
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kênia Eliber Vieira 

 

 

 

 

 

 

Julgamento de Justiça e Injustiça de Cotas na Universidade: Impacto da Empatia, da 

Autopercepção e de um Dilema de Cotas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2022 



KÊNIA ELIBER VIEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julgamento de Justiça e Injustiça de Cotas na Universidade: Impacto da Empatia, da 

Autopercepção e de um Dilema de Cotas 

 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo, como parte dos 

requisitos para obtenção do título de Doutora em 

Psicologia. 

 

Área de concentração: Psicologia Escolar do 

Desenvolvimento Humano 

 

Orientadora: Profa. Dra. Luciana Maria Caetano 

  



Folha de avaliação 

 

Nome: Kênia Eliber Vieira 

 

Título:  Julgamento de Justiça e Injustiça de Cotas na Universidade: Impacto da Empatia, da 

Autopercepção e de um Dilema de Cotas 

 

Tese apresentada ao Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo para obtenção do título 

de Doutora em Psicologia 

 

Aprovado em: 

 

Banca Examinadora 

 

Profa. Dra. Luciana Maria Caetano  

Instituição: Universidade de São Paulo (USP) 

Julgamento:    ______________________________________________ 

 

Profa. Dra. Betânia Alves Veiga Dell’Agli  

Instituição: Universidade de São Paulo (USP) 

Julgamento:    ______________________________________________ 

 

Prof. Dr. Leonardo Rodrigues Sampaio          

Instituição: Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 

Julgamento:    ______________________________________________ 

 

Prof. Dr. Ricardo Franco de Lima 

Instituição: Universidade São Francisco (USF) 

Julgamento:    ______________________________________________ 

 

Prof. Dr. Marcelo Luiz Dias da Silva Gabriel          

Instituição: Universidade Ibirapuera (UNIB) 

Julgamento:    ______________________________________________ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a... 

 

 

 

Todos os cotistas que com sua resistência permanecem!   

  



AGRADECIMENTOS 

 

Não conseguiria passar por esse caminho com tantas conquistas pessoais, sociais e 

cognitivas sem a confiança, alegria e suporte incondicional de minhas orientadoras e amigas! 

À minha orientadora e amiga Profa. Dra. Luciana Maria Caetano, que confiou em mim 

e me ensina todos os dias, além do caminho acadêmico, o do afeto, da moralidade e da ética! 

 À Profa. Dra. Betânia Alves Dell' Agli, minha orientadora de mestrado e amiga, que fez 

meu olho brilhar pela pesquisa pela primeira vez e segue me apoiando! 

 Ao Prof. Dr. Leonardo Rodrigues Sampaio pelas contribuições no exame de 

qualificação e inspiração acadêmica. 

 Ao Prof. Dr. Bruno Figueiredo Damásio, pela oportunidade de aprendizagem na 

Psicometria Online Academy. 

 Ao Prof. Dr. Marcelo Luiz Dias da Silva Gabriel pelo auxílio com o PLS-SEM na 

modelagem utilizada nessa tese. 

 Aos estudantes, que generosamente participaram da pesquisa, sem os quais nada poderia 

ter sido feito. 

À minha família e companheiro, que mesmo sem entenderem muito bem minha jornada, 

me apoiaram incondicionalmente. 

  Ao meu amado filho Eduardo Vieira Pereira, que esteve comigo nos momentos difíceis 

e jubilantes. Mesmo tão pequeno, entende meu esforço e ausência e se alegra com nossas 

conquistas. 

 A todos os meus amigos do Grupo de Pesquisa em Desenvolvimento Moral – GPDM, 

companheiros em momentos de desespero, choro, angústias, estudos e sobretudo alegrias. 

Gratidão eterna pela amizade! 

 Aos meus amigos da Biodanza, que me fortalecem e qualificam! 

 Aos amigos antigos e novos, que entenderam minha ausência e me incentivaram 

sempre! 

   Aos professores que contribuíram para meu crescimento e trouxeram tanta inspiração. 

 À Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL, pelo apoio na minha qualificação. 

 Termino essa jornada com o coração agradecido e alegre, pela oportunidade de 

contribuir e aprender tanto! 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponciá Vicêncio 

 

 

Pajem do sinhô-moço, escravo do sinhô-moço, tudo do sinhô-moço, nada do sinhô-moço. Um 

dia o coronelzinho, que já sabia ler, ficou curioso para ver se negro aprendia os sinais, as 

letras de branco e começou a ensinar o pai de Ponciá. O menino respondeu logo ao 

ensinamento do distraído mestre. Em pouco tempo reconhecia todas as letras. Quando sinhô-

moço se certificou que o negro aprendia, parou a brincadeira. Negro aprendia sim! Mas o que 

o negro ia fazer com o saber de branco? O pai de Ponciá Vicêncio, em matéria de livros e 

letras, nunca foi além daquele saber. 

 

(Evaristo, 2017, p. 15) 

 

 

 

Evaristo, C. (2017). Ponciá Vicêncio. Rio de Janeiro: Pallas. 120 p.  

 



RESUMO 

 

 

A proposta deste estudo é analisar o impacto do escore de empatia, do perfil de autopercepção 

e do julgamento de um dilema de cotas na avaliação de justiça ou injustiça de cotas. Para esse 

fim, realizamos uma scoping review, com o objetivo de identificar, analisar e sintetizar os 

estudos sobre as experiências individuais, sociais e raciais do público envolvido com as ações 

afirmativas no ensino superior. A revisão resultou na seleção de 46 artigos, com quatro 

categorias: as relações interpessoais, a representatividade, a identidade racial e as dificuldades 

e os facilitadores da permanência o ambiente acadêmico. Realizamos ainda, a adaptação e 

analisamos as evidências de validade do Self-Perception Profile for College Students (SPPCS) 

para uso com universitários brasileiros, que avalia a autopercepção em domínios específicos e 

a autoestima global. A escala de Autopercepção para Estudantes Universitários apresentou 

evidências de validade de conteúdo, de estrutura, de padrão de respostas e discriminante, sendo 

assim, adequada sua utilização em pesquisas e intervenções que visem avaliar a autopercepção 

de universitários brasileiros Por fim, utilizamos o Perfil de Autopercepção para Estudantes 

Universitários, a Escala Multidimensional de Reatividade Interpessoal (EMRI), o julgamento 

de um Dilema e um Questionário de Cotas com argumentos relacionados à justiça e injustiça 

de cotas, para avaliar as relações da empatia, da autopercepção e do dilema nos julgamentos de 

justiça e injustiça das cotas e o papel moderador do tipo de ingresso e sexo nessas relações. 

Participaram do estudo 1032 estudantes universitários (Midade = 24,29; DP = 7,24), sendo 62,2% 

do sexo feminino e 53,5% ingressantes pela ampla concorrência. Os resultados foram 

analisados usando modelagem por equações estruturais com partial least squares (PLS). Os 

efeitos moderadores de sexo e tipo de ingresso foram analisados pela Measurement Invariance 

of Composite Models (MICOM) e para identificação de classes latentes foi utilizada a técnica 

Finite Mixture PLS (FIMIX-PLS). Os resultados revelam que todas as relações diretas foram 

suportadas. O julgamento do dilema apresentou maior relação preditiva do que a empatia e o 

perfil de autopercepção. Verificou-se também que o sexo e o tipo de ingresso têm um efeito 

moderador na relação entre empatia, julgamento do dilema e avaliação do questionário de cotas. 

Além disso, foram evidenciadas 2 classes latentes bem delimitadas e que foram classificadas 

como favoráveis e contrários às cotas. Este estudo contribui para a literatura ao considerar 

fatores individuais e sociais que impactem no julgamento a respeito dessa política pública. 

Portanto, ao revelar o significativo impacto dessas dimensões no julgamento das cotas, abre 

espaço para ações pontuais que possam contribuir para o desenvolvimento e a permanência no 

ensino superior. 

 

Palavras-chaves: Ação afirmativa; empatia; autopercepção; julgamento.



ABSTRACT 

 

 

The aim of this study is to analyze the relationship between empathy, the self-perception profile, 

and the judgment of a quota dilemma in the assessment of fairness or unfairness of quotas. To 

this end, we carried out a scoping review, with the objective of identifying, analyzing, and 

synthesizing studies on the individual, social and racial experiences of the public involved with 

affirmative action in higher education. The review resulted in the selection of 46 articles, with 

four categories: interpersonal relationships, representation, racial identity, and the difficulties 

and facilitators of permanence in the academic environment. We also adapted and analyzed the 

validity evidence of the Self-Perception Profile for College Students (SPPCS) for use with 

Brazilian university students, which assesses self-perception in specific domains and overall 

self-esteem. The Self-Perception Scale for University Students presented evidence of content, 

structure, response pattern and discriminant validity, making it suitable for research and 

interventions aimed at assessing the self-perception of Brazilian university students. Finally, 

we used the Self-Perception Profile for University Students, the Multidimensional Interpersonal 

Reactivity Scale (IMI), the Judgment of a Dilemma, and a Quotas Questionnaire with 

arguments related to fairness and unfairness of quotas, to assess the relationships of empathy, 

self-perception, and dilemma in the judgments of justice and injustice of quotas and the 

moderating role of the type of entry and sex in these relationships. A total of 1,032 university 

students participated in the study (Mage = 24.29; SD = 7.24), 62.2% female and 53.5% 

newcomers due to the wide competition. Results were analyzed using partial least squares (PLS) 

structural equation modelling. Moderating effects of sex and type of admission were analyzed 

by the Measure of Invariance of Composite Models (MICOM) and the Finite Mixture PLS 

technique (FIMIX-PLS) was used to identify latent classes. The results reveal that all direct 

relationships were supported. The dilemma judgment had a greater predictive relationship than 

the empathy and self-perception profile. It was also found that gender and type of admission 

have a moderating effect on the relationship between empathy, the judgment of the dilemma, 

and assessment of the quota questionnaire. In addition, 2 well-defined latent classes were 

evidenced and classified as favorable and against quotas. This study contributes to the literature 

by considering individual and social factors that impact judgments about this public policy. 

Therefore, by revealing the significant impact of these dimensions on the judgment of quotas, 

it opens space for specific actions that can contribute to the development and permanence of 

higher education. 

 

Key-words: Affirmative actions; empathy; self-perception; judgment.
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INTRODUÇÃO 

___________________________________________________________________________ 

Em 2001, na Conferência Mundial contra o racismo e xenofobia em Durbin, foi 

reforçada a necessidade de implementação de iniciativas de ação afirmativa em instituições 

governamentais, corporativas e educacionais no Brasil. Em 2003, houve a criação da Secretaria 

Especial de Política e Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), em 2004, uma nova entidade 

no Ministério da Educação, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

(SECAD) e a promulgação de uma legislação (Lei 10.639/03) que inclui no currículo da rede 

de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Africana” (Brasil, 

2003). Assim, o tema da igualdade étnico/racial foi institucionalizado, possibilitando pesquisas, 

projetos e fornecendo embasamentos para políticas públicas (Costa, 2016). 

Neste sentido, na tentativa de promover o acesso de forma igualitária ao ensino 

superior brasileiro e corrigir a inserção desigual das classes sociais e raciais no ensino superior 

público, foi promulgada a lei nº 12711, de 29 de agosto de 2012 (Brasil, 2012). Ela estabelece 

a reserva de 50% das vagas para ingresso nas Instituições Federais de Ensino, para estudantes 

que tenham cursado todo o ensino médio em escolas públicas. Inserido nesta reserva, ainda há 

a obrigatoriedade de que metade das vagas sejam preenchidas por estudantes com renda familiar 

igual ou inferior a 1,5 salários-mínimos per capita. Ficou estabelecido, ainda, o preenchimento 

por autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em proporção no mínimo igual a de pretos, 

pardos e indígenas na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, 

segundo o censo do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2016, a redação 

da referida lei foi alterada e acrescentada a reserva de vagas também para pessoas com 

deficiência. 

As ações afirmativas visam oferecer um tratamento diferenciado aos grupos 

historicamente discriminados e excluídos, a fim de compensar as desvantagens devidas à sua 

situação de vítimas do racismo e de outras formas de discriminação. Também são denominadas 

de ação positiva, discriminação positiva ou políticas compensatórias e pretendem oferecer aos 

excluídos, chances de participar da dinâmica da mobilidade social crescente (Munanga, 2003). 

Como toda política de cunho social, a “Lei de Cotas” vem promovendo discussões, o 

que não é surpresa, visto que a universidade tem sido por muito tempo, espaço de reprodução 
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de elites brasileiras, ou seja, de prestígio e manutenção do poder (Santos, 2013). As principais 

críticas à política versam sobre uma diversidade de aspectos, a saber: a falta de investimento no 

ensino básico público (Durham, 2005; Leite, 2011, 2012; Menezes, 2015), possível diminuição 

da qualidade de ensino e de pesquisa em virtude do desempenho do cotista (Ferraz et al., 2010; 

Garcia & Jesus, 2015) dificuldade de permanência do estudante cotista (Luzia Leite, 2012; 

Maggie & Fry, 2004), falta de igualdade nos critérios, que deveriam considerar apenas o mérito 

(Bayma, 2012; Cunha, 2017), inexistência do conceito biológico de raça, havendo dificuldade 

de identificação dos beneficiários das cotas (Lewgoy, 2005; Medeiros et al., 2016; 

Schwartzman, 2009), a hipótese de que os cotistas seriam vítimas de discriminação e 

preconceito (Azevedo, 2004; Schucman, 2010) e a defesa de que a inclusão social seria 

suficiente para a inclusão racial (Haas & Linhares, 2012; Leite, 2011, 2012). Há ainda, posições 

que indicam que os cotistas poderiam enfrentar a dificuldade de aceitação e discriminação no 

ambiente acadêmico. (Jesus, 2013; Nery & Costa, 2009; Silva & Silva, 2012). 

Alguns estudos já confirmavam os benefícios e efetividade dessa política de inclusão, 

em algumas Instituições de Ensino Superior Públicas, mesmo antes da “lei de cotas”, visto sua 

autonomia. Nessas Universidades pioneiras, as avaliações do uso de ações afirmativas 

demonstravam que o objetivo de inclusão social e racial das cotas estava sendo atingido, pois 

os cotistas apresentavam baixas taxas de evasão e bom aproveitamento acadêmico (Bezerra & 

Gurgel, 2012; Bittar & Almeida, 2006; Cordeiro, 2007; Dallabona & Schiefler Filho, 2011; 

Ferraz et al., 2010; D. M. Queiroz & Santos, 2006; M. C. E. M. Santos & Santos, 2011; A. de 

M. e Souza, 2012; Tessler, 2006; Velloso, 2009). 

Entre os argumentos favoráveis, podemos destacar a comprovação do bom desempenho 

acadêmico do aluno cotista e sua baixa evasão (Campos et al., 2017; Queiroz et al., 2015; Vilela 

et al., 2017), a inclusão social (Noro & Moya, 2019; Ristoff, 2014; Rodrigues et al., 2017; Silva 

et al., 2018; Souza & Brandalise, 2016; Trevisol & Nierotka, 2016) e sobretudo a racial (Feres 

& Daflon, 2015; Guarnieri & Melo-Silva, 2017; Guerrini et al., 2018; Lemos, 2017; Senkevics 

& Mello, 2019; Silveira, 2018), o mérito como constituição de desigualdades sociais e raciais 

(Santos & Scopinho, 2016; Souza & Barbosa, 2016) e a percepção positiva na convivência no 

ambiente acadêmico (Jesus, 2013; Lemos, 2017; Wickbold & Siqueira, 2018). Quanto à 

legalidade das cotas, o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a sua constitucionalidade em 

26 de abril de 2012, por unanimidade, se amparando no princípio da igualdade material (de 

fato), que tem por objetivo igualar os indivíduos que essencialmente são desiguais (Sabadell, 

2017). 
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As ações afirmativas se apresentam como instrumentos transformadores das relações 

sociais, permitindo o ingresso na universidade de parcela da população até então excluída 

(Andifes, 2016). Isso altera tanto as relações no meio acadêmico, quanto na sociedade, 

proporcionado perspectivas de ascensão social através da educação, uma vez que, as reservas 

de vagas nas Instituições de Ensino Superior podem possibilitar a emancipação dos brasileiros 

e a ascensão na pirâmide social (Cesar, 2003).  

Para além da imposição legal, a percepção individual a respeito da justiça da utilização 

de cotas nas universidades, se torna essencial para o estabelecimento de relações de cooperação 

no ambiente acadêmico (Carpendale & Wallbridge, 2019). A solidariedade e o respeito mútuo 

são fruto de relações cooperativas e são fundamentadas nos princípios de justiça (Carpendale 

& Lewis, 2006; Piaget, 1932/1994). Tendo em vista a relação entre juízo e ação (Lind, 2000, 

Kohlberg, 1992), os julgamentos a respeito dessa política podem resultar em comportamentos 

e prejudicar a convivência no ambiente acadêmico. Assim sendo, a investigação a respeito de 

dimensões individuais que possam impactar os julgamentos dos estudantes, que são os 

envolvidos diretamente na política, se torna essencial para o entendimento e adoção de medidas 

adequadas para o sucesso dessa política. A percepção de justiça das ações afirmativas é 

entendida, portanto, como um dilema social, no sentido de que há um conflito entre 

necessidades individuais e obrigações sociais (Hoffman, 2000). 

 Com o propósito de que os estudantes possam se reconhecer como parte da 

universidade, é necessário lidar com as questões de justiça, mas também de identidade, 

pertencimento, identificação, empatia, reconhecimento, convivência, aceitação. Todos os 

processos de planejamento para a permanência do estudante deveriam levar em conta as 

variáveis materiais e técnicas (mudanças de práticas pedagógicas) e também as simbólicas desta 

nova realidade (Grisa et al., 2020). 

Como evidenciado em alguns estudos, os princípios de justiça estão relacionados a 

afetos empáticos, que servem para motivar comportamentos morais (Hoffman, 1990, 2000). 

Neste sentido, existe um consenso a respeito da forte influência da empatia na tomada de 

decisão, principalmente em questões como o cuidado, a justiça, o respeito e a moralidade 

(Sampaio et al., 2009a). É reconhecida ainda, a existência de sentimentos de perturbação e 

desconforto que são sentidos no self quando se observa alguém sofrendo, em perigo ou em 

condições de desvantagem (Sampaio et al., 2009a). Alguns estudos já apresentaram evidências 

do papel positivo da empatia em julgamentos distributivos (Sampaio, 2007), na justiça social 

(Cartabuke et al., 2019) e em comportamentos pró-sociais (Davis, 2014). 
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Diferentes tipos de princípios distributivos podem ser ativados e considerados os mais 

justos de serem aplicados em uma determinada situação, a depender dos afetos empáticos 

gerados e do nível de desenvolvimento cognitivo/afetivo (Sampaio et al., 2008, 2009b). No 

estudo de Vieira et al. (no pelo), os resultados apontaram para um autointeresse no julgamento, 

visto que cotistas julgavam a política de forma favorável e não cotistas de forma contrária. 

Portanto, a investigação da empatia, como um dos fatores motivadores do julgamento de justiça 

distributiva, pode nos fornecer importantes esclarecimentos a respeito de como essa política de 

macrojustiça distributiva é percebida. 

Outra característica individual que pode ter influência no julgamento sobre as cotas, é a 

avaliação que os indivíduos têm sobre suas várias competências e sua autoestima. Essas 

percepções passam por mudanças durante toda a vida e são paralelos às alterações ocorridas 

nos processos cognitivos e sociais (Damon & Hart, 1982, 1988; Harter, 1983). Ou seja, à 

medida que a complexidade cognitiva e de relações e experiências aumentam, as 

autopercepções podem também ser alteradas e as importâncias dadas a elas também. 

Harter (1983) sugere que o desenvolvimento de autoconceitos pode envolver um 

processo repetitivo pelo qual as tentativas iniciais de uma criança de construir uma noção 

integrada de si, são seguidas por um período de diferenciação (bom em algumas coisas, ruim 

em outras). Essas descrições gerais diferenciadas são então incorporadas dentro de um nível 

mais alto de integração (características gerais), que são posteriormente diferenciadas, 

apresentando uma conceituação do eu em termos multidimensionais e contextuais. 

Do confronto com as próprias características, surge o questionamento sobre o quanto 

eles se gostam, o que diz respeito à autoestima (Cole & Cole, 2003). As formas como cada 

indivíduo se percebe vai determinar suas relações interpessoais, objetivos, tensões emocionais, 

identidade e sentimentos (Wells & Marwell, 1976). Portanto, as mudanças e desafios do Ensino 

Superior e das vivências acadêmicas, podem exigir competências pessoais e sociais adequadas 

e eficazes, que permitam ao jovem manter-se adaptado, de modo a que possa realizar com 

sucesso as diferentes tarefas (desenvolvimentais, sociais, pessoais e acadêmicas) com as quais 

tem que se confrontar (Neemann & Harter, 2012). Já foram encontradas relações entre a 

autopercepção negativa e fatores estressores no processo de adaptação ao contexto acadêmico 

(Barros & Moreira, 2013; Faria et al., 2012). A investigação da autopercepção nos estudantes 

universitários, utilizando escalas multidimensionais e que levam em consideração diversos 

domínios da sua vida, poderá esclarecer e traçar relações sobre o julgamento que fazem sobre 

as cotas. 
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A polaridade que essa discussão alcança, nos leva ainda a investigar a ocorrência de 

grupos extremos. A caracterização desses possíveis grupos na população investigada, pode 

auxiliar no entendimento e reconhecimento dessas categorias de julgamento e de julgadores. 

A partir desses pressupostos e buscando explicações para o julgamento de justiça de 

cotas, nos questionamos: Qual o impacto do escore de empatia, do perfil de autopercepção e do 

julgamento de um dilema nas avaliações a respeito da justiça e injustiça das cotas? Haveriam 

diferenças nessas relações entre os participantes que ingressaram por cotas ou por ampla 

concorrência ou entre o sexo feminino e masculino? Haveriam grupos polarizados nesses 

julgamentos?   

