no mínimo 25% 

da reserva a cada ano e será revista no prazo de 10 (dez), a contar da publicação da lei (BRASIL, 

2012c).   

O Projeto de Lei nº 180, de 2008 (nº 73/99 na Câmara dos Deputados) foi sancionado 

pela presidente da República, Dilma Rousseff, no dia 29 de agosto de 2012, com veto do artigo 

2º, sob a justificativa de que 

 

O Coeficiente de Rendimento, formado a partir das notas atribuídas ao longo do 
ensino médio, não constitui critério adequado para avaliar os estudantes, uma vez que 
não se baseia em exame padronizado comum a todos os candidatos e não segue 
parâmetros uniformes para a atribuição de nota (BRASIL, 2012a). 

 

Chegava ao fim a tramitação de 12 anos que iniciou com a proposição de criação de 

mecanismos alternativos para ingresso no ensino superior público e tornou-se a Lei 12.711, que 

“dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico 

de nível médio e dá outras providências” (BRASIL, 2012b).  

 

4 CONCLUSÃO  

 

Este artigo se voltou para a formulação de uma política pública, examinando como se 

desenvolveram os processos de direcionamento da atenção do governo para o acesso das 

camadas mais desfavorecidas da população (egressos das escolas públicas, negros e índios) ao 
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ensino superior e para o processo de elaboração do desenho do plano para atuar no problema. 

Desse modo, percorreu-se o caminho da inserção da temática na agenda pública até a 

promulgação da Lei 12.711, que determinou a reserva nas instituições federais para egressos 

das escolas públicas de ensino médio, privilegiando, entre eles, os de menor renda, negros e 

índios. 

Para isso, baseando-se em pesquisa bibliográfica e documental, voltou-se primeiro para 

as iniciativas das instituições de educação superior, depois para as ações dos Poderes Executivo 

e Legislativo Federais.  

As atenções voltaram para a problemática do acesso dos segmentos excluídos ao ensino 

superior a partir da ampliação do acesso a essa modalidade de ensino, promovida pelas 

medidas expansionistas e pela nova política de educação implementadas por meio da Lei nº 

5.540 de 1968 e, especialmente, por meio da Lei 9.394/96, que favoreceu a criação de 

instituições de ensino superior privadas e a interiorização da oferta de vagas, porém, não 

alcançou a todos, pois egressos de escola pública, os de menor renda, negros e índios 

continuavam excluídos desse processo de ampliação.  

A reserva de vagas emergiu como solução para promoção do acesso à universidade aos 

grupos mais desfavorecidos da população e, foi primeiramente instituída no estado do Rio de 

Janeiro em 2000, por meio de uma lei estadual; passando a ser, a reserva de vagas, 

posteriormente, adotada por outras universidades, estaduais e federais. 

O debate em torno do acesso à universidade foi introduzido no Congresso Nacional em 

1999, por meio do Projeto de Lei nº 73, da Deputada Nice Lobão, cuja tramitação estendeu-se 

até 2008.  

O PL 73/99 tinha como proposta a reserva de 50% das vagas em universidades públicas 

para ingresso através de mecanismo de seleção alternativo. Todavia, durante o período em que 

tramitou na Câmara foram apensados vários projetos de lei e acrescentados novos preceitos à 

proposição inicial na forma de substitutivos, que foram submetidos às comissões daquela casa 

onde tiveram seus méritos reconhecidos e sofreram alterações. Estas combinaram critérios 

étnico-raciais e socioeconômicos para acesso à educação pública de nível superior 

No Senado Federal o PL 73/99, nomeado PLC 180/2008, tramitou de 2008 até 2012, 

onde foi submetido à apreciação das comissões legislativas que o aprovaram sem grandes 

alterações, sendo as poucas sofridas apenas de redação, não lhe alterando o mérito.  
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A Lei Ordinária 12.711, de 29 de agosto de 2012, portanto, é o resultado de 13 anos de 

debates, de negociações entre vários segmentos e atores e, principalmente, de uma comunhão 

de vontades expressa, na junção de outras proposições com o mesmo objeto. Sua contribuição 

para o enfrentamento do problema do acesso ao ensino superior, como previsto, precisa ser 

avaliada, especialmente, quando completam 10 anos de sua implementação. 
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