  

Objetivo Geral 

O presente estudo teve como objetivo geral investigar o impacto do escore de empatia, 

do perfil de autopercepção e do julgamento de um dilema nas avaliações a respeito da justiça e 

injustiça das cotas. Investigamos ainda o papel moderador do tipo de ingresso e sexo nessas 

relações e as classes latentes dentro da amostra para verificação de grupos distintos.  

Para atingir o objetivo, a pesquisa foi dividida em 03 (três) estudos: 

 

Estudo 1: Experiências Individuais, Sociais e Raciais com Ações Afirmativas nas 

Universidades Brasileiras: Revisão de Escopo  

Objetivo:  

a) identificar, analisar e sintetizar a literatura existente sobre experiências individuais, sociais e 

raciais do público envolvido com as ações afirmativas no ensino superior. 

Hipótese: 

a) propomos uma revisão de escopo, por se tratar de uma forma sistemática de explorar as 

evidências existentes a uma área de pesquisa, explorando, identificando lacunas, selecionando 

e sintetizando o conhecimento já existente (Tricco et al., 2016). Nosso interesse incide sobre a 

busca por estudos e pesquisas que discutam as vivências e percepções dos sujeitos envolvidos 

nessa política. 

 

Estudo 2: Adaptação Brasileira e Evidências de Validade do Self-Perception Profile for 

College Students 

Objetivo: 
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a) adaptar e verificar as evidências de validade psicométricas da Self-Perception Profile for 

College Students – SPPCS, para a realidade brasileira. 

Hipótese: 

a) o processo de validação envolve acumular evidências para fornecer base científica sólida 

para interpretações de pontuação nas escalas (American Psychological Association [APA], 

2014). 

 

Estudo 3: Percepções sobre o significado das cotas na universidade e sobre a convivência 

entre cotistas e não cotistas 

Objetivo: 

a) investigar o papel da empatia, do perfil de autopercepção e da avaliação de um dilema nos 

julgamentos de justiça e injustiça das cotas e o papel moderador do tipo de ingresso e sexo 

nessas relações. 

Hipóteses: 

a) a percepção do dilema como justo teria um impacto positivo na avaliação de justiça das cotas 

(H1) e negativo na de injustiça (H2) (Hoffman, 2000); 

b) estudantes mais empáticos julguariam positivamente a justiça (H3) e negativamente a 

injustiça das cotas (H4) (Cartabuke et al., 2019, Davis, 2014, Sampaio, 2007); 

c) Estudantes cotistas apresentariam maiores escores de empatia do que alunos de ampla 

concorrência (H5) (Batson et al., 1997); 

d) participantes do sexo feminino teriam maiores escores de empatia do que os do sexo 

masculino (H6) (Guitart, 2012; Miguel et al., 2018; Sampaio et al., 2011); 

e) maiores escores de autopercepção em universitários impactariam positivamente na percepção 

de justiça (H7) e negativamente na injustiça de cotas (H8) (Nobre & Valentini, 2019; Silva et 

al., 2018); 

f) homens apresentariam maiores escores de perfil de autopercepção do que mulheres (H9) 

(Nobre & Valentini, 2019; Ruiz-Montero et al., 2020); 

g) alunos de ampla concorrência apresentem maiores escores de autoconceito (H10) do que os 

cotistas (Barros & Moreira, 2013; Faria et al., 2012); 

h) os participantes podem ser separados por grupos polarizados, os que julgam a política como 

justa e os que a julgam como injusta (H11) Vieira et al. (no prelo); 
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Considerando nosso objetivo principal de pesquisa e os estudos propostos, dividimos 

esta tese em três capítulos. No primeiro capítulo apresentamos um artigo de revisão de escopo, 

com busca em bases de dados e delimitado pelos últimos 10 anos. Esse tipo de revisão é 

utilizado de forma ampla e exploratória para mapear a evidência existente, sendo apropriadas a 

essa pesquisa, devido à falta de conhecimento sintetizado sobre o tema. Os artigos selecionados 

foram categorizados para identificar e analisar as experiências individuais, sociais e raciais do 

público envolvido com as ações afirmativas no ensino superior. 

No segundo capítulo apresentamos um artigo no qual realizamos o processo de 

adaptação e verificação das evidências de validade da Self-Perception Profile for College 

Students – SPPCS. Para tanto, demonstramos evidências de validade de conteúdo, baseada na 

estrutura interna, em relações com medidas externas e no padrão de respostas (APA, 2014). 

No terceiro capítulo apresentamos o artigo “o papel da empatia, do perfil de 

autopercepção e julgamento de um dilema de cotas na avaliação de justiça das ações afirmativas 

na universidade”. Neste artigo verificamos, através de modelagem por equações estruturais com 

partial least squares (PLS), as relações entre a empatia, o perfil de autopercepção e a avaliação 

de um dilema nos julgamentos de justiça e injustiça das cotas e o papel moderador do tipo de 

ingresso e sexo nessas relações. 

Utilizarmos esses estudos para defender nossa tese de que fatores individuais como o 

perfil de autopercepção e empatia e fatores como o interesse (cotista ou ampla concorrência) e 

opiniões prévias a respeito das cotas, tem um impacto no julgamento de argumentos que tratam 

da justiça e da injustiça das cotas. A empatia, o perfil de autopercepção e o julgamento do 

dilema de cotas como justo impactariam positivamente na avaliação de justiça de cotas e 

negativamente na injustiça. Esses estudos ainda nos permitirão evidenciar que ser cotista 

aumenta as chances de escolher argumentos pela justiça e ser de ampla concorrência pela 

injustiça, demonstrando o autointeresse. Como a discussão de cotas é bem polarizada, revelarão 

ainda, a existência de subgrupos que compartilham certas características a partir do padrão de 

respostas aos julgamentos de justiça e injustiça. 
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CAPÍTULO I  

REVISÃO DE ESCOPO 

___________________________________________________________________________ 

 

Esse capítulo apresenta o protocolo da revisão de escopo (Vieira et al., 2022) e a revisão 

de escopo intitulada “Experiências individuais, raciais e sociais com ações afirmativas: revisão 

de escopo”. Esta revisão teve como objetivo identificar, analisar e sintetizar os estudos sobre 

experiências individuais, sociais e raciais do público envolvido com as ações afirmativas no 

ensino superior. A busca nas bases de dados resultou na seleção de 46 artigos, que foram 

categorizados em quatro classes temáticas: as relações interpessoais, a representatividade, a 

identidade racial e as dificuldades e os facilitadores da permanência o ambiente acadêmico. A 

convivência com a diversidade proporcionou a quebra das barreiras e estereótipos sobre grupos 

diferentes e favoreceu transformações positivas na representatividade e na identificação racial 

e social. Compreendemos que a revisão pode trazer contribuições para ações institucionais que 

facilitem a permanência e o bem-estar dos estudantes universitários (cotistas e não cotistas). 

___________________________________________________________________________ 

 

Individual, Racial, and Social Experiences with Affirmative Actions: A Scoping Review 

Protocol 

Experiências individuais, raciais e sociais com ações afirmativas: um protocolo de 

revisão de escopo 

Experiencias individuales, raciales y sociales con acciones afirmativas: un protocolo de 

revisión del alcance 
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Abstract 

Affirmative action in Brazilian public universities have enabled the different social and 

ethnic/racial groups to coexist in higher education. One of the main concerns of this policy is 

the promotion of social equality. Even though there are some empirical studies on this topic, 

there is no scoping review on the experiences of students in this new reality. Our aim is to 

identify, analyze and synthesize the existing literature on the personal, social, and racial 

experiences of the public involved with affirmative action in Brazilian higher education. This 
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scoping review protocol follows the Joanna Briggs Institute method and the guidelines of the 

Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses extension for Scoping 

Reviews (PRISMA-ScR). The PICo strategy (population, intervention, and context) 

systematized the search that we will carry out in January and February of 2022, in the Scielo, 

VHL – health, LILACS, VHL-PSI, EBSCO, APA/PsycNet, MEDLINE/PubMed databases, 

ProQuest-ERIC, Web of Science, Scopus, Embase (Elsevier). We will analyze the results 

quantitatively in terms of absolute and relative frequency and qualitatively through synthesis 

and thematic categories. This scoping review will synthesize the current literature and identify 

gaps in research and ways to advance the development or implementation of strategies that 

contribute to the success of the policy and promotion of students' mental health. 

Keywords: Affirmative action; Ethnic-racial relations; Social integration; Higher education; 

Literature review. 

 

Resumo  

Ações afirmativas nas universidades públicas brasileiras têm possibilitado a convivência de 

diferentes grupos sociais e étnico-raciais no ensino superior. Uma das principais preocupações 

desta política é a promoção da igualdade social. Embora existam alguns estudos empíricos sobre 

o tema, não há uma revisão de escopo sobre as experiências dos alunos nesta nova realidade. 

Nosso objetivo é identificar, analisar e sintetizar a literatura existente sobre as experiências 

individuais, sociais e raciais dos sujeitos envolvidos com as ações afirmativas no ensino 

superior brasileiro. Este protocolo de revisão de escopo segue o método Joanna Briggs Institute 

e as diretrizes dos itens de relatório preferidos para revisões sistemáticas e extensão de meta-

análises para revisões de escopo (PRISMA-ScR). A estratégia PICo (população, intervenção e 

contexto) sistematizou a busca que realizaremos nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, nas 

bases de dados Scielo, BVS - saúde, LILACS, BVS-PSI, EBSCO, APA / PsycNet, MEDLINE 

/ PubMed, ProQuest -ERIC, Web of Science, Scopus, Embase (Elsevier). Analisaremos os 

resultados quantitativamente em termos de frequência absoluta e relativa e qualitativamente por 

meio de síntese e categorias temáticas. Esta análise de escopo sintetizará a literatura atual e 

identificará lacunas na pesquisa e maneiras de avançar no desenvolvimento e implementação 

de estratégias que contribuam para o sucesso da política e promoção da saúde mental dos 

estudantes.  

Palavras-chave: Ação afirmativa; Relações étnico-raciais; Integração social; Ensino superior; 

Revisão de literatura. 

Resumen  



31 

 

Las acciones afirmativas en las universidades públicas brasileñas han permitido que los 

diferentes grupos sociales y étnicos / raciales coexistan en la educación superior. Una de las 

principales preocupaciones de esta política es la promoción de la igualdad social. Si bien existen 

algunos estudios empíricos sobre este tema, no existe una revisión de alcance sobre las 

experiencias de los estudiantes en esta nueva realidad. Nuestro objetivo es identificar, analizar 

y sintetizar la literatura existente sobre las experiencias personales, sociales y raciales del 

público involucrado con la acción afirmativa en la educación superior brasileña. Este protocolo 

de revisión de alcance sigue el método del Instituto Joanna Briggs y las pautas de los elementos 

de informes preferidos para revisiones sistemáticas y la extensión de metaanálisis para 

revisiones de alcance (PRISMA-ScR). La estrategia PICo (población, intervención y contexto) 

sistematizó la búsqueda que realizamos en enero y febrero de 2022, en las bases de datos Scielo, 

BVS - salud, LILACS, BVS-PSI, EBSCO, APA / PsycNet, MEDLINE / PubMed, ProQuest. -

ERIC, Web of Science, Scopus, Embase (Elsevier). Analizamos los resultados 

cuantitativamente en términos de frecuencia absoluta y relativa y cualitativamente mediante 

síntesis y categorías temáticas. Esta revisión de alcance sintetizará la literatura actual e 

identificará brechas en la investigación y formas de avanzar en el desarrollo o implementación 

de estrategias que contribuyan al éxito de la política y promoción de la salud mental de los 

estudiantes. 

Palabras clave: Acción afirmativa; Relaciones étnico-raciales; Integración social; Eeducación 

superior; Revisión de la literatura. 

 

1. Introduction 

In the educational context, the debate on inequalities in access to public higher education 

in Brazil culminated in the Law 12711/2012, known as the "Quota Law". This law has the aim 

of expanding both social and educational opportunities through the democratization of the 

access to public higher education (Souza, Mendes, & Reis, 2021). The law established the 

mandatory reservation of vacancies in all Public Higher Education for public high school 

students. In addition, it has a social aspect (low-income students), a racial/ethnic distinction 

(self-declared black, brown, and indigenous students), and for people with disabilities (Brasil, 

2012). 

The “Quota Law” has promoted heated discussions. The main criticisms are about the 

possible decrease in the quality of education due to the performance of the quota holder (Garcia 

& Jesus, 2015). There is also concern about the lack of equality in the criteria, which should 
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consider only merit (Cunha, 2017), and the defense that social inclusion would be sufficient for 

racial inclusion (Haas & Linhares, 2012; Leite, 2012). However, some studies have already 

presented indicators of the effectiveness of this policy, even before the “Quota Law” (Vieira, 

Dell'Agli, & Caetano, 2019), and latter studies confirmed the same indicators such as good 

academic performance and low dropout of quota students (Feres Junior & Campos, 2016), 

social inclusion (Grisa et al., 2019; Noro & Moya, 2019), and especially racial inclusion 

(Senkevics & Mello, 2019). 

These changes in the representation of some groups in higher education alter the cycle 

of inequality (Almeida, 2019; Ventura, 2021). Groups considered inferior or minor now occupy 

positions of power and privilege, being a way to strengthen racial/ethnic identities (Munanga, 

2008, 2003). Thus, experiences provided by affirmative actions in higher education promote 

both social transformation, personal and subjective change of all those involved in the process: 

students, professors and the entire community. 

As some studies point out, coexistence reduces prejudice and negative stereotypes 

(Rutland, Killen, & Abrams, 2010). This happens because of the construction of cooperative 

relationships and interaction between different groups. In this way, the social ascension of 

minority groups promotes the process of complexity of intergroup relations. These experiences 

constitute rich opportunities for personal and collective review about the normativity of the 

groups and the different beliefs about exclusion, justice, and equity (Souza, Caetano, & 

Dell'Agli, 2020). 

Our interest is to expand the review based on academic issues. We will focus on studies 

that discuss the experiences and perceptions of the people involved in this policy. These points 

of view are fundamental for the development, consolidation, maintenance and improvement of 

public policies on affirmative actions. Thus, we propose this scoping review protocol. The aim 

is to map, analyze and synthesize publications related to the existing literature on personal, 

social and racial experiences of the people involved with affirmative action in higher education 

in Brazil. This analysis will help in student permanence strategies, aiming at optimizing the 

social policy. 

2. Methodology 

To this end, the review will be conducted by the Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) 

(Peters et al., 2020). The choice to conduct a scoping review is because it is a systematic way 

of exploring existing evidence to a research area by identifying gaps, searching, selecting and 
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synthesizing existing knowledge. Unlike systematic reviews, the research questions for a 

scoping review are broader and more exploratory, appropriate for this research, due to the lack 

of synthesized knowledge. One of the particularities of this method is that it does not aim to 

analyze the methodological quality of the studies, given that its goal is not to find the best 

scientific evidence, but rather to map the existing evidence (Tricco et al., 2016). 

The review process will be guided by the five steps set out in the Joanna Briggs Institute 

(Peters et al., 2020) and Tricco et al. (2018) methodology for scoping reviews: (1) identification 

of the research question; (2) identification of relevant studies – January of 2022; (3) selection 

of studies – January of 2022; (4) data extraction – February of 2022; and (5) collection, 

summary and reporting of results – February of 2022. This scoping review protocol has been 

registered in the Open Science Framework (https://osf.io/kmvc7/). 

Step 1: Identify the research question 

The research question will follow the recommendations of PRISMA-ScR (Tricco et al., 

2018), being structured using the PICo (Patient, Intervention, and Context) strategy: What are 

the personal, social, and racial (I) experiences of the public involved (P) with affirmative action 

in Brazilian higher education (Co)? 

Step 2: Identify relevant studies 

As the research theme is Brazilian educational affirmative actions, the following 

international and Brazilian electronic databases will be systematically searched: Scielo, BVS – 

health, LILACS, BVS-PSI, EBSCO, APA/PsycNet, MEDLINE/PubMed, ProQuest-ERIC, 

Web of Science, Scopus, Embase (Elsevier). Affirmative actions in public higher education 

became mandatory in 2012, therefore, the searches will be limited from January 2011 to the 

start date of this research. That is to ensure that the literature reflects the current context of this 

educational policy. The title, abstract and keyword fields will be searched using a combination 

of terms, using the Boolean operators 'AND' and 'OR', according to the specifications of each 

database. The search strategy combined MeSH (MEDLINE/PubMed), Thesaurus (APA-

PsycInfo/Proquest-ERIC) and DeCS (BVS) terms, adjusted to other databases, as shown in 

Table 1. The terms will also be used in Portuguese. 

 

Tabela 1. Database and Search Terms 

Database MESH/DeCS ERIC (Thesaurus) APA (Thesaurus) 

https://osf.io/kmvc7/
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Scielo, BVS –

saúde, BVS-

PSI, LILACS, 

EBSCO; APA-

PsycINFO, 

MEDLINE, 

ERIC, Web of 

Science, 

Scopus, 

Embase 

(Elsevier) 

1 - "affirmative action" [Text Word] OR 

"public policy" [MeSH] OR Admission 

[All Fields] OR equality [All Fields] OR 

"minority groups" [MeSH] 

"Affirmative Action" OR Quota OR 

"Admission Criteria" OR Equal OR 

"Reverse Discrimination" OR 

Opportunities OR Access OR 

"College Attendance" 

"Affirmative Action" 

OR "Minority 

Groups" OR 

Equality 

2 – education [MeSH] OR students 

[MeSH] OR college [All Fields] OR 

universities [MeSH] OR Schools [MeSH] 

Education OR Students OR College 

OR Universities OR School OR 

"Higher Education" 

Education OR 

"Higher Education" 

OR Colleges OR 

Students 

3 – experience [All Fields] OR 

"perception" [MeSH Terms] OR "self-

report" [MeSH Terms] OR "emotions" 

[MeSH Terms] OR "discrimination, 

psychological" [MeSH]  

Experience OR Perception OR "Self-

Report" OR "Emotional" 

Experiences 

(Events) OR 

Perception OR 

Emotions 

4 - Brazil OR Brazilian Brazil OR Brazilian Brazil OR Brazilian 

 
Strategy (1) 1 AND 2 AND 3 AND 4 

Strategy (2) 1 AND 2 AND 4 
  

Note. Scielo, Scientific Electronic Library Online; BVS-saúde, Biblioteca Virtual de Saúde; ; BVS-Psi, Biblioteca 

Virtual de Psicologia (Brasil); LILACS, Latin American and Caribbean Health Sciences Literature; EBSCO, Red 

de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal; APA-PsycNet, American Psychological 

Association, Psychology Information; MEDLINE, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online; 

ERIC, Education Resources Information Center; EMBASE, Excerpta Medica Database; MESH MeSH, Medical 

Subject Headings; DeCS, Descritores em Ciências da Saúde (Health Science Descriptors). 

Source: Authors 

 

Reference lists of included articles will also be reviewed to ensure that all relevant 

articles are included. Additional search strategies may be incorporated as the review progresses 

and any additions or changes will be documented. The search strategies will be conducted on 

January 07, 2022 and will be updated in February 2022 and is scheduled to be completed in 

March 2022. For the search, the following filters will be used: published full articles, peer-

reviewed, published between 2011 and 2021. 

Step 3: Selection of studies 

As for the study design, we will include qualitative and quantitative studies that 

investigate the experiences of the individuals involved with affirmative actions in higher 

education. However, we will exclude theoretical studies that analyze the policy of affirmative 

action (implementation, legislation, assumptions) or review studies that analyze academic 
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performance and data on evasion and enrollment, without explicitly investigating these 

experiences. The inclusion and exclusion criteria, following the PICo strategy are shown in 

Table 2. 

 

Tabela 2. Inclusion and Exclusion Criteria 

PICo  Inclusion Criteria Exclusion Criteria 

P - Population 

Professors, students, administrative 

technicians, groups such as NGOs and 

those working in public higher education, 

of both sexes and of any age 

Professors, students, administrative 

technicians and groups of basic education, 

private university, postgraduate courses and 

indigenous people. 

I - Intervention 
Reports of experiences or perceptions, 

individual, social and racial  

 

Studies without the explicit investigation of 

experiences or perceptions 

Co - Context 
Affirmative actions of university education 

in Brazil 

Affirmative action of policies, work, 

another country 

S – Study design Quantitative and Qualitative studies 

Theoretical and review studies of the policy 

of affirmative action or data of academic 

development and the gray literature 

Language English, Portuguese, and Spanish Other languages 

Source: Authors 

 

In order to file, organize and select articles after the search, all identified citations will 

be managed by the bibliographic software Mendeley Reference Manager 

(https://www.mendeley.com/search/). The selection of potentially eligible publications will 

follow the following process: 

a) Studies’ titles and abstracts will be screened according to the selection criteria and 

will be categorized as 'include', 'exclude' or 'uncertain ' 

b) Full articles will be evaluated according to the inclusion and exclusion criteria and 

the reason for exclusion must be documented. This process will be carried out by two 

researchers independently and when there is disagreement, it will be resolved by discussion 

between the researchers and a third researcher will be called in for review. In order to measure 

the agreement between researchers at each screening stage, Cohen's kappa will be used. The 

study selection process will be reported using the PRISMA-ScR checklist items (Tricco et al., 

2018). 
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Step 4: Data extraction 

Data extraction should present information about the study that aligns with the aim and 

questions of the review. Appropriate data from eligible studies will be extracted using a custom 

data extraction spreadsheet. If necessary, the categories will be modified and the extraction 

spreadsheet revised. According to the research question for this review, the following data will 

be extracted: 

a) Study identification: Article title; journal title; impact factor; authors; country of 

study; language; year of publication; study host institution (community, hospital, university, 

research center, multicenter); conflict of interest and funding source; 

b) Methodological characteristics: study design; aim, research question or hypothesis; 

sample characteristics (sample size, age, ethnicity, groups, recruitment methods), measures 

used, statistical analysis, adjustments; 

c) Main findings and implications: themes/categories, differences between groups, 

investigated characteristic; 

d) Conclusions: recommendations and limitations. 

To reduce possible selection and analysis biases, the data will be extracted by two 

researchers separately and independently, and when there is disagreement, the article will be 

submitted to a third researcher. Cohen's kappa will be used to measure the agreement between 

the researchers. The included studies will be systematized and managed in the Mendeley 

Reference Manager bibliographic software. 

Step 5: Collect, Summarize and Report the Results 

The risk of bias will not be assessed, as proposed by PRISMA-ScR (Tricco et al., 2018), 

because the scoping review aims to provide an overview of the existing literature and not to 

critically evaluate the included articles. However, we will include in the discussions the 

limitations found in the included studies. The screening process will be visualized through a 

flow diagram, as presented in Figure 1. 

 

Figura 1. PRISMA-ScR flow diagram 
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Source: Tricco et al. (2018). Adapted by the authors 

 

3. Results 

The results will be summarized quantitatively and analyzed using descriptive and 

inferential statistics with support from the JAMOVI 2.2.2 Software and qualitatively by a meta-

synthesis. Given the exploratory nature of this study, any factors related to experiences, 

perceptions, behaviors will be considered for review. Both facilitators and barriers reported in 

affirmative action experiences will be considered. The discussion will be structured based on 

the themes that emerge from the review. 

Ethics and dissemination 

As this scoping review is intended to synthesize the current breadth of knowledge on 

the experiences of college students, no ethics approval is required. The results of this review 

will be disseminated through publication in a peer- reviewed journal.  

4. Discussion  

One of the strengths of the proposed scoping review is to apply a reproducible and 

transparent procedure. In this protocol, we describe the types of studies, participants, 

intervention/exposure, and outcomes that will be considered according to the research question, 

as well as the data sources, search strategy, data extraction methods, and data synthesis (Silagy, 
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Middleton, & Hopewell, 2002). By publishing this research protocol, we reinforce the clarity 

of the strategy and reduce the risk of bias, in other words, selective reporting of results (Silagy 

et al., 2002). 

Potential limitations of this scoping review may include the heterogeneity of the studies, 

as well as the failure to perform methodological bias assessment. This is due to the exploratory 

nature of scoping reviews, which may influence external validity. 

The results of this study will aid in the current knowledge about the experiences of 

people involved in affirmative actions in Brazilian higher education. As far as we know, this 

scoping review protocol is the first on this topic and will identify the main themes and gaps in 

understanding how those involved in social policy experience or perceive this reality. The 

results can inform future research, such as the qualitative exploration of how facilitators and 

barriers are experienced in the academic context. They may also assist in systematic reviews 

on specific interventions or strategies that may be effective in improving student-friendliness. 

By identifying alternative strategies that help coexistence and permanence, educational 

managers can focus on specific programs. Including the perspectives of students, professors, 

and other people directly involved with this policy helps to find the cultural influences that 

impact inclusion or exclusion behaviors in the academic world. This is a significant 

consideration both due to the dropout rates and academic performance verified in some courses, 

as well as the guarantee of representation of diverse populations in Brazilian public higher 

education and promoting the well-being of those involved. 

5. Final Considerations 

In sum, this literature synthesis supports the development of evidence-based practices 

regarding the experiences of subjects involved with affirmative action in seeking quality 

education. It also provides support strategies that recognize the needs of diverse groups and 

promote coexistence, seen as essential for the success of the policy and promotion of students' 

mental health. 

We emphasize that this research does not exhaust the theme of the study, and that further 

studies are possible. For the purpose of further explanation of the theme addressed in this study, 

we suggest further qualitative studies on the experiences of the subjects in universities. 
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Resumo 

As ações afirmativas nas universidades brasileiras vêm promovendo a convivência de 

diferentes grupos sociais e étnicos/raciais. Esta revisão de escopo teve como objetivo 

identificar, analisar e sintetizar os estudos sobre experiências individuais, sociais e raciais do 

público envolvido com as ações afirmativas no ensino superior. A busca nas bases de dados 

Scielo, BVS – saúde, LILACS, BVS-PSI, EBSCO, APA/PsycNet, MEDLINE/PubMed, 

ProQuest-ERIC, Web of Science, Scopus, Embase (Elsevier), com delimitação temporal dos 

últimos 10 anos resultou na seleção de 46 artigos. Foram categorizados, com o auxílio do 

software Iramuteq, quatro classes temáticas: as relações interpessoais, a representatividade, a 

identidade racial e as dificuldades e os facilitadores da permanência o ambiente acadêmico. A 

convivência com a diversidade proporcionou a quebra das barreiras e estereótipos sobre grupos 

diferentes e favoreceu transformações positivas na representatividade e na identificação racial 

e social. Os discursos dos próprios envolvidos com a política revelaram estratégias e 

possibilidades institucionais para a permanência e bem estar dos estudantes. 

Palavras chave: ação afirmativa, integração social, emoções, estudantes universitários, revisão 

de literatura 

Abstract 

Affirmative actions at universities have been promoting coexistence between different social 

and racial/ethnic groups. This scoping review aimed to identify, analyze and synthesize studies 

on individual, social and racial experiences of the public involved with affirmative action in 

higher education. We search in the Scielo, VHL – Saúde, LILACS, VHL-PSI, EBSCO, 

APA/PsycNet, MEDLINE/PubMed, ProQuest-ERIC, Web of Science, Scopus, Embase 

(Elsevier) databases, with the temporal delimitation of the last 10 years, and we selected 46 

articles. We used the Iramuteq software, and four thematic classes of experiences were 
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categorized: interpersonal relationships, difficulties and facilitators in the academic 

environment, representation, and racial identity. Living with diversity broke down barriers and 

stereotypes about different groups and favored positive transformations in representation and 

racial and social identification. The speeches of those involved with the policy revealed 

institutional strategies and possibilities for the permanence and well-being of students. 

Keywords: affirmative action, social integration, emotions, college students, literature review 

Resumen 

Acciones afirmativas en las universidades brasileñas vienen promoviendo la coexistencia de 

diferentes grupos sociales y étnicos/raciales. Nuestro objetivo fue identificar, analizar y 

sintetizar la literatura existente sobre las experiencias individuales, sociales y raciales del 

público involucrado con la acción afirmativa en la educación superior. Esta revisión de alcance 

se guió por las pautas de Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses 

extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR). La búsqueda en las bases de datos Scielo, BVS 

– Saúde, LILACS, BVS-PSI, EBSCO, APA/PsycNet, MEDLINE/PubMed, ProQuest-ERIC, 

Web of Science, Scopus, Embase (Elsevier), con delimitación temporal de los últimos 10 años 

resultó en la selección de 46 artículos. Con ayuda del software Iramuteq se categorizaron cuatro 

clases temáticas: las relaciones interpersonales, la representatividad, la identidad racial y las 

dificultades y facilitadores de la permanencia en el ámbito académico. La convivencia en la 

diversidad permitió la ruptura de barreras y estereotipos sobre los diferentes grupos y favoreció 

transformaciones positivas en la representación y en la identificación racial y social. Los 

discursos de los involucrados con la política revelaron estrategias y posibilidades institucionales 

para la permanencia y el bienestar de los estudiantes. 

Palabras clave: acción afirmativa, integracion social, emociones, estudiantes universitarios, 

metanálisis 

 

O termo ação afirmativa refere-se às políticas públicas e privadas cuja a finalidade é 

corrigir os efeitos presentes da discriminação histórica de grupos minoritários da sociedade 

(Gomes, 2001). Essas políticas partem da premissa de que, a menos que ações positivas sejam 

adotadas para superar os efeitos de formas institucionais sistemáticas de exclusão, critérios 

puramente formais de igualdade e universalidade tendem a perpetuar o status quo 

indefinidamente (Feres Júnior, Daflon, & Campos, 2011). São políticas públicas de aplicação 

prática e têm sido implementadas em diversos países com distintos formatos (gênero, classe 

social, raça, etnia, pessoa com deficiência). Na Índia, por exemplo, há reservas destinadas às 
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castas ou classes consideradas socialmente inferiores (Moses, 2010). No Brasil, a adoção de 

ações afirmativas é resultante da ação política do Movimento Negro e de agendas internacionais 

antirracistas, que reconheceu a importância de implementação de políticas globais voltadas à 

igualdade e erradicação do racismo e da discriminação racial (Feres & Daflon, 2015). 

No contexto educacional, o debate sobre as desigualdades no acesso ao ensino superior 

público no Brasil, culminou na aprovação da Lei 12.711/2012, conhecida como “Lei de Cotas”, 

com o objetivo de ampliar as oportunidades tanto sociais quanto educacionais, através da 

democratização do acesso ao ensino superior público (Souza, Mendes, & Reis, 2021). A 

referida lei instituiu a obrigatoriedade de reserva de vagas, em todas as Instituições Federais de 

Ensino – IFES para estudantes de escolas públicas, com um recorte social (estudantes com 

renda baixa) e um recorte racial/étnico (pretos, pardos e indígenas) e para pessoas com 

deficiência (Brasil, 2012). 

A “Lei de Cotas” vem promovendo calorosas discussões. As principais críticas versam 

sobre a possível diminuição da qualidade de ensino em virtude do desempenho do cotista 

(Garcia & Jesus, 2015), sobre a falta de igualdade nos critérios, que deveriam considerar apenas 

o mérito (Cunha, 2017) e a defesa de que a inclusão social seria suficiente para a inclusão racial 

(Haas & Linhares, 2012; Leite, 2012). Entretanto, alguns estudos já apresentavam indicadores 

da efetividade dessa política, mesmo antes da “Lei de Cotas” (para revisão ver Autor, 2019) e 

estudos posteriores confirmaram os mesmos indicadores como o bom desempenho acadêmico 

e baixa evasão do aluno cotista (Vilela, Tachibana, Menezes Filho, & Komatsu, 2017), a 

inclusão social (Noro & Moya, 2019) e sobretudo a racial (Senkevics & Mello, 2019). 

As cotas, representante majoritário das ações afirmativas educacionais, não têm a 

finalidade única de acesso às instituições, mas também de conceder aos excluídos chances de 

participar da dinâmica da mobilidade social crescente (Munanga, 2008). O racismo institucional 

refere-se às práticas discriminatórias sistemáticas que induzem os negros à segregação e ao 

isolamento a determinados lugares, empregos e escolas (Munanga, 2003). Os jovens negros 

veem no acesso às universidades uma distância física, cultural e estrutural, que foi criada ao 

longo da história, sendo mais uma das sequelas da escravidão: o racismo estrutural (Almeida, 

2019). Sendo assim, as cotas iniciam um processo, que é lento, mas extremamente importante, 

de mudança cultural e igualdade de oportunidades (Souza et al., 2021). 

Essas mudanças na representatividade de alguns grupos no ensino superior altera o ciclo 

da desigualdade, no qual as identidades consideradas inferiores ou marginais passam agora a 

ocupar espaços de poder e privilégio, sendo um caminho para o fortalecimento das identidades 
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raciais/étnicas (Munanga, 2008). Portanto, as experiências individuais, sociais e raciais/étnicas 

proporcionadas pelas ações afirmativas no ensino superior, promovem tanto a transformação 

social, quanto a mudança individual de todos os envolvidos no processo: alunos, professores e 

a comunidade. 

Como apontam alguns estudos, a convivência, por meio da construção de relações de 

cooperação e interação entre grupos diversos, está relacionada à diminuição de preconceitos e 

estereótipos negativos (Rutland, Killen, & Abrams, 2010). Deste modo, a ascensão social de 

grupos minoritários, promove o processo de complexidade das relações intergrupais, que se 

constituem em ricas oportunidades de revisão individual e coletiva acerca da normatividade 

destes grupos e das diversas crenças sobre exclusão, justiça, equidade (Souza, Caetano, & 

Dell`Agli, 2020). 

Como a política não trata apenas do acesso, mas principalmente de permanência, as 

relações sociais inclusivas devem ser consideradas como elementos que favorecem o 

engajamento do estudante e o aumento de suas habilidades e capacidades acadêmicas, assim 

como a exclusão é considerada como fator prejudicial ao desenvolvimento, tanto acadêmico, 

quanto social e individual (Heffner & Antaramian, 2016; Kern, Waters, Adler, & White, 2015). 

Todos os processos de planejamento para a permanência do estudante deveriam levar em conta 

as variáveis materiais (assistência estudantil), técnicas (mudanças de práticas pedagógicas) e 

também as simbólicas (cultura institucional, representações do indivíduo, diálogo implícito) 

desta nova realidade (Grisa, Neves, & Raizer, 2020). 

Apesar de ser recente a sua utilização no ensino superior brasileiro, encontramos 

algumas revisões sistemáticas de literatura sobre as ações afirmativas que enfatizam 

principalmente as relações pedagógicas. Discutem e comparam estudantes de ampla 

concorrência com estudantes cotistas quanto ao desempenho acadêmico (Basso-Poletto, 

Efrom, & Beatriz-Rodrigues, 2020; Vieira, Dell’Agli, & Caetano, 2019), quanto à permanência 

estudantil (Basso-Poletto et al., 2020), quanto ao panorama geral e histórico da política (Abreu 

& Lima, 2018; Gururaj et al., 2020; Lloyd, 2015), quanto ao estado da arte das produções sobre 

o tema (Guarnieri & Melo-Silva, 2017; Silva & Borba, 2018) e, discutem ainda inclusão social 

e racial no ensino superior (Santos & Parizzi, 2020; Silva Junior & Oliveira, 2019). Desse 

modo as revisões já realizadas não contemplam os estudos que apresentam a complexidade das 

relações sociais e individuais que as ações afirmativas promovem.  

Para tanto, propomos a realização de uma revisão de escopo, por se tratar de uma forma 

sistemática de explorar as evidências existentes a uma área de pesquisa, explorando, 
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identificando lacunas, selecionando e sintetizando o conhecimento já existente (Tricco et al., 

2016). As questões de pesquisa para uma revisão de escopo são mais amplas e exploratórias, 

com o propósito de mapear a evidência existente, sendo apropriadas a essa pesquisa, devido à 

falta de conhecimento sintetizado. 

Nosso interesse busca a ampliação de revisão pautada nas questões acadêmicas e incide 

sobre a busca por estudos e pesquisas que discutam as vivências e percepções dos sujeitos 

envolvidos nessa política, fundamentais para o desenvolvimento, consolidação, manutenção e 

aprimoramento das políticas públicas das ações afirmativas. Portanto, o objetivo do presente 

estudo é identificar, analisar e sintetizar a literatura existente sobre experiências individuais, 

sociais e raciais do público envolvido com as ações afirmativas no ensino superior.  

Método 

A revisão será conduzida de acordo com os itens do relatório para revisões sistemáticas 

e meta-análises estendidas para revisões de escopo - Preferred Reporting Items for Systematic 

reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) (Peters et al., 

2020). O processo de revisão será guiado pelas cinco etapas estabelecidas na metodologia do 

Joanna Briggs Institute (Peters et al., 2020) e Tricco et al. (2018), para scoping reviews: (1) 

identificação do problema de pesquisa; (2) identificação dos estudos relevantes – novembro a 

dezembro de 2021; (3) seleção dos estudos – dezembro 2021; (4) extração dos dados – janeiro 

de 2022; e (5) coleta, resumo e relato dos resultados – janeiro a maio de 2022. O protocolo 

desta revisão de escopo foi registrado no Open Science Framework (https://osf.io/kmvc7/) e 

publicado por Vieira et al. (2022). 

A pergunta de pesquisa seguiu as recomendações PRISMA-ScR (Tricco et al., 2018), 

sendo estruturada utilizando-se a estratégia PICo (Patient, Intervention, and Context). Portanto, 

a questão norteadora da revisão foi: Quais são as experiências individuais, sociais e raciais (I) 

do público envolvido (P) com as ações afirmativas no ensino superior (Co)? 

Procedimento 

Estratégia de busca 

Como o tema de pesquisa são as ações afirmativas educacionais brasileiras, as seguintes 

bases de dados eletrônicas internacionais e brasileiras foram sistematicamente pesquisadas: 

Scielo, BVS – saúde, LILACS, BVS-PSI, EBSCO, APA/PsycNet, MEDLINE/PubMed, 

ProQuest-ERIC, Web of Science, Scopus, Embase (Elsevier). As ações afirmativas no ensino 

superior público se tornaram obrigatórias a partir de 2012, pela promulgação da “Lei de Cotas”. 
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Portanto, as buscas foram limitadas às pesquisas publicadas entre janeiro de 2011 à dezembro 

de 2021, para garantir que a literatura reflita o contexto atual dessa política educacional. Os 

campos de título, resumo e palavra-chave foram pesquisados usando uma combinação de 

termos, usando os operadores boleanos ‘AND’ e ‘OR’, de acordo com as especificações de 

cada base de dados. Adicionalmente, foram utilizados os seguintes filtros: artigos completos e 

revisados por pares, em português, inglês ou espanhol. A estratégia de busca combinou termos 

MeSH (MEDLINE/PubMed), Thesaurus (APA-PsycInfo/Proquest-ERIC) e DeCS (BVS), 

ajustados às outras bases de dados. 

De acordo com a questão de pesquisa (PICo), a combinação de descritores usados 

foram: (Co) "affirmative action*" OR quota* OR "public policy" OR admission OR equality 

OR "minority groups" AND (P) education* OR student* OR college OR university* OR school 

AND (I) experience OR perception OR self-report OR emotions OR "discrimination 

psychological" AND Brazil OR Brazilian. Como esta estratégia de busca identificou poucos 

estudos (menos de 10 artigos), nova busca foi realizada utilizando a seguinte estratégia: (Co) 

"affirmative action*" OR quota* OR "public policy" OR admission OR equality OR "minority 

groups", AND (P) education* OR student* OR college OR university* OR school, AND Brazil 

OR Brazilian. Essas combinações foram utilizadas também na língua portuguesa e ajustadas 

às outras bases de dados (para maiores informações ver protocolo desta revisão em 

https://osf.io/kmvc7/). As listas de referências dos artigos incluídos também foram analisadas 

para garantir que todos os artigos relevantes fossem incluídos. 

Critério de elegibilidade 

Quanto ao desenho do estudo, incluiu estudos qualitativos e quantitativos que 

investigavam as experiências dos sujeitos envolvidos com as ações afirmativas no ensino 

superior. No entanto, foram excluídos estudos da literatura cinzenta, estudos teóricos que 

analisavam a política de ações afirmativas (implantação, legislação, pressupostos) ou de 

revisão que analisavam dados acadêmicos, sem a explícita investigação a respeito dessas 

experiências. Os critérios de inclusão e exclusão foram definidos seguindo a estratégia PICo: 

a) P (População): Inclusão de estudos cujos participantes eram professores, estudantes, 

servidores técnico administrativos, grupos como ONGs e coletivos que atuam no ensino 

superior público, de ambos os sexos e de qualquer idade; Exclusão de estudos cujos 

participantes eram estudantes, professores, servidores e grupos que atuavam no ensino básico, 

no ensino superior privado, na pós-graduação, e estudos com pessoa com deficiência e 

indígenas.  
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b) I (Intervenção): Inclusão de artigos que relatavam a perspectiva, experiências e percepções 

individuais, sociais e raciais; Exclusão de estudos sem a explícita investigação de relatos, 

percepções e vivências.  

c) Co (Contexto): Inclusão de estudos sobre ação afirmativa no ensino superior público 

brasileiro; Exclusão de estudos sobre ação afirmativa da política, do trabalho e em outros 

países. 

Processo de Seleção 

A busca na literatura foi realizada entre novembro e dezembro de 2021 e identificamos 

2462. Foram ainda identificados 05 artigos através de verificação das referências de artigos 

incluídos. Para o arquivamento, organização e seleção dos artigos, utilizamos o software 

Mendeley Reference Manager. Após a exclusão de 1387 duplicatas, 1080 artigos tiveram o seu 

título, resumo e palavras-chave analisados, de forma independente, por duas pesquisadoras, 

estudiosas da área, uma doutoranda e uma mestranda. As discordâncias foram resolvidas por 

discussão e obtenção de consenso e em persistindo, uma terceira pesquisadora (doutora na área) 

realizava a análise para o desempate.  Após a exclusão de 967 artigos por, não se referirem ao 

tema de interesse, por não tratarem da amostra de interesse ou por não serem artigos avaliados 

por pares, 113 artigos avançaram para o estudo de elegibilidade e foram analisados 

integralmente. Nesta fase, foram excluídos 08 artigos pois os participantes não pertenciam à 

amostra de interesse e outros 59 artigos que investigavam apenas a política de ações 

afirmativas. Todas as exclusões durante a triagem de título/resumo e texto completo foram 

registradas e resumidas na Figura 1. Um total de 46 artigos constituiu a amostra final desta 

revisão. O cálculo do coeficiente kappa indicou bons índices de concordância entre as 

pesquisadoras, seja em relação à inclusão dos artigos no estudo de elegibilidade (k = 0,72, p < 

0,001; concordância = 94,2%), seja em relação à inclusão na amostra de análise final (k = 0,86, 

p < 0,001; concordância = 97,1%). 
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Figura 1  

Fluxograma PRISMA-ScR – Adapted from Tricco et al. (2018) 

 

 

Extração dos dados 

As pesquisadoras que participaram na etapa de seleção dos artigos trabalharam de modo 

independente também na extração dos dados relevantes dos artigos incluídos nas análises. No 

caso de discordância entre as pesquisadoras, a terceira pesquisadora era acionada. De acordo 

com a questão de pesquisa, as seguintes informações foram extraídas: (1) identificação do 

estudo: título do artigo; palavras-chave do artigo, título do periódico; fator de impacto; campo 

de estudo; autores; país do estudo; idioma; ano de publicação; instituição hospedeira do estudo 

(comunidade, hospital, universidade, centro de pesquisa); conflito de interesses e fonte de 

financiamento; (2) características metodológicas: desenho do estudo; objetivo, questão ou 

hipótese de pesquisa; características da amostra (tamanho da amostra, idade, etnia, grupos, 

métodos de recrutamento), medidas utilizadas, análises estatísticas; (3) principais achados e 

implicações: temas/categorias, diferenças entre grupos, características investigadas; (4) 

Conclusões: recomendações e limitações. Dada a natureza exploratória deste estudo, quaisquer 
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fatores relacionados às experiências individuais, sociais e raciais do público envolvido foram 

examinados. Os dados finais extraídos podem ser encontrados em https://osf.io/kmvc7/. 

O risco de viés dos estudos selecionados não será avaliado, assim como proposto pelo 

PRISMA-ScR (Tricco et al., 2018), pois não é objetivo da revisão de escopo avaliar 

criticamente os artigos incluídos, mas fornecer um mapeamento das evidências existentes como 

resposta à sua pergunta de pesquisa (Tricco et al., 2016).  

Síntese dos dados 

A síntese dos dados foi realizada em duas etapas. De forma quantitativa, com apoio do 

software JAMOVI 2.2.2, foram realizadas estatísticas descritivas, incluindo frequência e 

médias, de dados como demografia da amostra, desenho do estudo, métodos de coleta de dados 

e análise de dados, dados dos periódicos, linguagem e ano de publicação.  

De forma qualitativa, os artigos foram analisados com o auxílio do software online 

gratuito wordclouds (https://www.wordclouds.com/), para gerar uma nuvem das palavras-

chave. Em seguida, a compilação textual dos resultados e conclusões dos 46 artigos incluídos 

foram analisados pelo software Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de 

Textes et de Questionnaires (IRaMuTeQ), com objetivo de analisar a estrutura e a organização 

do discurso, possibilitando informar as relações entre os mundos lexicais que são mais 

frequentemente enunciados. Os artigos em inglês foram traduzidos para o português pelas 

autoras para comporem o corpus textual. Foram realizadas: a) análises lexicográficas clássicas 

para verificação de estatística de quantidade de segmentos de texto (ST), evocações e formas; 

b) Classificação Hierárquica Descendente (CHD) para o reconhecimento do dendrograma com 

as classes de categorias que surgiram das experiências relatadas e quanto maior o χ², mais 

associada está a palavra com a classe, desconsiderando as palavras com χ² < 3,80 (p < 0,05).  

Resultados 

Quantitativos 

Na etapa de identificação dos estudos, verificamos que os anos de 2016 e 2020 tiveram 

sete artigos incluídos cada, seguidos dos anos de 2017 (seis artigos), 2012, 2015 e 2018 (cinco 

cada), 2019 (quatro), do ano 2013 (três estudos), 2021 (dois estudos) e 2011 e 2014 (um estudo 

cada). Nove artigos foram publicados em inglês e trinta e sete em português, o que era esperado, 

devido ao critério de inclusão delimitar as pesquisas no contexto brasileiro. 

Quanto à área do conhecimento dos estudos, 41,30% dos artigos eram da área de 

educação (19), 17,39% da psicologia (08), 13,04% multidisciplinar (06), 10,87% da área de 
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ciências sociais (05), 4,34% da área de saúde (02), 4,34% da área de orientação profissional 

(02), 4,34% da área de economia (2) e 2,17% divididos entre as áreas de sociologia e gestão 

(01 de cada). Para caracterização do fator de impacto, utilizamos a classificação Qualis 

Periódicos/CAPES, pois os artigos, em sua maioria, foram publicados em revistas brasileiras 

que utilizam este critério. Assim, verificamos que 16 artigos estavam na classificação A1, nove 

na classificação A2, nove na B1, cinco na classificação B3 e cinco na B4 e dois artigos 

publicadas em revistas não classificadas pelo Qualis. Em apenas 16 artigos foram encontradas 

informações sobre fonte de financiamento da pesquisa, sendo eles, a Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP; 05 artigos), o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ; 04 estudos), a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES; 03 artigos), Emory University 

Research Committee, (02 artigos) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Rondônia e a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (01 

artigo cada). 

Três dos artigos eram dos mesmos autores e apresentaram os mesmos dados de uma 

pesquisa primária, acrescentando novos dados e instrumentos de pesquisa para comparações 

(Francis & Tannuri-Pianto, 2012, 2013, 2015). Dois estudos têm as mesmas autoras, porém 

com dados diferentes em cada pesquisa (Oliven & Bello, 2016, 2017), sendo que uma dessas 

autoras publicou os mesmos dados primários com discussões diferentes em outro artigo (Bello, 

2013). Dois estudos têm os mesmos autores, que apresentam dados de pesquisa da dissertação 

de mestrado de uma das autoras (Santos & Scopinho, 2015, 2016). Outro autor apresenta dois 

estudos, sendo um com gestores e docentes e outro com estudantes, ambos de cursos de exatas 

(Silva, 2019, 2017). 

Na etapa de identificação das características metodológicas, verificamos que os métodos 

de coleta e análise de dados adotados nos estudos eram em sua maioria qualitativos (31 artigos; 

67,39%), seguidos de quantitativos (10; 21,73%) e dos que adotavam método misto 

quantitativo/qualitativo (5; 10,87%). Entrevistas foram as medidas mais utilizadas, se 

apresentando em 27 estudos, seguido de questionários (15 estudos) e grupo focal (04 estudos). 

Em consequência, a análise de conteúdo foi o método de análise mais utilizado (33 estudos). 

Nas análises dos estudos quantitativos, o método mais utilizado foi a estatística descritiva (15 

estudos) e inferencial (10 estudos). O instrumento mais utilizado foi o “Questionário de 

Vivências Acadêmicas, versão reduzida – QVA-r”, sendo utilizado em quatro artigos. 
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Na etapa de caracterização da amostra, foram observados um total de 13.850 

participantes nos estudos incluídos. Desses, 201 eram professores, gestores, servidores 

administrativos e representante de movimentos sociais e 13.107 eram estudantes universitários, 

sendo 1.800 identificados como cotistas. A informação a respeito da idade dos participantes das 

pesquisas estava ausente em 28 artigos e nos demais 18 estudos, a idade variou de 18 a 52 anos.  

Qualitativos 

Extraiu-se 126 palavras-chave de 43 estudos, pois 03 dos artigos incluídos não 

continham palavras-chave como parte do texto (Francis & Tannuri-Pianto, 2013; Oliveira, 

Haddad, Dias, Teixeira, & Koller, 2018; Paiva, 2018). Para entender melhor os objetivos do 

estudo e as principais experiências investigadas, removemos palavras referentes às ações 

afirmativas (cota, política afirmativa, ação afirmativa, sistema de cotas, política educacional, 

políticas públicas e cotistas), ao ensino superior (universidade, academia, acadêmico, 

Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, educacional, formação superior, educação e 

ensino superior) e palavras relacionadas ao país/região (Brasil, Acre, nordeste, Londrina, 

estadual). Utilizamos o software online gratuito (https://www.wordclouds.com/) para gerar 

uma nuvem de todas as palavras-chave utilizadas, como pode ser visto na Figura 2. 

 

Figura 2 

Nuvem de Palavras das Palavras-Chave Reportadas nos Artigos Incluídos 
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A palavra mais utilizada foi “racismo” (n = 5), seguida das palavras “cotas raciais”, 

“permanência” e “resiliência” (n = 4) e “democratização”, “discriminação”, “justiça social”, 

“representação social” e “trajetórias” (n = 3). Quando unimos palavras semelhantes, 

verificamos que “integração”/“inclusão”/“integração social” e “negro”/”negros” são frequentes 

(n = 5, cada grupo), seguidos dos termos “relações étnicas”/“relações étnicas raciais”/“relações 

raciais”, “equidade”/“igualdade”, “identidade”/“identificação” e “mérito”/“meritocracia” (n = 

3). Assim, podemos verificar que a maioria dos estudos se preocupava com as questões raciais 

e suas consequências. 

O corpus textual foi constituído pelos resultados e conclusões dos 46 artigos incluídos, 

separados em 4970 segmentos de texto (ST), com aproveitamento de 3.770 STs (75,86%). 

Emergiram 176.381 ocorrências (palavras, formas ou vocábulos), sendo 12951 palavras 

distintas e 5.695 com uma única ocorrência. Com a realização da classificação hierárquica 

descendente (CHD), emergiram quatro classes de experiências relatadas nos estudos. 

Considerando a pergunta de pesquisa, a representação dessas divisões e formação de classes é 

demonstrada em um dendrograma apresentado na Figura 3. 

Figura 3 

Dendrograma das classes da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) 
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Classe 1 – “Dificuldades e Facilitadores” 

Nessa categoria (20,5%), se encontram as experiências que favorecem e que dificultam 

a presença do cotista na universidade. As experiências, vistas como dificuldades, são divididas 

em raciais, institucionais e socioeconômicas e se interrelacionam. As facilitadoras foram 

delimitadas em sociais e institucionais e também interagem. 

As dificuldades raciais apresentam-se nos enfrentamentos de preconceitos e 

discriminações que ocorrem no ambiente acadêmico, como descrito por Brandão e Campos 

(2020) em uma entrevista com estudante “já ouvi diversas vezes outros alunos questionarem a 

entrada de negros ser somente devido a cotas, de forma preconceituosa, justificando ser 

privilégio” (p. 38). Esses conflitos ultrapassam os muros da universidade e se materializam em 

estágios, como aponta Passos (2015) “Ai que legal! Você é da assistência social?”, e eu digo: 

“Não”. “Enfermagem, né?”. “Não”. “De que curso você é?”. Eu não tenho problema nenhum 

se eu fosse da assistência social, mas no meu jaleco está escrito Nigéria, medicina!” (p. 175). 

As dificuldades institucionais são percebidas inicialmente no posicionamento de 

neutralidade dos professores que preferem não se envolverem em situações embaraçosas (Assis, 

2014). Eles se apresentam ainda, como insensíveis às questões de mudanças curriculares após 

as ações afirmativas, pois “não há necessidade de mudanças curriculares... basta haver bons 

alunos, bons professores, boa estrutura administrativa e curricular” (Passos, 2015, p. 170). 

Tanto currículos engessados quanto horários inflexíveis, são fatores que contribuem para o 

abandono principalmente de estudantes trabalhadores (Grisa et al., 2020; Souza & Barbosa, 

2016). Verifica-se a falta de comprometimento institucional com a permanência, especialmente 

“na gestão da diversidade, na criação de uma cultura organizacional favorável aos diferentes e 

na distribuição de recursos entre as categorias sociais envolvidas” (Ribeiro, Peixoto, Miranda, 

& Bastos, 2019, p. 9, tradução nossa). Essa postura se confirma no estabelecimento de critérios 

acadêmicos, como notas e coeficientes de rendimento para obtenção de bolsas de pesquisa e 

extensão, certificado pelo depoimento cotista “por diversas vezes tentei me inscrever como 

bolsista em projetos de pesquisa na Educação Física. Meu perfil acadêmico não se encaixava 

nos pré-requisitos exigidos” (Mayorga & Souza, 2012, p. 272). 

As dificuldades socioeconômicas estão relacionadas com a falta de tempo para os 

estudos, pois “tem que trabalhar de dia e à noite tem essa… quer dizer a dificuldade de poder 

conciliar trabalho e estudo” (Veras & Silva, 2020). Questões financeiras são apontados entre 

importantes motivos de evasão e retenção (Grisa et al., 2020). Tem-se ainda que lidar com 

dificuldades acadêmicas resultantes da qualidade do ensino básico público, que se apresentam 
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na seguinte fala “uma impressão que eu tinha nessa época era que eu sempre tinha que estudar 

o dobro para conseguir o mesmo que outros/as alunos/as” (Mayorga & de Souza, 2012, p. 270).  

A atuação institucional é percebida como favorecedora da permanência na ampliação 

do oferecimento de auxílios financeiros, como bolsas permanência, auxílio alimentação, 

moradia e transporte (Albanaes, Nunes, Bardagi, & Farias, 2020; Brandão & Campos, 2020; 

Oliveira & Pinheiro, 2021). O incentivo à oferta de projetos de pesquisa e extensão (com ou 

sem bolsa) são boas ferramentas para a integração social de estudantes (Silva, 2019). São 

relatadas ainda como medidas positivas, a flexibilização e reformulação dos currículos, como 

por exemplo, oferecer mais cursos noturnos, rever materiais didáticos, laboratórios, bibliotecas, 

incluir as temáticas raciais nos currículos dos cursos a fim de que reflitam experiências de 

grupos sub-representados ou grupos racialmente e/ou etnicamente minoritários (Albuquerque, 

Pedron, & Quoniam, 2019; Bello, 2013; Gomes & Powell, 2016). 

A atuação institucional no acompanhamento acadêmico, psicológico e pedagógico, com oferta 

de cursos de nivelamento, tutoria, mentorias, grupos de estudo e orientação, nas atividades 

extracurriculares e nos estágios remunerados ou não, são vistos como fortalecedores no 

processo de pertencimento (Silva, 2017). A estruturação de organizações culturais e étnicas, de 

redes de apoio e colaboração institucionais como coletivos, grupos, núcleos, centros 

acadêmicos também são vistos como positivos para “desenvolver uma consciência crítica sobre 

as desigualdades sociais e a diversidade da sociedade” (Oliveira et al., 2018, p. 356, tradução 

nossa).       

As redes de apoio familiares são percebidas como fator protetivo devido ao suporte 

afetivo e financeiro (Monteiro & Soares, 2018) e como facilitador na superação das dificuldades 

e na dedicação aos estudos, pois representam uma “retribuição à presença no espaço escolar 

diferenciado e também ao investimento da rede de apoio” (Mayorga & Souza, 2012, p. 269). 

Os professores do ensino básico são considerados como impulsionadores desses estudantes, 

principalmente pelo destaque e sucesso escolar no ensino médio (Mayorga & Souza, 2012). Os 

cursos pré-vestibulares e projetos educativos de iniciativa popular aparecem como essenciais 

para o ingresso na universidade: “fiz os dois ao mesmo tempo (cursinhos), o PUPT e o Dandara. 

Isso a semana toda. No sábado, tinha de manhã também... À tarde fazia inglês no Idiomas, que 

é um projeto também do estado” (Mongim, 2017, p. 150). Para além dos agentes externos, a 

valorização da oportunidade de qualificação e de vivenciarem essa experiência na universidade 

os motiva a estarem dispostos a não desistir ou abandonar, pois, para muitos, pode ser a maior 

chance de mudar sua condição social (Sousa, Bardagi, & Nunes, 2013). Pode-se observar esse 



55 

 

interesse nos seguintes relatos: “Então tu tem que aprender como lidar com esse outro mundo. 

Porque eu sabia que eu queria estar aqui” (Passos, 2015, p. 172); “Os alunos de cotas tendem a 

ter maior apreço e confiança em relação às oportunidades que conquistaram ao ingressar na 

universidade” (Mello, Martins, Freitas, & Menezes, 2021, p. 11, tradução nossa). Essa 

dedicação aparece ainda, motivada pela oportunidade de transformação social, pois servem 

como modelo e inspiração na comunidade, incentivando os alunos a irem para o ensino superior 

também (Reis, 2020). Expressam ainda, a vontade de fazer a diferença "ainda não sei em que 

área especifica do direito, mas quero voltar para meu povo, fazendo um diferencial” (Souza & 

Barbosa, 2016, p. 89). 

Classe 2 – “Representatividade” 

Essa temática foi verificada nas pesquisas que tratavam de questões étnicas/raciais e 

de condições socioeconômicas dos estudantes na universidade. A diferença na 

representatividade de alguns grupos na universidade é percebida diretamente pela observação 

da cultura institucional existente e pela composição da comunidade acadêmica. Essas 

experiências dos cotistas são relatadas como um choque cultural (Silva, 2017) e o 

estranhamento de suas presenças em algumas turmas era explícito: “Já me falaram que eu era 

a cara do Centro de Artes Humanidades e Letras (CAHL)” (Estudante de Medicina)... minha 

turma original era extremamente branca, só tinha três pretos, eu e mais dois” (Santos, 2017, p. 

43–44). Alguns alunos cotistas são a primeira geração a frequentar uma universidade, como 

aponta o estudo de Neves, Faro e Schmitz (2016) de que “apenas 3,5% dos pais e 9,6% das 

mães dos cotistas tinham esse nível, enquanto que 28,5% dos pais e 35,8% das mães dos não 

cotistas atingiram tal formação” (p.138). 

A utilização de reserva de vagas para corrigir essas diferenças no acesso ao ensino 

superior é discutida em alguns estudos. Há o apontamento da necessidade de melhorias no 

ensino básico público, para que as cotas não sejam necessárias a longo prazo e a igualdade de 

oportunidades se torne efetiva. Essas reflexões aparecem nos seguintes trechos: “só a política 

de cotas sozinha não promove a igualdade, depende de outras políticas sociais... Tinha que 

começar e começou com as cotas. Que venham mais políticas de igualdade” (Souza & 

Brandalise, 2015, p. 203); “ao se ter educação de qualidade os alunos provenientes de escolas 

públicas poderiam competir de igual para igual” (Silva & Silva, 2012, p. 533). Aparecem ainda, 

discursos de defesa de cotas apenas na modalidade social (ensino básico público e baixa renda), 

por ser menos incisiva e mais universalista (Santos & Scopinho, 2016), sendo suficiente 



56 

 

também para a inclusão racial. A raça ou etnia não aparece como uma condição que justifique 

a política de cotas (Assis, 2014).  

Mesmo com discordâncias e ressalvas quanto à adoção de ações afirmativas, ficam 

evidentes os resultados inclusivos e o início da correção das desigualdades de representação 

de grupos excluídos por critérios sociais e étnicas/raciais no ensino superior. A democratização 

do acesso está entre os benefícios dessa política (Souza & Brandalise, 2015) e a adoção de 

cotas raciais não nega a utilização da cota social (Santos & Scopinho, 2015).  A partir da 

socialização das vagas e da igualdade de oportunidades (Souza & Brandalise, 2015; Silva & 

Silva, 2012), diferenças estruturais são corrigidas e é transformada a falta de 

representatividade de alguns grupos, excluídos sistematicamente do ensino superior. 

Verificam-se essas mudanças nos trechos: “Sem a política de cotas o número de acadêmicos 

negros e de escola pública era muito menor...”; “a política de cotas possibilita a 

democratização considerando as desigualdades sociais” (Souza & Brandalise, 2015, p. 194–

195); “a materialização da política de cotas raciais na Ufac foi importante para a inserção dos 

grupos beneficiários” (Silva, Silva, & Carvalho, 2020, p. 259). 

Essa ampliação do acesso é vista como um processo de promoção da justiça social 

devido à importância da educação para a formação do cidadão (Veras & Silva, 2020). As vagas 

são percebidas não como uma facilitação e sim como uma conquista de direito que vinha sendo 

negado a filhos de mães negras e pobres (Souza & Barbosa, 2016). Como aponta Mayorga e 

Souza (2012), a ampla e rica experiência de ser bem-sucedido “se refere ao acesso à educação 

de qualidade, direito social, à formação e fortalecimento da cidadania, à formação de posição 

crítica que oriente suas escolhas profissionais, pessoais e coletivas, em um compromisso com 

o princípio da justiça social” (p. 273).  

A transformação das representatividades no ambiente acadêmico traz consigo o 

sentimento de conquista individual, pois fazer parte da universidade transformou suas 

expectativas de vida (Oliven & Bello, 2016) e porque saem “totalmente transformados – para 

melhor, com toda certeza” (Silva & Silva, 2012, p. 538). Entretanto, o sucesso coletivo, racial 

e social é vivenciado como não sendo uma conquista somente do cotista, mas como 

consequência de lutas ancestrais de um povo ou grupo (Anhaia, 2017). A presença do cotista, 

como um movimento racial, possibilita que as cotas sejam um instrumento de transformação 

social (Anhaia, 2017) e como um elemento para a construção de sociedades democráticas 

(Bonilha, 2011). Como menciona Albanaes et al. (2020), as cotas representam “uma mola 
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propulsora para novas possibilidades de vida, gerando expectativas e sonhos compartilhados 

pelos familiares” (p. 47).  

Classe 3 – “Identidade racial” 

Nesta classe encontram-se as experiências de discriminação e racismo vinculados à 

identificação dos cotistas com grupos étnicos/raciais. Para evitar sofrimentos e 

constrangimentos em decorrência de sua cor de pele, cotistas raciais optam pela invisibilidade, 

percebidos no desconforto e incomodo nos seus posicionamentos relacionados à raça (Assis, 

2014). Os cotistas raciais não querem ser identificados, por temerem retaliação quanto à sua 

condição cotista e intelectual (Souza & Barbosa, 2016). Esse posicionamento fica claro no 

relato de cotista em relação ao comentário de outro estudante: “olha os negro folgado que 

roubam vaga dos outros. Depois disso, demorei mais de um ano para autodeclarar que tinha 

prestado vestibular pela política de cotas raciais” (Brandão & Campos, 2020, p. 38).  

Isso se deve em parte, pela condição de supervalorização da identidade racial branca 

que estrutura nossa sociedade e se repete no ambiente acadêmico. A branquitude faz com que 

pessoas brancas pareçam mais ricas, melhores, de pele “boa” e características mais “finas”, 

principalmente se for apoiada por roupas, situação educacional e certos estilos de vida (Cicalo, 

2012). Há um grave problema quando a pessoa parda, com a pele um pouco mais clara, se vê 

como branca (Lemos, 2017) e com dificuldade de se auto identificar como negra (Moura & 

Tamboril, 2018). Como uma identidade marginal, os sujeitos brancos são vistos como 

completos enquanto os negros como falhos e incompletos: “normais são brancos, classe média 

e oriundos de escolas particulares. Os anormais são negros, pardos e indígenas, classe baixa e 

formados em escolas públicas” (Souza, 2019, p. 15).  

A negação das desigualdades raciais, pautado no mito da democracia racial, procura 

inverter uma realidade social de racismo. Essa ideologia da mestiçagem da população brasileira, 

reforça o ideal branco de nação e a crença na injustiça apenas social, impossibilitando a 

compreensão das desigualdades raciais (Mayorga & Souza, 2012). Isso fortalece o mito de que 

quando o acesso à universidade se dá por questões sociais, também está contemplado a redução 

das desigualdades raciais (Schwartzman & da Silva, 2012). A realidade das cotas, em especial 

das raciais, é importante para compreensão de que essa harmonia das raças, advinda do mito da 

democracia racial, é muito bonita, mas não para o negro (Santos, 2015). Culpabilizar o grupo 

étnico/racial pela discriminação vivida e falsear a realidade é a intenção da narrativa construída 

por esse mito (Souza, 2019). 
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A adoção de cotas raciais perturba a noção de justiça pautada nessa ideologia e 

representam um caminho para o fortalecimento de uma identidade racial. Como afirma Dias, 

Freitas e Bonini (2020) “o olhar sobre si mesmo ao declarar-se preto ou branco reflete 

imediatamente na percepção geral de tudo que acontece ao seu redor” (p. 119). Desse modo, o 

debate sobre ações afirmativas é também sobre o significado de raça (Francis & Tannuri-Pianto, 

2013). São percebidas, portanto, como promotoras de uma ressignificação das identidades 

coletivas e pertencimento ao ambiente universitário (Oliveira et al., 2018). Isso reflete num 

aumento de autoidentificações como negros e pardos, pois a identidade racial pode responder a 

estímulos (Francis & Tannuri-Pianto, 2012, 2015). 

A exposição das questões raciais por meio das cotas tem favorecido os debates sobre 

raça e racismo no Brasil, já que as vítimas da discriminação racial não podem reagir para não 

serem rotuladas e punidas (Zunino, Bastos, Coelho, & Massignan, 2016). Essa temática 

viabiliza e estimula o “debate sobre raça, racialização, justiça e racismo numa sociedade que 

sempre pareceu dormir no berço esplêndido do mito da democracia racial” (Santos & Scopinho, 

2015, p. 178). Essas discussões na universidade, muitas vezes, significavam momentos de 

trocas, de fortalecimento e, principalmente, de tomada de consciência de vários mecanismos de 

opressão que os negros vivenciam na sociedade (Mayorga & de Souza, 2012). A visibilidade 

das diferenças raciais traz à tona um tema que é tratado com distanciamento e com um discurso 

de que o racismo não existe no Brasil (Assis, 2014). 

A importância da desnaturalização da crença de uma superioridade branca potencializa 

mudanças nos estereótipos e novos significados são atribuídos às identidades de brancos e 

negros (Santos & Scopinho, 2015). A mudança do imaginário social dos papéis de brancos e 

negros (Santos, 2015) e a contraposição dos ideais de branquitude que descartam a raça como 

determinante essencial das desigualdades sociais (Moura & Tamboril, 2018) tem o papel de 

promover a identificação racial. Podemos verificar essas diferenças no relato de cotista racial 

“Normalmente eu só via pessoas negras quando voltava no final de semana pra casa” (Dias et 

al., 2020, p. 120); 

Classe 4 – “Relações Interpessoais” 

Essa categoria traz conteúdos referentes aos relatos das experiências dos estudantes 

cotistas nas relações com outros estudantes e professores no ambiente acadêmico. A formação 

de vínculo é relatada como difícil e desafiadora no início da jornada no Ensino Superior.  

As dificuldades nas relações com os professores, são percebidas na intimidação, 

principalmente pela falta de alguns conhecimentos, cobrados como saberes prévios, como 
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podemos observar nos seguintes trechos: “Mas o que é isso que você fez professor? não 

entendi. Ele respondeu: isso é comportamento de curva aprendi na sétima série se você não 

sabe eu vou fazer o quê?” (Gomes & Powell, 2016, p. 68); “...passa lá na minha sala em tal 

horário que a gente vê o que vai fazer, vamos tentar sanar suas dúvidas... Em dois anos 

nenhum professor fez isso... O professor dá a matéria e você tem que “rebolar” pra passar” 

(Silva, 2019, p. 17); “ele [o cotista] é percebido de forma estereotipada. Como portador de 

uma série de dificuldades que não são compatíveis com a rotina universitária” (Silva & Silva, 

2012, p. 535). Apresentam-se ainda, comportamentos de negação e até mesmo descaso pelas 

realidades vivenciadas por alguns cotistas, como relatam alguns estudantes: “acho que eles 

estavam acostumados com o modelo do aluno que não trabalha e tem bastante tempo livre 

os professores exigem muito dever de casa ou visitas a indústrias” (Oliven & Bello, 2016, p. 

18, tradução nossa); “tu vê o professor mandar por e-mail uma lista de exercícios e a gente 

vê as pessoas que eu tenho contato, que eu sei que trabalham e dizem eu não fiz, fiz só a 

metade, fiz uma parte” (Oliven & Bello, 2017, p. 365). 

Nesse sentido, os sentimentos de desconforto, isolamento e inadequação são 

experimentados pelos estudantes, tanto em momentos que precisam lidar com as atitudes dos 

próprios professores, como com a conivência deles com atos preconceituosos e 

discriminatórios em sala de aula. Podemos confirmar essas relações nos seguintes relatos: “é 

melhor a gente voltar pra prova porque tem gente que não gostou da brincadeira [comentário 

racista]. Eu não gostei mesmo, fiquei muito irritado” (Gomes & Powell, 2016, p. 60); “soube 

por colegas que uma das professoras falou em sala de aula que não é obrigada a gostar de 

preto” (Lemos, 2017, p. 13); “tal professor afirmou categoricamente que os cotistas baixam 

o nível do ensino da universidade... se tivesse que escolher entre um médico (ou advogado) 

branco e um médico (ou advogado) negro, escolheria o branco por ter certeza da maior 

competência...” (Mongim, 2017, p. 155); “[seleção bolsa]...nunca eram escolhidos... já 

existia uma definição muito bem clara de quem ia ter mais oportunidades, os professores já 

ficavam olhando ali na sala de aula... muitos escolhiam simplesmente por afinidade e 

privilegiavam certas pessoas” (Lemos, 2017, p. 14). 

Entretanto, também são expressadas experiências positivas de relacionamento com 

professores, vistas como facilitadoras na permanência. Revelam-se atitudes de abertura para 

conversa e para sanar dúvidas de forma amigável, como encontramos em Silva (2019) na 

fala de um estudante cotista racial, que “se eu tiver alguma dúvida eu tenho a liberdade de 

passar na sala deles e dizer olha professor eu não sei como fazer esse exercício por onde eu 
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posso começar?” (p. 16). Observamos ainda, a promoção de debates sobre ações afirmativas 

e sobre relações raciais, que representam uma ferramenta de apoio e segurança aos cotistas 

e de reflexão do papel político dos docentes (Veras & Silva, 2020). 

Nas relações entre estudantes, os desafios de convivência aparecem nas experiências 

discriminatórias vivenciadas por serem cotistas, atribuídas principalmente à cor ou raça/etnia e 

condição social. Isso se confirma nas falas contidas nos estudos de Lemos (2017),  “passávamos 

pelo corredor e eles chamavam a gente de zé cotinha... olha os zé cotinhas tão vindo aí” (p. 9), 

de Santos e Scopinho (2015), “Mas eu acho que o fato de eu ser negra influencia. Influencia 

muito, assim! Muito, muito. (chorando). Assim, é muito ruim, sabe? Porque. Antes de entrar 

aqui, eu não tinha noção de como era. Tão forte, assim” (p. 176) e de Santos (2017) “os 

tratamentos indiferentes, discriminatórios ou mesmo estigmatizantes dos colegas de turma, às 

vezes sob forma de olhares e comentários e, outras vezes, recusando a participação nos 

trabalhos de grupo” (p. 43). O cotista negro se sente excluído e isolado quando se depara com 

o olhar do outro, com a percepção de ser visto como diferente e que nunca será visto como os 

outros universitários (Cardoso, Rodrigues, & Santos, 2016), mas com a clareza de que esse é 

um caminho a percorrer “para um dia isso não acontecer mais” (Santos & Scopinho, 2015, p. 

176).  

As diferenças sociais foram descritas de forma material nas percepções das 

desigualdades econômicas. Em especial, nas dificuldades educacionais, no local de moradia, na 

linguagem diferenciada, no tipo de roupa, na necessidade de trabalho e estudo concomitantes, 

o que estabeleceu hierarquias e limitou relações. Algumas percepções podem ser observadas 

nos seguintes segmentos: “eu falava muitas gírias demorei para me acostumar com a linguagem 

da sala de aula” (Oliven & Bello, 2016, p. 9, tradução nossa); “o primeiro ano de universidade 

eu passei a maioria dos finais de semana em casa lendo tudo aquilo que eu achava que tinha 

perdido” (Bello, 2013, p. 223);  

Porém, a convivência, mesmo que forçada pelas cotas, proporciona experiências e 

transformações nessas relações. Para os cotistas, as redes de apoio como coletivos, contato com 

outros estudantes nas mesmas condições, militantes, professores e grupos de pesquisa e 

extensão se apresentam como fonte de fortalecimento de vínculos. Essas vivências possibilitam, 

tanto adquirir conhecimentos sobre questões relacionadas à desigualdades raciais e sociais, 

quanto auxiliam no sentimento de pertencimento, como pode-se observar nas seguintes fala dos 

estudantes: “tinham mais pessoas negras, é claro que assim, a minoria né, mas assim fizeram 

toda a diferença falaram coisas relevantes coisas que fizeram a gente pensar de outra forma eu 
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acho que faz toda a diferença” (Cardoso et al., 2016, p. 74); “comecei a tomar consciência dessa 

coisa de preconceito depois que entrei na universidade... por causa dessa coisa de cota eu ouvia 

mais as pessoas falando sobre isso... As cotas a levaram a repensar sua experiência de ser negra” 

(Schwartzman & Silva, 2012, p. 42, tradução nossa). Para os não cotistas, por presenciarem 

ativamente as dificuldades de alguns estudantes, tomam consciência das diferenças e também 

demonstram novas percepções das relações como um “choque social... têm alunos de alta classe 

trabalhando no projeto de extensão. Acho que deu uma oxigenada” (Santos, 2015, p. 122). 

Percebem com as cotas que “ao mesmo tempo em que há a tentativa de reprodução das 

desigualdades sociais, há o processo oposto, de superação dessas relações desiguais” (Souza & 

Brandalise, 2015, p. 207). 

Essa transição estimula a mudança nos estereótipos convencionais mantidos sobre 

alunos cotistas. Reforça ainda percepções positivas das ações afirmativas pelo benefício real da 

interação com a diversidade, como expressa essa fala: “Olha, eu gosto da mistura da minha 

classe. Gosto da possibilidade de ter como amiga uma menina que nunca precisou trabalhar na 

vida, para estar aqui hoje, e também ter aquela que trabalha desde criança” (Schwartzman & 

Silva, 2012, p. 44, tradução nossa). 

Discussões 

Esta revisão de escopo objetivou analisar e sintetizar os estudos sobre as experiências 

das pessoas envolvidas com as ações afirmativas na universidade. Como uma pesquisa 

exploratória, buscou-se mapear sistematicamente as evidências de maneira quantitativa e 

qualitativa. Os dados quantitativos indicaram que poucos estudos dessa temática foram 

realizados e a divulgação internacional é pequena considerando a obrigatoriedade de reserva de 

vagas em todas as instituições federais de ensino superior desde 2012, assim como a presença 

de ações afirmativas em algumas universidades estaduais. A maioria dos artigos foram 

publicados em revistas com bons fatores de impacto de diversas áreas do conhecimento, 

demonstrando o interesse sobre o tema e suas implicações educacionais, psicológicas, 

emocionais, relacionais e sociais. A quantidade de estudos qualitativos incluídos reflete o 

interesse no relato, principalmente dos estudantes, como forma de compreender como as 

experiências foram percebidas e vivenciadas. Os 46 estudos incluídos, demonstraram a 

complexidade das relações sociais, individuais e raciais que as ações afirmativas promovem. 

As análises qualitativas se iniciaram com a nuvem de palavras chave, que refletiram o 

interesse pelas relações raciais nos estudos. Considerando a pergunta de pesquisa, o conteúdo 

dos estudos foi categorizado em quatro classes. Na classe 1, denominada “dificuldades e 
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facilitadores”, encontramos os relatos das experiências consideradas negativas e positivas para 

a permanência cotista no ensino superior. Ficaram evidenciadas as dificuldades raciais, 

percebidas nas discriminações e preconceitos vividos. Revelou-se ainda, o racismo 

institucional, refletido através de currículos e horários que não atendem aos cotistas e a adoção 

de critérios meritocráticos para seleção de bolsistas (Munanga, 2003). Por fim, as dificuldades 

socioeconômicas, como déficit educacional, necessidades financeiras e de diferenças culturais, 

que comprometem a adaptação a um ambiente tão diferente e muitas vezes hostil foram 

evidenciadas. As experiências percebidas como facilitadoras foram em sua maioria, as ações 

adotadas pela instituição e que permitem a superação de dificuldades tanto socioeconômicas 

quanto sociais e raciais. As atuações em oferta de auxílios financeiros diversos, como bolsas 

permanência, transporte, alimentação, pesquisa, extensão, monitorias, colaboram para a 

permanência. Assim como, a oferta de projetos e grupos tanto de pesquisa, extensão, quanto de 

apoio também auxiliam no pertencimento. Evidenciou-se ainda, a relevância de programas 

consistentes para discussões de questões sociais e raciais. 

A classe 2 foi caracterizada pela temática da “representatividade”, que se traduziu pela 

evidente falta de alguns grupos na composição da comunidade universitária. Sua consequência 

mostrou-se nos relatos sobre o sentimento de não pertencimento do cotista. Contudo, a 

transformação dessa realidade, representada pelo acesso através das cotas, também é exposto. 

A inclusão de certos grupos simboliza a democratização e a justiça social e produz mudanças 

estruturais não apenas na universidade, mas em toda a sociedade (Almeida, 2019). 

A classe 3 trouxe os estudos que tratavam da “Identidade Racial”, os quais revelaram 

discursos de discriminação vinculados à identificação com grupos étnicos/raciais e os 

sentimentos adjacentes de rejeição e inferioridade, como resultado dessas experiências. A 

supervalorização da identidade branca manifestou-se nos discursos, constituindo-se como 

obstáculo para a auto identificação como negro. Essa narrativa se fortalece na construção do 

mito da democracia racial (Freyre, 2003), pautado na mestiçagem da população e que 

desconsidera as desigualdades raciais em detrimento das sociais. Entretanto, as cotas raciais 

mostraram-se como um instrumento de fortalecimento das identidades raciais, em especial, por 

intermédio das discussões e visibilidade da temática racial na sociedade. 

A categoria 4, “relações interpessoais”, explicitou os relatos das experiências de cotistas 

na relação com professores e com outros estudantes não cotistas. Comprovou o racismo 

acadêmico (Gomes, 2009) por trás do discurso do mérito, escancarou o descaso com as diversas 

realidades e a conivência com comportamentos discriminatórios, obstáculos tantas vezes 
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intransponíveis nas relações com os professores. Por outro lado, o acolhimento dos professores 

e a promoção dos debates de questões sociais e raciais em sala de aula emergiram como real 

possibilidade de construção do pertencimento e a vinculação. A discriminação pela sua 

condição socioeconômica, racial e educacional apareceu como fator negativo na formação de 

relações com os pares (Zunino et al., 2015). Porém, a formação de redes de apoio e participação 

em grupos se constituíram como fatores desencadeadores de proximidade e consequente 

transformação dos sentimentos iniciais de isolamento e inadequação. A interação, auxiliada 

pelas cotas, favoreceu a quebra de estereótipos e a conscientização a respeito das diferenças 

sociais e raciais. 

As categorias encontradas se interrelacionaram, pois as experiências relatadas atuaram 

de forma profunda tanto no indivíduo quanto na coletividade.  O contato entre diferentes grupos 

sociais e raciais/étnicos promoveu atitudes menos excludentes e não baseadas na preservação 

do seu próprio grupo (Rutland et al., 2010). Para os não cotistas e professores, a convivência 

com a diversidade auxiliou na quebra das barreiras existentes no imaginário sobre um grupo 

diferente do seu (Harter & Evans, 2012). Para os cotistas, as ações afirmativas promoveram a 

transformação e fortalecimento da sua identificação racial e social.  

Uma limitação desse estudo foi ausência de avaliação do risco de viés dos estudos, 

devido à natureza exploratória da revisão de escopo. Para futuros estudos seria interessante a 

inclusão de pesquisas que tratam de experiências de estudantes com ações afirmativas em outros 

formatos, como indígenas, mulheres e pessoa com deficiência, e em outros contextos, como 

trabalho e política, pois podem fornecer evidências de novos significados pessoais, sociais e 

étnico/raciais. Pesquisas futuras também podem usar nossos resultados para iniciar novos 

projetos de revisão sistemática da literatura que se aprofundem em tópicos específicos 

evidenciados nessa revisão de escopo. 

Considerações finais 

As revisões de literatura já existentes com a temática de ações afirmativas na 

universidade mostram, em sua maioria, estudos de questões pedagógicas e acadêmicas, tais 

como desempenho, permanência, competências e habilidades. Percebemos, portanto, uma 

ausência nos estudos que contemplassem a complexidade das experiências individuais e da 

convivência das pessoas envolvidas no processo (social e racial). A presente revisão de escopo 

contribuiu para apresentar evidências que auxiliaram na compreensão das experiências de 

relações interpessoais, identidade racial, representatividade e dificuldades e facilitadores da 

permanência dos cotistas nas universidades. A vivência de preconceitos, inadequação e 
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dificuldades institucionais emergiram, revelando para o cotista a sua pobreza, sua raça, sua 

condição, considerada socialmente inferior. No entanto, a resistência, a resiliência, a força de 

vontade, o acesso ao conhecimento e o encontro com o outro empático, se apresentaram na 

superação dessa condição inicial. O sofrimento é declarado minimizado pelo desejo de saber, 

pelo valor de conhecer, pela possibilidade de fazer parte, de conquistar, de ser exemplo, de 

transformar a própria vida, a da sua família, a dos seus pares e auxiliar na construção de uma 

sociedade mais justa. 
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CAPÍTULO II 

ADAPTAÇÃO E VALIDAÇÃO DO "SELF-PERCEPTION PROFILE FOR 

COLLEGE STUDENTS-SPPCS 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Esse capítulo apresenta o estudo de adaptação e validação do Self-Perception Profile for 

College Students – SPPCS (1986/2012), que avalia o Perfil de Autopercepção de Estudantes 

Universitários. Para representar a multidimensionalidade do autoconceito/autopercepção, ele 

apresenta uma dimensão descritiva das percepções de si próprio para diferentes domínios do 

indivíduo e uma de autovalor global. A escala de Autopercepção para Estudantes Universitários 

apresentou evidências de validade de conteúdo, de estrutura, de padrão de respostas e 

discriminante, sendo assim, adequada sua utilização em pesquisas e intervenções que visem 

avaliar a autopercepção de universitários brasileiros (ANEXO X). 

Compreendemos que o instrumento pode trazer contribuições para o entendimento da 

autopercepção e autoestima dos universitários (cotistas e não cotistas) e a relação desses 

aspectos individuais em seus julgamentos sobre a justiça de cotas. 

__________________________________________________________________________ 
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Resumo  

O objetivo desse estudo foi adaptar e analisar evidências de validade do Self-Perception Profile 

for College Students (SPPCS) para uso com universitários brasileiros. Participaram do estudo 

1032 alunos (Midade = 24,29; DP = 7,24), sendo 62,2% do sexo feminino. O SPPCS é um 

instrumento multidimensional que avalia a autopercepção em domínios específicos e a 

autoestima global. A escala apresentou adequadas evidências de validade de conteúdo. Para 

validade da estrutura interna, realizou-se análises fatoriais confirmatórias e exploratórias, que 

permitiram identificar a unidimensionalidade da escala de autoestima global e a representação 

da escala de autopercepção por oito domínios, sendo competência acadêmica, capacidade 

intelectual, interação social, humor, criatividade, competência atlética, aparência física e 

relacionamento com pais. A escala adaptada mostra-se semelhante a original, com evidências 

de validade de estrutura, de padrão de respostas e discriminante, sendo assim, adequada sua 

utilização em pesquisas e intervenções que visem avaliar a autopercepção de universitários 

brasileiros. 

Palavras chave: autoconceito; estudantes; ensino superior; psicometria. 

Abstract 

This study aimed to adapt and analyze evidence of the validity of the Self-Perception Profile 

for College Students (SPPCS) for use with Brazilian college students. A total of 1032 students 

participated in the study (Mage = 24.29; SD = 7.24), 62.2% of whom were female. The SPPCS 

is a multidimensional instrument that assesses self-perception in specific domains and self-

esteem. The scale presented adequate evidence of content validity. For the validity of the 

internal structure, we performed confirmatory and exploratory factor analyses. We find the one-

dimensionality of the self-esteem scale and the representation of the self-perception scale by 

eight domains, which are being academic competence, intellectual capacity, social interaction, 

humor, creativity, athletic competence, appearance, and relationship with parents. The adapted 
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scale is like the original one, with evidence of structural, response pattern, and research and 

interventions can use it to assess the self-perception of Brazilian college students. 

Keywords: self-concept; students; higher education; psychometrics. 

Resumen 

El objetivo fue adaptar y analizar la evidencia de validez del Perfil de Autopercepción de 

Estudiantes Universitarios (SPPCS) para su uso con universitarios brasileños. Un total de 1032 

estudiantes participaron en el estudio (Mago = 24,29; DP = 7,24), el 62,2% de los cuales eran 

mujeres. El SPPCS es multidimensional y evalúa la autopercepción en dominios específicos y 

la autoestima. La escala presentó evidencia de validez de contenido. Para la validez de la 

estructura interna se realizaron análisis factoriales confirmatorios y exploratorios, que 

permitieron identificar la unidimensionalidad de la escala de autoestima y la representación de 

la autopercepción por ocho dominios, siendo competencia académica, intelectual capacidad, 

interacción social, humor, creatividad, competencia atlética, apariencia y relación con los 

padres. La escala adaptada es similar a la original, con adecuadas evidencias de validez, por lo 

que su uso en investigaciones e intervenciones dirigidas a evaluar la autopercepción de 

universitarios brasileños es apropiado. 

Palabras clave: autoimagen; estudiantes; educación superior; psicometría. 

 

O autoconceito é uma dimensão humana importante com repercussão no engajamento e 

desempenho escolar, por exemplo. Pode ser definido como a percepção que um indivíduo tem 

de si próprio e o conceito que, devido a isso, forma de si, nos mais diversos domínios, como o 

social, o emocional, o físico ou o acadêmico (Harter, 1999; Hattie, 1992). Autoconceito se 

diferencia de autoestima. Autoestima depende de competências pessoais e da aprovação social. 

Entretanto, as competências em diferentes domínios são importantes para o desenvolvimento 

da personalidade e concorrem para a autoestima do sujeito (Harter, 1999).  

A autoestima pode ser percebida como um modelo unidimensional, dado a sua avaliação 

tender a por ser globalizante e livre de contexto, enquanto que o autoconceito depende do 

conteúdo. A autoestima permite que o indivíduo faça a avaliação das suas qualidades ou dos 
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seus desempenhos, sendo extremamente relevante para a sua identidade, sendo a parte afetiva 

do autoconceito (Harter, 1996). Portanto, quando as expectativas sociais são percebidas como 

opostas à autopercepção, podem afetar negativamente a autoestima (Guimarães, 2014; Mendes 

et al., 2012; Silvestre, 2011). 

A formação do autoconceito é um processo que evolui desde a infância, sofrendo 

influências das experiências vivenciadas pelo indivíduo. À medida que se desenvolve cognitiva 

e afetivamente, suas percepções e avaliações de si próprio vão-se tornando mais complexas e 

integradas aos contextos sociais (Antunes, 2006; Chen, 2012). 

As crianças não se sentem igualmente capazes em todos os domínios de competência, 

construindo com o tempo, uma imagem do seu valor global como pessoas. Na adolescência, a 

sua autoestima torna-se diferenciada, ou seja, os vários domínios tornam-se menos relacionados 

entre si. Complementarmente, o autoconceito e a autoestima vão-se desenvolvendo com base 

num processo de comparação social (Harter, 1999; Marsh, 1986).  

É nesta fase que os estereótipos sociais podem afetar a autoestima dos indivíduos, uma 

vez que, o adolescente compara-se a ideais sociais e avalia-se através do feedback dos outros 

(Bodenhausen, Mussweiler, Gabriel, & Moreno, 2001; Goffman, 1988; Greenwald et al., 2002; 

Shepherd, 1991). Na adolescência o eu ideal frequentemente difere do eu real, ou seja, aquilo 

que gostaria de ser e a forma como realmente se percebe (Myers Jr. & Biocca, 1992). Quando 

as expectativas sociais são percebidas como opostas à autopercepção, pode afetar 

negativamente a autoestima (Guimarães, 2014; Mendes et al., 2012; Silvestre, 2011). As 

repercussões de um autoconceito pobre podem representar, em condições estressantes, que na 

maioria dos casos, o que é fundamental não é a própria situação, mas a pessoa que nela está 

envolvida, bem como a sua avaliação dessa situação (Vaz Serra, 1988). 

Foram desenvolvidos diferentes instrumentos para a avaliação da autoestima e da 

autopercepção. Para avaliação da autoestima, num formato unidimensional, encontram-se 

pesquisas de Coopersmith (1967) e Piers & Harris (1964) e mais recentemente a Escala 

Rosenberg (1979). Na perspectiva multidimensional da autopercepção, Harter (1985, 1988) 

desenvolveu o Perfil de Autopercepção para diferentes grupos etários: crianças, adolescentes, 

adultos e estudantes universitários, assim como, Marsh & Shavelson (1985) desenvolveram 

questionários de autodescrição (Self- Description Questionnaire - SDQ I, II e III), para 

adolescentes em suas distintas fases de desenvolvimento. 

A partir da formulação de William James (1892) de que a autoestima é resultante da 

relação entre a competência do sujeito e o seu nível de aspiração e motivação, Harter (1983) 

desenvolveu um modelo no qual o autoconceito apresenta uma dimensão descritiva das 
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percepções de si próprio para os diferentes domínios do sujeito e uma dimensão avaliativa 

global do self (autovalor global). A avaliação tanto de domínios específicos da autopercepção 

quanto da autoestima global tem um impacto na vida emocional e influencia a motivação e o 

comportamento. Estes autoconceitos estão intimamente relacionados a outros sistemas dentro 

da criança que são essenciais para o desenvolvimento (Harter, 1988). 

O Self-Perception Profile For Children – SPPC (Harter, 1985), para crianças entre 08 e 

12 anos, avalia 06 domínios do autoconceito: competência escolar, aceitação social, 

competência atlética, aparência física, conduta comportamental e autoestima global (Harter, 

1984). O SPPC é uma das escalas mais utilizadas para avaliação do autoconceito em crianças, 

com pesquisas relacionadas a diversos temas como competência motora, criatividade, nível 

socioeconômico, desempenho escolar, atitudes alimentares, crianças com TDAH e outras 

(Amorim et al., 2016; Damasceno, 2011; Fleith & Alencar, 2012; Mendes et al., 2012; Nobre, 

2017; Nobre, Bandeira, Ramalho, Nobre, & Valentini, 2015; Rocha & Ferreira, 2018). 

Considerando as diferenciações de motivações e o desenvolvimento com a idade, Harter 

(2012) desenvolveu o Self-Perception Profile for Adolescents – SPPA, para adolescente entre 

13 e 18 anos. Ao SPPA foram acrescentados mais 03 domínios além dos 06 da escala para 

criança, sendo: competência no trabalho, amizades próximas e relações românticas. A escala 

para adolescentes tem sido amplamente utilizada no Brasil e em outras culturas (Boerrigter, 

Vermeulen, Marres, Mylanus, & Langereis, 2021; Carvalho et al., 2017; Falconi, Junior, & 

Junior, 2019). 

Ainda considerando as especificidades de cada fase do desenvolvimento, foram 

desenvolvidas escalas para a população adulta, denominado Adult Self-Perception Profile - 

SPPA (Messer & Harter, 2012). Como adultos distinguem ainda mais domínios, a escala conta 

com 12 domínios: sociabilidade, competência no trabalho, competência para cuidar dos outros, 

habilidades atléticas, aparência física, capacidade para sustentar os outros, moralidade, 

competência para a gestão das tarefas domésticas, competência nos relacionamentos próximos, 

inteligência, senso de humor e autoestima global. 

O Self-Perception Profile For Children – SPPC (Harter, 1985) e o Self-Perception 

Profile for Adolescents – SPPA, foram validados para crianças (Valentini et al., 2010) e 

adolescentes brasileiros (Bandeira, Arteche, & Reppold, 2008). Essas escalas são amplamente 

utilizadas, relacionando-se com temas como competência motora, criatividade, nível 

socioeconômico, desempenho escolar, atitudes alimentares, crianças com TDAH, alguns tipos 

de doenças e relacionamentos interpessoais (Amorim et al., 2016; Boerrigter, Vermeulen, 

Marres, Mylanus, & Langereis, 2021; Carvalho et al., 2017; Falconi, Junior, & Junior, 2019; 
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Nobre, 2017; Rocha & Ferreira, 2018). Para a população adulta Messer & Harter (2012) 

desenvolveram o Adult Self-Perception Profile - SPPA, que não foi validado para brasileiros, 

mas tem sido utilizado em populações adultas em outros países e culturas (Gittins, Abbott, & 

Hunt, 2020; Narr, Allen, Tan, & Loeb, 2019). 

A população de universitários, embora adultos, ainda não assumem, com autonomia 

plena, os papéis que correspondem à idade adulta, apresentando algumas características da 

adolescência (Barros, 2012). A imagem positiva de si próprio neste período, como um fator 

afetivo-emocional, revela-se preditora do sucesso escolar, social e do bem-estar físico e 

psicológico dessa população (Chevrier, Compagnone, Carrizales, Brisset, & Lannegrand, 2020; 

Matias & Martinelli, 2017; Nobre, 2017; Qasim, Ravenscroft, & Sproule, 2014; Simel, 2020). 

Para esse grupo Neeman & Harter (2012) desenvolveram o Self-Perception Profile for 

College Students – SPPCS. Essa escala é originalmente composta por 12 domínios do 

autoconceito e uma escala de autoestima global: criatividade (sentir-se criativo ou inventivo), 

capacidade intelectual (sentir-se inteligente e intelectualmente capaz), competência escolar 

(dominar o curso), competência no trabalho (sentir-se orgulhoso e confiante para fazer um 

trabalho), competência atlética (sentir-se competente em atividades físicas e esportes) , 

aparência física (sentir-se fisicamente atraente), relacionamentos românticos (ser capaz de 

desenvolver relacionamentos românticos), aceitação social (ser capaz de fazer amigos), 

amizade próxima (ser capaz de ter um amigo com quem se possa compartilhar coisas pessoais), 

relacionamento com os pais (sentir-se à vontade com a maneira como se comporta com os pais), 

humor (ser capaz de rir de si mesmo e das brincadeiras dos amigos), moralidade (sentir que seu 

comportamento é moral) e Autoestima global (gostar do tipo de pessoa que se é e gostar da 

maneira como conduz a própria vida). Os cinco primeiros domínios referem-se às competências 

e habilidades enquanto os outros sete às relações sociais. 

O SPPCS passou por várias adaptações em diferentes culturas e vem sendo utilizado em 

diversas pesquisas (Barros, 2012; Barros & Moreira, 2013; Chevrier et al., 2020; Fleith & 

Alencar, 2012; Lau, Chan, & Lam, 2018; Makri-Botsari & Stampoltzis, 2020; Niazi et al., 2019; 

Porta-Nova & Fleming, 2014; Ribeiro, 1994). Entretanto, para a população brasileira, o SPPCS 

ainda não passou por adaptação e avaliação de suas propriedades psicométricas para utilização 

em estudantes universitários. O processo de validação envolve acumular evidências para 

fornecer base científica sólida para interpretações de pontuação nas escalas (American 

Psychological Association [APA], 2014). 

Diante do exposto, o presente estudo teve por objetivo adaptar e verificar as evidências 

de validade psicométricas da Self-Perception Profile for College Students – SPPCS, para a 
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realidade brasileira. Para tanto realizaram-se as etapas preconizadas nos Standards (APA, 2014) 

para demonstrar evidências de validade de conteúdo, baseada na estrutura interna, em relações 

com medidas externas e no padrão de respostas. 

 

Método 

Participantes 

Participaram desse estudo 1032 universitários (Midade=24,29; DP=7,24), sendo 62,2% 

do sexo feminino. Os estudantes eram de duas Instituições de Ensino Superior - IES públicas 

da região Sudeste do Brasil, sendo uma Estadual, localizada no Estado de São Paulo (n= 593; 

Midade=24,75; DP=8,04) e uma Federal, localizada no Estado de Minas Gerais (n=439; 

Midade=23,67; DP=5,93). 

Instrumentos 

Self-Perception Profile for College Students – SPPCS. Foi utilizada a versão traduzida 

para o português (Brasil) da escala desenvolvida por Neemann e Harter (2012). A medida é 

composta por 54 itens distribuídos por 12 subescalas com quatro itens cada e a subescala de 

Autoestima Global com seis itens, denominada “Como eu Sou”. São avaliados os seguintes 

domínios: Competência no Trabalho (CT; α = 0,76), Criatividade (CR; α = 0,89), Competência 

Acadêmica (CA; α = 0,84), Capacidade Intelectual (CI; α = 0,86), Competência Atlética (CAT; 

α = 0,92), Aparência (AP; α = 0,85), Amizades Próximas (AP; α = 0,82), Aceitação Social (AS; 

α = 0,80), Relações com os Pais (RP; α = 0,88), Relações amorosas (RA; α = 0,88), Humor (H; 

α = 0,80) e Moralidade (M; α = 0,86) e a subescala de Autoestima Global (AG; α não 

informado). Para eliminação de tendência de respostas desejáveis socialmente, os itens têm 

formato de estrutura alternativa com duas afirmações contrárias (Alguns estudantes gostam de 

ser como são - MAS - outros estudantes gostariam de ser diferentes). O participante deve 

selecionar a afirmação que o descreve melhor, para em seguida indicar o grau de semelhança 

consigo (realmente verdadeira ou mais ou menos verdadeira). Cada item é pontuado no formato 

likert (1 = baixa competência, 4 = alta competência). Metade dos itens foi redigida com a 

declaração positiva primeiro e a outra metade pela negativa (ANEXO II). 

Escala Multidimensional de Reatividade Interpessoal (EMRI). Composta por 26 

itens (α = 0,86; ANEXO I) que avaliam a tomada de perspectiva (TP; se colocar no lugar dos 

outros; α = 0,68), fantasia (FS; se colocar no lugar de personagens de filmes ou livros; α = 0,81), 

consideração empática (CE; motivação para ajudar as pessoas com as quais se preocupa; α = 

0,75) e Angústia Pessoal (AP; desconforto causados pelas experiências negativas de outros; α 



77 

 

= 0,76) (Sampaio, Guimarães, Camino, Formiga, & Menezes, 2011). As subescalas AP e CE 

são compostas por sete itens cada e as subescalas FS e TP por seis itens cada com uma escala 

likert de 5 pontos (1 = não me descreve bem a 5 = descreve-me muito bem). 

Procedimentos 

A versão original do SPPCS (Neemann & Harter, 2012) foi traduzida por dois tradutores 

bilíngues independentes com familiaridade com a tradução para o português. A partir dessas 

versões, a fim de minimizar o risco de vieses linguísticos, psicológicos, culturais e de 

compreensão teórica e prática, realizamos a síntese das versões traduzidas (Borsa, Damásio, & 

Bandeira, 2012). Essa versão foi analisada por 05 experts na área da psicologia. Após as análises 

das adequações recomendadas pelos juízes, a nova versão foi apresentada ao público-alvo. Oito 

universitários responderam ao questionário, a fim de verificar se os itens, as instruções e a 

escala eram claras e adequadas e se os termos e expressões eram apropriadas ao seu grupo. Com 

a nova versão, dois outros tradutores bilíngues, sendo um deles nativo americano, realizaram o 

processo de retrotradução de forma independente. As versões foram analisadas pelos autores 

desse estudo e deram origem à versão adaptada do SPPCS. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo (CAAE: 21456919.5.0000.5561; ANEXO III). Na IES Federal 

foram informados os e-mails dos estudantes ativos e na IES estadual, os diretores dos 

departamentos divulgaram o link da pesquisa. Os instrumentos de pesquisa foram construídos 

na plataforma OnlinePesquisa e após o consentimento, dava-se início ao preenchimento, com 

duração média de 20 minutos. O formulário foi compartilhado semanalmente, durante 02 

meses. 

Análise de dados 

Validação de conteúdo 

Para investigar a consistência no julgamento das opiniões dos 05 juízes experts quanto 

à adaptação das questões do instrumento, utilizou-se uma escala do tipo Likert, com 03 pontos 

(sim, mais ou menos, não), avaliando a estrutura, clareza na linguagem, as instruções, os termos 

e expressões adequadas ao público alvo e se poderiam ser generalizados a outras regiões e 

contextos. Foi ainda permitido que manifestassem sugestões e adequações que consideravam 

importantes. Essas avaliações foram analisadas qualitativamente, por meio das sugestões 

apresentadas e quantitativamente pela análise da porcentagem de concordância absoluta 

(Stemler, 2004) e pelo Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC). O CVCt avalia a média 

das notas de cada juiz aos itens, considerando o valor máximo possível e o viés de avaliação, 
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quanto à sua clareza e pertinência. Os itens e a escala devem apresentar um valor mínimo de 

CVC igual a 0.80 (Hernández-Nieto, 2002). A porcentagem de concordância absoluta considera 

o número de vezes em que os experts concordam, sendo esse valor dividido pelo número total 

de avaliações e uma concordância superior a 75% é considerada um valor aceitável (Stemler, 

2004). 

A avaliação do público alvo (universitários) aconteceu item a item, no mesmo formato 

da avaliação pelo comitê de experts, em uma escala likert de 03 pontos e com permissão de 

sugestões. Participaram 08 (oito) estudantes universitários, e suas avaliações foram calculadas 

nos mesmos parâmetros qualitativos e quantitativos. 

Validade baseada na Estrutura Interna 

A AFC foi realizada com a utilização do software JASP 0.14.1.0. A análise foi 

implementada utilizando o método de estimação Robust Diagonally Weighted Least Squares 

(RDWLS), adequado para dados categóricos (DiStefano & Morgan, 2014; Li, 2016). 

Para verificar a qualidade do ajuste, foram utilizados os seguintes índices: 2; 2/gl; 

Comparative Fit Index (CFI); Tucker-Lewis Index (TLI); Standardized Root Mean Residual 

(SRMR) e Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA). Valores de CFI e TLI devem 

ser > que 0,90 e, preferencialmente acima de 0,95; Valores de RMSEA devem ser < que 0,08 

ou, preferencialmente < que 0,06, com intervalo de confiança (limite superior) < 0,10. Valores 

de 2 não devem ser significativos; a razão 2/gl deve ser < 5 ou, preferencialmente, < 3 (Brown, 

2006). Para uma melhor adequação do modelo, foram investigados os índices de modificação, 

em busca de sugestões de correlação entre os parâmetros de erro (resíduo) de pares de itens, 

sendo analisados índices que apresentaram valores superiores a 30 (Brown, 2006). 

A AFE foi realizada através do software FACTOR 10.10.03. Para o critério de retenção 

de fatores, utilizou.se os critérios de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), o teste de Bartlett, as 

comunalidades das variáveis em relação a extração e por último, as cargas fatoriais das 

variáveis. O teste de Bartlett avalia se os dados da matriz de correlação são semelhantes a uma 

matriz identidade, isto é, se nenhuma variável possui relação com a outra. O critério de KMO 

é um critério para verificar a adequabilidade do tamanho amostral; ele varia de 0 a 1, sendo 

inaceitável a utilização da Análise Fatorial a partir do KMO < 0,50. 

A AFE foi implementada utilizando uma matriz policórica e método de extração Robust 

Diagonally Weighted Least Squares (RDWLS) (Asparouhov & Muthen, 2010). A decisão sobre 

o número de fatores a ser retido foi realizada por meio da técnica da análise paralela com 

permutação aleatória dos dados observados (Timmerman & Lorenzo-Seva, 2011) e a rotação 
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utilizada foi a Robust Promin (Lorenzo-Seva & Ferrando, 2019). O critério para a seleção dos 

itens foi que eles pesassem 0,30 ou mais no fator, e que não fossem saturados em mais de um 

fator ao mesmo tempo com diferença menor que 0,20 (Lloret, et al., 2017). 

A adequação do modelo foi avaliada por meio dos índices de ajuste, Root Mean Square 

Error of Aproximation (RMSEA), Comparative Fit Index (CFI) e Tucker-Lewis Index (TLI). 

A estabilidade dos fatores foi avaliada por meio do índice H (Ferrando & Lorenzo-Seva, 

2018). O índice H avalia quão bem um conjunto de itens representa um fator comum (Ferrando 

& Lorenzo-Seva, 2018). Os valores de H variam de 0 a 1. Valores altos de H (> 0,80) sugerem 

uma variável latente bem definida, que é mais provável que seja estável em diferentes estudos. 

Valores baixos de H sugerem uma variável latente mal definida, e provavelmente instável entre 

diferentes estudos (Ferrando & Lorenzo-Seva, 2018). 

Os índices de qualidade e eficácia das estimativas de pontuação foram avaliados. São 

recomendados valores de FDI (Factor Determinacy Index) acima de 0,90 e de confiabilidades 

marginais (EAP) acima de 0,80 (Ferrando & Lorenzo-Seva, 2018). 

Validade baseada no padrão de resposta aos itens 

O parâmetro de discriminação e os thresholds dos itens foram avaliados utilizando a 

parametrização de Reckase (1985). A fidedignidade da medida foi mensurada através do 

cálculo do coeficiente fidedignidade composta, Greatest Lower Bound to Reliability, 

McDonald's Ordinal e Alpha de Cronbach. Em todos os casos, valores acima e 0,70 são 

considerados adequados (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2009; Valentini & 

Damásio, 2016). 

Validade baseada nas relações com medidas externas  

Realizou-se a validação discriminante utilizando-se os escores da Escala 

Multidimensional de Reatividade Interpessoal (EMRI), com suas 4 dimensionalidades e o nível 

global da empatia (Sampaio et al., 2011) e a verificação de correlação (rho Spearman) com os 

escores dos 12 domínios da escala de autopercepção e da subescala de autoestima global (Self-

Perception Profile for College Students). Espera-se que o nível de correlação seja baixo ou nulo 

(rho < 0,39).  

A normalidade dos dados foi avaliada por meio dos testes Kolmogorov-Smirnov e 

Shapiro-Wilk. O pressuposto de homogeneidade de variância foi avaliado por meio do teste de 

Levene. Foram realizados procedimentos de bootstrapping (1000 re-amostragens; 95% IC 

BCa) para se obter uma maior confiabilidade dos resultados, para corrigir desvios de 

normalidade da distribuição da amostra e diferenças entre os tamanhos dos grupos e, também, 
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para apresentar um intervalo de confiança de 95% para as diferenças entre as médias (Haukoos 

& Lewis, 2005). Utilizou-se teste t de student para amostras independentes para testar 

diferenças entre os escores das variáveis e o sexo dos participantes. Em todas as análises 

realizou-se o cálculo do tamanho do efeito baseados nas medidas r2 (rho Spearman) e d de 

Cohen (Teste t). 

Resultado 

Validação de conteúdo 

As sugestões apresentadas pelos juízes e público-alvo foram analisadas e quando 

pertinentes, foram acatadas. A avaliação da concordância entre os juízes e o público-alvo foi 

realizada através do cálculo de concordância entre pares. Após a estimação da Porcentagem de 

Concordância para cada um dos 10 pares de juízes e dos 28 pares de membros do público-alvo, 

calculou-se a média geral da porcentagem de concordância entre os pares. Como resultado foi 

observada uma concordância geral aceitável entre os 5 juízes, de 76,81%, e elevada entre os 

membros do público-alvo, de 90,98%. 

Para medir o grau de concordância entre os juízes e membros do público-alvo em cada 

item, realizamos o cálculo do Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC). Os critérios de 

validação avaliados pelos juízes apresentaram índices CVCt satisfatórios de clareza (0,86) e 

pertinência (0,86). Os itens 15 (0,73), 28 (0,73), 41 (0,67), da escala de Competência no 

Trabalho – CT e os itens 33 (0,73) e 46 (0,73), da escala amizades próximas - AP, tiveram o 

CVC menor de 0,80 apenas para o critério clareza e foram revistos de acordo com as sugestões 

apresentadas. O CVCt da avaliação do público alvo apresentou índices satisfatórios de clareza 

(0,90) e pertinência (0,92), apresentando CVC abaixo de 0,80 no item 02 (0,79) do domínio 

CT, sendo revista de acordo com as sugestões apresentadas. 

Validação baseada na Estrutura Interna e no padrão de respostas 

Subescala de Autoestima Global 

Como a subescala de autoestima global é qualitativamente diferente, suas análises foram 

realizadas de forma separada do restante da Escala Autopercepção – SPPCS (Neemann & 

Harter, 2012). Com vistas a avaliar a plausibilidade da estrutura unifatorial da subescala, 

realizou-se uma AFC com os dados dos 1032 estudantes universitários. O modelo originalmente 

proposto (6 itens) não apresentou índices de ajuste adequados, não suportando o modelo (χ2 = 

106.646; gl = 9; χ2/gl = 11,84; p < 0,001 CFI=0,953; TLI=0,922; SRMS=0,076; 

RMSEA=0,103; 95% CI [0,086; 0,120]). 
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 Examinamos ainda, as cargas fatoriais, para verificar se haviam itens com peso fatorial 

menor que o estabelecido (< 0,30) e nenhum item foi eliminado. A análise dos índices de 

modificação, para verificar se a correlação entre os resíduos melhoraria o modelo (Brown, 

2006), indicou a correlação entre os pares de resíduos formados pelo item 27 ("Gostam de si 

mesmo como pessoa) e o item 40 (“Gostam da maneira como conduzem a sua vida).  Como o 

par de itens compartilham conteúdos semelhantes, evidenciado pelo tamanho do resíduo 

correlacionado (31.625) a eliminação do item que apresentou menor carga fatorial foi decidida 

(item 27). Ainda assim, o item 01 ("Gostam de ser como são”) e o item 40 apresentaram altos 

índices de covariância residual (40.328), indicando que também apresentavam conteúdos 

semelhantes, sendo eliminado o item com menor carga fatorial (item 1). O modelo 

reespecificado apresentou um ajuste satisfatório (χ2 = 3.36; gl = 2; χ2/gl = 1.68; p = 0.186; CFI 

= 0,99; TLI = 0,99; SRMS=0,020; RMSEA = 0,026; IC 90% [0,00; 0,072]). A estrutura e cargas 

fatoriais da subescala é mostrada na Figura 2. 

Figura 1 

Estrutura e Cargas Fatoriais da Subescala Autoestima Global - AG 

 

 
 

Para avaliar a estrutura fatorial da subescala composta por 04 (quatro) itens, foi realizada 

uma AFE, com os dados dos 1032 universitários. Os testes de esfericidade de Bartlett (1505.5, 

gl = 6, p < 0.00000010) e KMO (0.75) sugeriram interpretabilidade da matriz de correlação dos 

itens. A análise paralela otimizada indicou um fator como sendo o mais representativo para os 

dados A porcentagem geral de variância comum explicada pelo fator extraído foi de 71,47% 

(95%IC). É importante destacar que os indicadores de Unidimensionalidade Unidimensional 

Congruence (UniCo = 0.927), Explained Common Variance (ECV = 0.780) e Mean of Item 

Residual Absolute Loadings (MIREAL = 0.341) (Ferrando & Lorenzo-Seva, 2018) suportaram 

a unidimensionalidade da escala. 
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 Para validade baseada no padrão de respostas, os parâmetros de discriminação e os 

thresholds dos itens foram avaliados por meio de Teoria de Resposta ao Item. O item mais 

discriminativo da subescala foi o 54 (a = 2.194), seguido do item 14 (a = 1.294), do item 47 (a 

= 0.866) e do item 40 (a = 0.578). Como apresentado na Tabela 1, em relação aos Thresholds 

dos itens, não foi encontrado nenhum padrão inesperado de resposta, de modo que quanto maior 

foi a categoria de resposta da escala, maior foi o nível de traço latente necessário para endossá-

lo. 

 

Tabela 1 

Thresholds dos Itens 

Itens Threshold1-2 Threshold2-3 Threshold3-4 

14 -0.708   0.390  1.614  

40 -2.062  -0.505  1.505  

47 -1.557  -0.398  1.045  

54 -0.845   0.083  1.072  

 

Dos quatro (04) itens da subescala AG, 03 estavam originalmente com a autodescrição 

positiva (mais adequada) do enunciado primeiro (itens 40, 47 e 54). Portanto, invertemos o item 

54, para que a escala apresentasse 02 itens (itens 40 e 54) digitados negativamente e 02 

positivamente (itens 14 e 47). A Tabela 2 reporta os itens e suas saturações fatoriais (AFE), as 

estatísticas descritivas, os coeficientes de assimetria e os índices de curtose correspondentes aos 

itens. 

 

Tabela 2 

Cargas fatoriais (AFE), Estatísticas Descritivas, Variância, Assimetria e Curtose dos Itens da 

Subescala Autoestima Global 

Itens – Subescala Autoestima Global 

N=1032 Média 

Variância    Assimetria Curtose   Cargas 

fatoriais 
 (95% IC) 

14 - Estão bastante satisfeitos consigo mesmos 
0.79 

2.192 

(2.11-2.27) 0.932   0.281 -0.953 

40 - Gostam da maneira como conduzem a sua vida 
0,50 

2.674 

(2.60 -2.75) 0.973  -0.258 -0.950 

47 - Estão muito felizes por serem como são 
0,65 

2.696 

(2.62-2.78) 1.014 -0.270 -1.005 

54 - Estão satisfeitos consigo mesmos 
0,91 

2.414 

(2.33-2.49) 1.014  0.071 -1.081 
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O modelo unidimensional com 04 itens apresentou fidedignidade composta do fator 

aceitável (0,81) e bons índices de confiabilidade (Greatest Lower Bound to Reliability = 0.83; 

McDonald's Ordinal Omega = 0.81; Standardized Cronbach's Alpha = 0.80). A medida de 

replicabilidade da estrutura unifatorial (H-index) sugeriu que a subescala poderá ser replicável 

em estudos futuros (H-latente = 883; H-observável = 0,824) (Ferrando & Lorenzo-Seva, 2018). 

Verifica-se ainda que a subescala unidimensional apresentou índices de qualidade e eficácia 

acima dos recomendados (EAP = 0.883; FDI = 0.940), sendo um indicativo de que pode ser 

recomendada para avaliações individuais (Ferrando & Lorenzo-Seva, 2018). 

Escala de Perfil de Autopercepção para Estudantes Universitários 

Realizou-se inicialmente a Análise Fatorial Confirmatória (AFC), com os dados das 

respostas dos 1032 estudantes, para avaliar a plausibilidade da estrutura original da Escala de 

Perfil de Autopercepção para Estudantes Universitários. A estrutura composta por 48 itens 

divididos em 12 domínios (fatores), sendo 04 itens cada domínio, não apresentou índices de 

ajuste adequados, não suportando o modelo (χ2 = 8322.703; gl = 1014 χ2/gl = 8,20; p < 0,001; 

CFI=0,841; TLI=0,824; SRMS=0,088; RMSEA=0,084 - 95% CI [0,082; 0,085]). 

Como a estrutura original não apresentou adequação, optou-se por realizar uma AFE 

com os dados das respostas dos 1032 estudantes a fim de investigar sua estrutura fatorial. Os 

testes de esfericidade de Bartlett (11676.0, gl = 1128, p < 0,001) e KMO (0.82) sugeriram 

interpretabilidade da matriz de correlação dos itens. A análise paralela sugeriu oito (08) fatores 

como sendo os mais representativos para os dados, com porcentagem geral de variância comum 

explicada pelos fatores extraídos de 66,32% (95%IC). 

A partir da indicação da análise paralela, realizou-se uma AFE com os mesmos 

parâmetros e dados, mas com indicação de 08 fatores. Utilizando os critérios para a seleção 

(fator > 0,30 e não saturados em mais de um fator com diferença < 0,20) foram eliminados 09 

itens, apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 

Estrutura Fatorial dos Itens Eliminados do Self Perception Profile for College Students 

(SPPCS) 

Itens eliminados 
Cargas Fatoriais 

1 2 3 4 5 6 7 8 

M-9 - Sentir que seu comportamento é 

geralmente moral 
  0.118   0.015   -0.179     0.187   -0.001    0.018   0.209   -0.090  

M-22 - Normalmente faz o que é 

moralmente certo 
  0.210  -0.005    0.254    -0.064   -0.002    0.204  -0.081   -0.220  

M-35 - Pensam que são morais   0.104   0.082   -0.184     0.179    0.058    0.005   0.307   -0.121  
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M-49 - Vivem de acordo com seus 

padrões morais 
  0.226   0.007    0.294     0.010    0.072    0.174  -0.114   -0.213  

CT-2 - Muito orgulhosos do trabalho que 

desempenham   0.086  -0.029   -0.078     0.026    0.090    0.133   0.281   0.007  

RR-10 - As pessoas serão atraídas 

romanticamente 
  0.028   0.428    0.173     0.313    0.231   -0.401  -0.128   -0.126  

RR-23 - Não tem dificuldade em 

estabelecer relacionamentos 
  0.062   0.357   -0.243     0.486    0.283   -0.547   0.092   -0.107  

RR-36 - Ter a capacidade de desenvolver 

relacionamentos 
 -0.010   0.358    0.062     0.431    0.349   -0.574  -0.246   -0.134  

RR-50 - Quando estiver interessado, a 

outra pessoa gostará deles 
  0.054   0.416   -0.221     0.396    0.079   -0.371   0.152   -0.024  

Nota. M = Moralidade; CT = Competência no trabalho; RR = Relacionamentos românticos. 

 

A partir da eliminação desses itens, realizou-se uma AFE com 39 itens e os mesmos 

parâmetros. A análise paralela sugeriu oito (08) fatores como sendo os mais representativos 

para os dados, com porcentagem geral de variância comum explicada pelos fatores extraídos de 

75,02% (95%IC). As cargas fatoriais distribuídas por oito fatores, podem ser observadas na 

Tabela 4. Também são reportados os índices de Fidedignidade Composta, bem como 

estimativas de replicabilidade dos escores fatoriais (H-index) (Ferrando & Lorenzo-Seva, 

2018). 

 

Tabela 4 

Estrutura Fatorial da Escala de Autopercepção para Estudantes Universitários 

Variáveis 

N = 1029   

Cargas Fatoriais   

CA CI H AF CAT IS RP CR 

3 - Confiantes de que estão dominando o curso  0.580  0.273 -0.065  0.049  0.095  0.089  0.045 -0.087 

8 - Tão inteligente ou mais do que os outros  0.764  0.369 -0.044 -0.040  0.074 -0.074 -0.056  0.007 

15 - Sentem que são muito bons no trabalho 

que fazem   0.644  0.215  0.055  0.048 -0.007  0.034  0.074  0.121 

16 - Saem-se muito bem nos estudos  0.682  0.340 -0.023  0.046 -0.053  0.054  0.006 -0.173 

28 - Sentem-se confiantes de que podem fazer 

um novo trabalho  0.533  0.098  0.078  0.013  0.037  0.108  0.088  0.107 

34 - Tão brilhante ou mais do que os outros  0.816  0.342 -0.053 -0.058  0.041 -0.068 -0.073  0.035 

21 - Sentem-se mentalmente capaz  0.257  0.776  0.035  0.023 -0.040 -0.029  0.010  0.041 

29 - Raramente tem problemas com as tarefas 

escolares  0.173  0.673  0.024 -0.019 -0.025  0.045 -0.001 -0.087 

41 - Satisfeito com a maneira como realiza o 

trabalho  0.072  0.552  0.018  0.060 -0.012  0.110  0.050  0.038 

42 - Sentem-se intelectualmente competente 

nos estudos  0.330  0.867  0.027  0.011 -0.041 -0.004 -0.011 -0.053 

48 - Sentem que eles são inteligentes  0.322  0.826 -0.042 -0.035  0.065 -0.058 -0.011  0.070 

11 - Ri facilmente de comportamentos bobos -0.197  0.166  0.851 -0.041  0.040 -0.027 -0.027  0.028 

24 - Não se importe de ser zoado por amigos  0.205 -0.188  0.517  0.032 -0.016  0.110  0.068 -0.034 

37 - Podem rir de si mesmos facilmente  -0.186  0.150  0.898 -0.027  0.001  0.010 -0.047  0.008 

51 - Podem rir de certas coisas que fazem  0.209 -0.162  0.898  0.002 -0.041 -0.007 -0.011 -0.043 

5 - Felizes com sua aparência -0.195  0.220  0.017  0.730 -0.005  0.026  0.033  0.063 
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18 - Estão felizes com sua altura e peso  0.166 -0.163  0.005  0.859  0.035 -0.060 -0.054 -0.086 

31 - Gostam de seu corpo do jeito que é  -0.206  0.175 -0.034  0.918  0.008 -0.052 -0.007  0.027 

44 - Gostam da sua aparência física  0.181 -0.165 -0.030  0.889 -0.020  0.073 -0.002  0.002 

13 - Faça bem novas atividades atléticas  0.236 -0.194  0.077 -0.028  0.758  0.012  0.034  0.021 

26 - Sinta-se como um atleta -0.218  0.184 -0.029  0.059  0.831 -0.028 -0.009 -0.021 

39 - Melhor do que outros em esportes   0.297 -0.233 -0.093 -0.037  0.788  0.032 -0.036 -0.013 

53 - Bom em atividades físicas -0.223  0.147  0.034  0.021  0.826  0.006  0.032 -0.036 

4 - Satisfeito com habilidades sociais  -0.233  0.140  0.055  0.058  0.024  0.509 -0.010  0.113 

7 - Ter amigo próximo com quem compartilhar -0.260  0.306 -0.033 -0.036 -0.029  0.744  0.012 -0.113 

17 - Faz amigos facilmente -0.260  0.099  0.065 -0.012  0.114  0.673 -0.042  0.108 

20 - Capaz de fazer um amigo próximo de 

confiança  0.169 -0.200 -0.081 -0.015 -0.048  0.895 -0.037  0.005 

30 - Gostar de suas interações  0.218 -0.226  0.112  0.071  0.001  0.574  0.036  0.075 

33 - Ter amigo próximo para compartilhar 

pensamentos, sentimentos -0.288  0.333 -0.051 -0.039 -0.043  0.775  0.017 -0.080 

43 - Socialmente aceito por muitas pessoas  0.240 -0.107  0.151  0.081  0.014  0.465  0.051 -0.105 

46 - Capaz de fazer amigos realmente próximos  0.161 -0.221 -0.090 -0.047  0.020 0.989 -0.040  0.017 

6 - Gostam da maneira como agem perto dos 

pais  0.139 -0.157  0.001 -0.056 -0.007 -0.015  0.805  0.005 

19 - Fácil de agir naturalmente perto dos pais -0.200  0.160 -0.016  0.046  0.010 -0.034  0.803 -0.002 

32 - Confortável sendo eles mesmos perto dos 

pais  0.157 -0.125 -0.016  0.014 -0.011 -0.004  0.936 -0.015 

45 - Se relacionam bem com os pais -0.164  0.205 -0.018 -0.054  0.036  0.017  0.681  0.007 

12 - Ser tão criativo ou até mais  0.474 -0.104 -0.022 -0.007 -0.004 -0.041 -0.020  0.765 

25 - Sintam-se muito criativos e inventivos  0.011  0.291 -0.029  0.053 -0.063  0.015  0.026  0.757 

38 - Sintam-se criativos  0.016  0.269  0.010 -0.047  0.027  0.029 -0.030  0.749 

52 - Ter muitas ideias originais  0.459 -0.158  0.007 -0.001 -0.016 -0.008  0.014  0.713 

H-latent 0.932 0.939 0.936 0.950 0.916 0.970 0.945 0.910 

H-observed 0.921 0.917 0.895 0.941 0.896 0.994 0.909 0.883 

Fidedignidade Composta 0.832 0.861 0.878 0.913 0.878 0.893 0.884 0.834 

Nota. H: humor; CA: Competência acadêmica; IS: Interações Sociais; CI: Capacidade Intelectual; AF: Aparência 

física; CAT: Competência Atlética; RP: Relação com os pais; CR: Criatividade. 

 

Os itens apresentaram cargas fatoriais adequadas, com cargas fatoriais elevadas em seus 

respectivos fatores. Apenas nove itens tiveram padrão de cargas cruzadas (i.e., itens com cargas 

fatoriais > 0,30 em mais de um fator), a saber: itens, 8, 16, 34 (CA), 42, 48 (CI), 7, 33 (IS), 12 

e 52 (CR). Entretanto, como a diferença das cargas fatoriais eram maiores que 0.20, os itens 

foram conservados no fator de maior carga fatorial. 

Os índices de ajuste do instrumento foram adequados (χ2 = 53268,965, gl = 741; P = 

0.000010; RMSEA = 0,050; CFI = 0.977; TLI = 0.963). A fidedignidade composta dos fatores 

também se mostrou aceitável (acima de 0,80) para todos os fatores. A medida de replicabilidade 

da estrutura fatorial (H-index) sugeriu que todos os fatores poderão ser replicáveis em estudos 

futuros (H > 0,80) (Ferrando & Lorenzo-Seva, 2018). 

Destaca-se ainda, que os indicadores de Unidimensionalidade Unidimensional 

Congruence (UniCo = 0.889), Explained Common Variance (ECV = 0.702) e Mean of Item 

Residual Absolute Loadings (MIREAL = 0.314) (Ferrando & Lorenzo-Seva, 2018) não 
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suportaram a unidimensionalidade da escala. Apresenta-se ainda, na Tabela 5, os índices acima 

da recomendada de qualidade e eficácia das estimativas de pontuação dos fatores, indicando 

que podem ser usadas para avaliação individual (FDI > 0,90; ORION > 0,80) (Ferrando & 

Lorenzo-Seva, 2018). 

 

Tabela 5 

Índices de Qualidade e Eficácia das Estimativas de Pontuação dos Fatores 

ORION 0.932 0.939 0.936 0.950 0.916 0.970 0.945 0.910 

FDI 0.965 0.969 0.968 0.974 0.957 0.985 0.972 0.954 

Nota. FDI = Factor Determinacy Index; ORION = Overall Reliability of fully-Informative prior Oblique N-EAP 

scores. 

Para a evidência de validade baseada no padrão de resposta aos itens, utilizamos a Teoria 

de Resposta ao Item, com o estudo do Funcionamento Diferencial do Item – DIF (Differential 

Item Functioning), como medida empírica para avaliar o ajuste entre os níveis de habilidade da 

amostra e o processo de resposta ao item. Os parâmetros de discriminação são apresentados na 

Tabela 6. 

 

Tabela 6 

Discriminação dos Itens 

Itens CA CI H AF CAT IS RP CR 

3 - Confiantes com o curso  0.797  0.375 -0.089  0.067  0.131  0.122  0.061 -0.120 

4 - Satisfeitos com habilidades sociais  -0.307  0.184  0.072  0.076  0.032  0.669 -0.013  0.148 

5 - Felizes com sua aparência -0.366  0.413  0.032 1.372 -0.010  0.048  0.062  0.119 

6 - Gostam como agem perto dos pais  0.241 -0.274  0.001 -0.097 -0.013 -0.026 1.400  0.008 

7 - Ter amigo próximo -0.446  0.525 -0.057 -0.062 -0.050 1.275  0.020 -0.194 

8 - Tão inteligente ou mais 1.238  0.598 -0.072 -0.065  0.120 -0.119 -0.091  0.011 

11 - Ri facilmente -0.405  0.340 1.746 -0.084  0.081 -0.055 -0.056  0.056 

12 - Ser tão criativo ou até mais 1.019 -0.223 -0.048 -0.016 -0.008 -0.088 -0.044 1.647 

13 - Faça bem novas atividades atléticas  0.432 -0.355  0.141 -0.051 1.385  0.022  0.062  0.039 

15 - Muito bons no trabalho 1.003  0.335  0.086  0.075 -0.011  0.053  0.115  0.188 

16 - Saem-se muito bem nos estudos 1.035  0.516 -0.034  0.069 -0.080  0.082  0.010 -0.262 

17 - Faz amigos facilmente -0.412  0.158  0.104 -0.019  0.181 1.069 -0.067  0.171 

18 - Estão felizes com sua altura e peso  0.327 -0.320  0.011 1.691  0.069 -0.119 -0.107 -0.169 

19 - Agem naturalmente perto dos pais -0.364  0.291 -0.029  0.084  0.018 -0.062 1.463 -0.004 

20 - Capaz de fazer um amigo próximo  0.346 -0.409 -0.164 -0.031 -0.098 1.826 -0.076  0.010 

21 - Sentem-se mentalmente capaz  0.449 1.357  0.061  0.041 -0.071 -0.051  0.018  0.072 

24 - Não se importe de ser zoado  0.277 -0.255  0.701  0.044 -0.021  0.149  0.092 -0.046 

25 - Sintam-se muito criativos  0.026  0.665 -0.066  0.120 -0.145  0.035  0.060 1.733* 

26 - Sinta-se como um atleta -0.478  0.404 -0.064  0.129 1.822* -0.061 -0.020 -0.047 

28 - Confiantes em um novo trabalho  0.722  0.133  0.106  0.018  0.051  0.146  0.120  0.145 

29 - Poucos problemas com tarefas 

escolares  0.232  0.905  0.032 -0.026 -0.033  0.060 -0.001 -0.118 

30 - Gostar de suas interações  0.337 -0.351  0.173  0.110  0.002  0.889  0.056  0.115 
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31 - Gostam de seu corpo do jeito que é  -0.614  0.522 -0.101 2.740*  0.023 -0.155 -0.022  0.080 

32 - Confortável perto dos pais  0.582 -0.461 -0.060  0.052 -0.040 -0.016 3.461* -0.056 

33 - Amigos para compartilhar sentimentos -0.556  0.643 -0.098 -0.075 -0.083 1.496  0.034 -0.155 

34 - Tão brilhante ou mais que outros 1.419*  0.595 -0.093 -0.101  0.071 -0.117 -0.127  0.060 

37 - Podem rir de si mesmos -0.457  0.370 2.208 -0.067  0.001  0.024 -0.116  0.019 

38 - Sentem-se criativos  0.035  0.575  0.022 -0.101  0.058  0.061 -0.063 1.599 

39 - Melhor do que outros em esportes   0.574 -0.451 -0.181 -0.072 1.524  0.063 -0.069 -0.026 

41 - Satisfeito em como realiza o trabalho  0.095  0.727  0.024  0.080 -0.015  0.145  0.066  0.050 

42 - Sentem-se intelectualmente competente  0.729 1.914*  0.060  0.024 -0.091 -0.008 -0.024 -0.117 

43 - Socialmente aceito  0.332 -0.148  0.209  0.112  0.020  0.645  0.071 -0.145 

44 - Gostam da sua aparência física  0.499 -0.454 -0.083 2.452 -0.054  0.202 -0.006  0.005 

45 - Se relacionam bem com os pais -0.239  0.298 -0.026 -0.079  0.053  0.025  0.993  0.010 

46 - Fazer amigos realmente próximos  0.784 -1.076 -0.437 -0.231  0.095 4.926* -0.193  0.084 

48 - Sentem que eles são inteligentes  0.640 1.641 -0.084 -0.070  0.128 -0.116 -0.022  0.139 

51 - Podem rir de certas coisas que fazem  0.554 -0.430 2.383*  0.007 -0.109 -0.018 -0.028 -0.114 

52 - Ter muitas ideias originais  0.856 -0.295  0.013 -0.001 -0.030 -0.015  0.025 1.329 

53 - Bom em atividades físicas -0.462  0.306  0.071  0.043 1.713  0.012  0.067 -0.074 

Nota. * item mais discriminativo de cada uma das dimensões. 

 

Conforme pode ser visto na tabela 3, os itens mais discriminativos foram: Competência 

Acadêmica – item 34 ‘Tão brilhante ou mais que outros’ (a = 1.419); Competência Intelectual 

– item 42 ‘Sentem-se intelectualmente competente’ (a = 1.914); Humor – item 51 ‘Podem rir 

de certas coisas que fazem’ (a = 2.383); Aparência Física – item 31 ‘Gostam de seu corpo do 

jeito que é’ (a = 2.740); Competência Atlética – item 26 ‘Sente-se como um atleta’ (a = 1.822); 

Interações sociais – item 46 ‘Capaz de fazer amigos realmente próximos’ (a = 4.926); Relação 

com os pais – item 32 ‘Confortável sendo eles mesmos perto dos pais’ (a = 3.461); e 

Criatividade – item 25 ‘Sentem-se muito criativos’ (a = 1.733). 

Ainda na avaliação do padrão de respostas, apresentamos na Tabela 7, os valores dos 

Thresholds dos itens. Não foi encontrado nenhum padrão inesperado de resposta, de modo que 

quanto maior foi a categoria de resposta da escala, maior foi o nível de traço latente necessário 

para endossá-lo. 

 

Tabela 7  

Thresholds dos Itens 

Itens Threshold1-2 Threshold2-3 Threshold3-4 

V   3 -0.595  0.357 1.333 

V   4 -0.851  0.073  0.964 

V   5 -1.326 -0.032 1.578 

V   6 -1.472 -0.276  0.853 

V   7 -1.368 -0.305  0.616 

V   8 -0.763  0.525 1.856 

V  11 -2.543 -1.297  0.260 
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V  12 -1.216  0.458 2.149 

V  13 -0.629  0.508 1.638 

V  15 -1.606 -0.159 1.447 

V  16 -1.618 -0.449 1.138 

V  17 -1.052  0.112 1.190 

V  18 -1.165 -0.024 1.281 

V  19 -1.734 -0.543  0.557 

V  20 -1.543 -0.224 1.172 

V  21 -1.761 -0.243 1.132 

V  24 -1.415 -0.421  0.853 

V  25 -1.599  0.578 2.398 

V  26 -0.396 1.069 2.674 

V  28 -1.311 -0.099 1.042 

V  29 -1.420 -0.197 1.025 

V  30 -1.468 -0.226 1.126 

V  31 -1.596  0.532 2.797 

V  32 -3.678 -1.446 1.084 

V  33 -2.048 -0.837  0.207 

V  34 -1.401  0.190 1.744 

V  37 -3.253 -1.476  0.354 

V  38 -1.705  0.502 2.274 

V  39 -0.207 1.264 2.888 

V  41 -1.427 -0.064 1.240 

V  42 -2.084 -0.091 1.619 

V  43 -1.319 -0.216 1.017 

V  44 -2.421 -0.498 2.401 

V  45 -1.816 -0.743  0.428 

V  46 -4.248 -0.869 2.377 

V  48 -1.689  0.271 1.946 

V  51 -3.775 -2.103  0.317 

V  52 -1.483  0.072 1.754 

V  53 -1.324  0.232 2.046 

 

Validade baseada nas relações com medidas externas 

 

Considerando a validade baseada nas relações com medidas externas, realizou-se a 

Validação discriminante das 09 subescalas dos dados sobre Self-Perception Profile for College 

Students - SPPCS e os 4 domínios da dimensionalidade da Escala Multidimensional de 

Reatividade Interpessoal - EMRI. 

Inicialmente realizou-se uma AFC para verificar evidências de validade do EMRI na 

amostra estudada. A estrutura composta por 26 itens divididos em 04 dimensões (subescalas 

AP e CE com sete itens e FS e TP seis itens) apresentou índices de ajuste adequados, suportando 
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o modelo (χ2 = 1539,228; gl = 295; χ2/gl = 5,21; p < 0,001; CFI=0,921; TLI=0,913; 

SRMS=0,075; RMSEA=0,064 - 95% CI [0,061; 0,067]). 

A normalidade dos dados foi avaliada por meio dos testes Kolmogorov-Smirnov e 

Shapiro-Wilk. Os resultados demonstraram que todas as variáveis do SPPCS e do EMRI não 

apresentavam distribuição normal (p<0,001). A tabela 8 apresenta os resultados das correlações 

(rho Spearman) obtidas. 

 

Tabela 8 

Análises de Correlação de Spearman entre EMRI e SPPCS 

  FS CE AP TP EG CA CI H AF CAT IS RP CR AE 

FS -              

CE ,484** -             

AP ,413** ,399** -            

TP ,272** ,483** ,127** -           

EG ,794** ,788** ,710** ,536** -          

CA -,089** -,062* -,274** -,022 -,163** -         

CI -,020 -,046 -,239** ,033 -,101** ,582** -        

H -,018 ,003 -,144** ,021 -,054 ,234** ,190** -       

AF -,130** -,092** -,167** -,035 -,148** ,489** ,345** ,238** -      

CAT -,099** -,058 -,153** ,019 -,113** ,189** ,094** ,118** ,280** -     

IS -,034 ,075* -,174** ,042 -,043 ,323** ,299** ,392** ,280** ,202** -    

RP -,089** ,027 -,162** ,028 -,085** ,189** ,166** ,212** ,156** ,052 ,218** -   

CR -,065* -,040 -,201** ,037 -,108** ,423** ,364** ,170** ,224** ,220** ,221** ,078* -  

AE -,161** -,047 -,269** ,006 -,181** ,520** ,614** ,285** ,545** ,209** ,481** ,313** ,295** - 

APG -,099** -,028 -,310** ,024 -,157** ,714** ,666** ,505** ,634** ,403** ,685** ,409** ,513** ,778** 

Nota. * = p < 0,05; ** = p < 0,01; FS = Fantasia; CE = Consideração empática; AP = Angústia pessoal; TP = 

Tomada de perspectiva; EG = Empatia Geral; CA = Competência acadêmica; CI = Capacidade Intelectual; H = 

Humor; AF = Aparência física; CAT = Competência Atlética; IS = Interações Sociais; RP = Relação com os 

pais; CR = Criatividade; AE = Autoestima; APG = Autopercepção Geral. 

 

Pode-se observar que todas as subescalas de empatia – EMRI apresentaram nível de 

correlação baixa (rho < 0,30) com as subescalas do SPPCS. A subescala de Autoestima 

apresentou correlação moderada positiva com CI (rho = ,614; p < 0,01), AF (rho = ,545; p < 

0,01), CA (rho = ,520; p < 0,01) e IS ((rho = ,481; p < 0,01). Observa-se ainda, que a subescala 

de AP possui correlação significativa negativa (embora fraca) com a maioria dos domínios de 

autopercepção, o que indica que quando maior a angústia pessoal, menor a autopercepção. 

Foi realizado um teste t de Student para amostras independentes com o objetivo de 

investigar em que medida os escores da EMRI e do SPPCS eram diferentes entre homens (N = 

390) e mulheres (N = 642). Os resultados são apresentados na Tabela 9 e demonstraram que 
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mulheres tiveram escores estatisticamente maior do que homens de efeito irrisório na subescala 

RP (d de Cohen = 0,14), de efeito pequeno nas escalas FS (d de Cohen = 0,36) e TP (d de Cohen 

= 0,24) e de efeito médio nas subescalas CE (d de Cohen = 0,64) e AP (d de Cohen = 0,46) e 

na escala de Empatia Geral - EG (d de Cohen = 0,61). Homens tiveram escore estatisticamente 

maior que mulheres de efeito irrisório nas subescalas CI (d de Cohen = 0,15), CR (d de Cohen 

= 0,18) e na escala de Autopercepção Geral - APG (d de Cohen = 0,15) e de efeito baixo nas 

subescalas CA (d de Cohen = 0,21) e CAT (d de Cohen = 0,31).  

 

Tabela 9 

Resultados do Teste de Diferença nos Escores do SPPCS e EMRI entre Homens e Mulheres 

  

Escores Estatística do teste t (Bootstrapping sample) 

M DP t Gl Valor-p 
Diferença de 

Média 

IC da Diferença de 

Média (95%) 

Limite 

inferior 

Limite 

superior  

CA 
Feminino 14,58 3,95 

-3,31 1030 0,003 -,84 -1,33 -,33 

 

Masculino 15,42 3,92  

CI 
Feminino 12,62 3,88 

-2,31 1030 0,016 -,56 -1,01 -,12 

 

Masculino 13,18 3,67  

H 
Feminino 11,93 3,16 

-1,60 1030 0,086 -,31 -,64 ,02 

 

Masculino 12,25 2,91  

AF 
Feminino 9,72 3,60 

-1,31 1030 0,173 -,29 -,70 ,14 

 

Masculino 10,02 3,39  

CAT 
Feminino 8,05 3,21 

-4,84 1030 0,001 -1,00 -1,40 -,59 

 

Masculino 9,05 3,21  

IS 
Feminino 21,14 5,98 

,03 1030 0,970 ,01 -,69 ,76 

 

Masculino 21,12 5,94  

RP 
Feminino 11,54 3,43 

2,26 1030 0,030 ,49 ,06 ,93 

 

Masculino 11,05 3,34  

CR 
Feminino 9,15 3,22 

-2,84 1030 0,008 -,59 -1,00 -,19 

 

Masculino 9,74 3,25  

AE 
Feminino 9,97 3,06 

-,07 1030 0,934 -,01 -,42 ,38 

 

Masculino 9,98 2,90  

APG 
Feminino 108,71 20,20 

-2,37 1030 0,024 -3,10 -5,62 -,51 

 

Masculino 111,82 20,64  

FS 
Feminino 27,33 5,24 

5,68 1030 0,001 1,94 1,26 2,58 

 

Masculino 25,39 5,46  

CE 
Feminino 30,90 3,62 

9,58 1030 0,001 2,60 2,12 3,12 

 

Masculino 28,30 4,56  

AP 
Feminino 20,93 4,75 

7,21 1030 0,001 2,22 1,66 2,79 

 

Masculino 18,72 4,83  

TP Feminino 26,32 3,01 3,81 1030 0,001 ,75 ,38 1,13  
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Masculino 25,58 3,11  

EG 
Feminino 105,48 12,01 

9,48 1030 0,001 7,50 5,86 9,05 

 

Masculino 97,98 12,83  

Nota. CA = Competência acadêmica; CI = Competência Intelectual; H = Humor; AF = Aparência física; CAT = 

Competência Atlética; IS = Interações Sociais; RP = Relação com os pais; CR = Criatividade; AE = Autoestima; 

APG = Autopercepção Geral; FS = Fantasia; CE = Consideração empática; AP = Angústia pessoal; TP = 

Tomada de perspectiva; EG = Empatia Geral. 

 

Discussão 

O objetivo deste estudo foi adaptar e fornecer evidências de validade do Self-Perception 

Profile for College Students SPPCS, escala desenvolvida por Neemann & Harter (2012), para 

uso com universitários. As análises mostram que a escala SPPCS adaptada apresenta boas 

evidências de validade e propriedades psicométricas adequadas para mensurar a autopercepção 

e autoestima global dos estudantes. Com relação à validade de conteúdo, tanto qualitativamente 

quanto quantitativamente, a escala apresentou índices satisfatórios de concordância na 

avaliação dos juízes experts e do público-alvo, com relação à clareza e pertinência dos itens.  

Quanto à validade baseada na estrutura interna, realizamos análises com AFC e AFE 

separadamente para a Autoestima Global e para os 12 domínios do SPPCS. Os resultados 

permitiram a identificação de uma estrutura unidimensional com 04 itens para a Autoestima 

Global. No estudo de Neemann & Harter (2012) a escala de Autoestima não foi incluída nas 

análises fatoriais, não sendo possível a comparação da estrutura obtida em nosso resultado com 

a versão original. Na versão portuguesa, essa subescala foi incluída nas análises fatoriais em 

conjunto com as 12 escalas de autopercepção, apresentando na versão adaptada, estrutura com 

07 itens, sendo 06 deles os mesmos da escala original e um que migrou da escala de 

competência no trabalho (Ribeiro, 1994). Entretanto, na adaptação portuguesa, o método de 

retenção fatorial utilizado foi a Análise de Componentes Principais (ACP) e não Análise 

Fatorial, considerado o apropriado para observar um construto latente que melhor explique a 

inter-relação entre um conjunto de itens (Damásio, 2012). 

Quanto ao SPPCS, as análises identificaram 8 domínios, diferente dos 12 da escala 

original para nossa amostra. Ressalta-se que a versão do SPPCS adaptada para portugueses, já 

havia apresentado diferenciação no número de fatores da escala, com 12 domínios (incluído 

autoestima), ao invés de 13, com eliminação de 02 itens (24 e 28) e itens dos domínios de CT, 

CA e CI com saturação diferente da original (Barros, 2012; Ribeiro, 1994). Destaca-se que o 

método de retenção fatorial utilizado tanto na versão original quanto nas adaptações 

portuguesas, foi a Análise de Componentes Principais, enquanto que nesse estudo utilizou-se 
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AFE com a técnica da Análise Paralela, sendo considerado mais adequado (Damásio, 2012). 

Outros estudos de validação também demonstraram solução fatorial diferente do instrumento 

originalmente proposto (Chevrier et al., 2020; Fleith & Alencar, 2012; Lau, Chan, & Lam, 

2018; Makri-Botsari & Stampoltzis, 2020; Niazi et al., 2019; Porta-Nova & Fleming, 2014). 

Entre as alterações houve a eliminação das subescalas Moralidade (M) e Relações 

Românticas (RR). A subescala M não apresentava carga fatorial adequada e a RR apresentou 

carga fatorial em 03 fatores, demonstrando ser um constructo que não está sendo bem definido 

na população estudada. Essas diferenças não são encontradas na versão original e em outras 

versões adaptadas (Barros, 2012; Chevrier et al., 2020; Neemann & Harter, 2012). Ressalta-se 

que a população de universitários apresenta características de transição ao mundo adulto e são 

necessários mais estudos para verificar se essas subescalas tendem a ganhar relevância com a 

idade e as novas experiências. 

Encontrou-se ainda, outras diferenças significativas na escala. Quanto à subescala que 

denominamos Interação Social (IS), a aglutinação de seus itens em um único fator pode ser 

confirmada teoricamente pelas correlações moderadas encontradas entre as subescalas AP e AS 

tanto na versão original (r = 0,55) quanto na portuguesa (r = 0,52), (Barros, 2012; Neemann & 

Harter, 2012). As diferenças de distribuição dos itens nas subescalas CI e CA em nosso estudo, 

justificam-se pela análise de seus conteúdos, que apresentam compatibilidades, evidenciadas 

com valores significativos de correlação entre elas na versão original (r = 0,65) (Neemann & 

Harter, 2012). No domínio de CT, percebeu-se que seu conteúdo pode ter sido interpretado 

como atividades escolares ao invés de laborais, assim como verificado na versão portuguesa 

(Barros, 2012; Ribeiro, 1994). Isso pode ter ocorrido, principalmente, porque nossa amostra era 

composta por estudantes de universidades públicas, nas quais a realidade do trabalho é ainda 

pouco vivenciada se comparado ao padrão americano. 

A validade baseada nos padrões de respostas aos itens identificou adequados ajustes 

entre os níveis de habilidade da amostra e o processo de resposta ao item. A validade 

discriminante também foi adequada entre as subescalas de Empatia - EMRI e do SPPCS, com 

baixas correlações entre si. Utilizamos a escala de Empatia – EMRI, para validação 

discriminante e seria interessante em estudos futuros, a utilização de escalas que mensuram 

constructos semelhantes para evidências de validade convergente. 

Pela análise de correlação entre as subescalas do SPPCS, verificou-se que quanto maior 

a Autopercepção Geral (APG), maior a Autoestima Global (AG) e principalmente a Aparência 

Física (AF). Percebe-se a importância da autopercepção positiva concorrendo para a autoestima 

do sujeito (Harter, 1999). Ainda, concordamos que os papéis dos indivíduos nessa fase do 
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desenvolvimento podem não estar claramente definidos e a aparência, como uma característica 

observável, se mostra como uma maneira mais fácil de definir a si mesmo, se tornando uma 

característica importante (Chevrier et al., 2020; Neemann & Harter, 2012). 

As mulheres apresentaram escores maiores apenas no domínio Relação com os Pais 

(RP) do SPPCS, assim como no estudo português de Barros (2012). Homens tiveram maiores 

escores nos domínios Capacidade Intelectual (CI), Criatividade (CR), Competência acadêmica 

(CA), Competência Atlética (CAT) e Autopercepção Geral (APG), assim como verificado em 

outros estudos (Barros, 2012; Chevrier et al., 2020). No estudo original, os homens 

apresentaram maiores escores nos domínios Aparência e Competência Atlética e mulheres no 

domínio Amizades Próximas (Neemann & Harter, 2012). Podemos supor que existam pequenas 

diferenças culturais que expliquem as diferenças entre os nossos resultados e o estudo original. 

 

Considerações finais  

Mesmo com bons resultados obtidos na adaptação e validação do SPPCS, é necessário 

considerarmos que os participantes eram estudantes de universidades públicas do sudeste 

brasileiro, podendo apresentar condições específicas de trabalho, estudo e culturais. Assim, 

deve ser cuidadosa a utilização em outras regiões brasileiras e com estudantes de diferentes 

realidades.  

A escala de Perfil de Autopercepção para Estudantes Universitários (APÊNDICE II), 

como medida de caráter multidimensional, oferece a possibilidade de conhecer a Autoestima 

Global e a Autopercepção de universitários mediante 43 itens, sendo 04 de Autoestima e 39 

itens divididos em 08 domínios específicos, a saber: CA (06 itens); CI (05 itens); IS (08 itens); 

e os domínios H, AF, CAT, RP e CR (04 itens cada). Como foi elaborado especificamente para 

as percepções de si, num momento de grandes transformações, pode ser utilizado na avaliação 

tanto de domínios específicos quanto na autoestima. Em suma, a versão adaptada e com boas 

evidências de validade do SPPCS pode ser útil para pesquisadores, especialistas e para aqueles 

que buscam um modelo válido e confiável de medida de Autopercepção para Universitários. 
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CAPÍTULO III 

Julgamento de justiça de ações afirmativas na universidade 

__________________________________________________________________________ 

Esse capítulo apresenta o estudo que investiga o papel da empatia, do perfil de 

autopercepção e da avaliação de um dilema nos julgamentos de justiça e injustiça das cotas e o 

papel moderador do tipo de ingresso e sexo nessas relações. Participaram do estudo 1032 

estudantes universitários e os resultados foram analisados utilizando modelagem por equações 

estruturais com partial least squares (PLS), Measurement Invariance of Composite Models 

(MICOM) e Finite Mixture PLS (FIMIX-PLS).  

As relações diretas foram suportadas e o julgamento do dilema apresentou maior relação 

preditiva do que a empatia e o perfil de autopercepção. O sexo e o tipo de ingresso apresentaram 

um efeito moderador na relação entre empatia, julgamento do dilema e avaliação do 

questionário de cotas. Foram classificadas 2 classes latentes: favoráveis e contrários às cotas. 

Este estudo considera fatores individuais e sociais no julgamento e abre espaço para ações 

pontuais que possam contribuir para o desenvolvimento e a permanência no ensino superior. 

__________________________________________________________________________ 

 

Julgamento de Justiça e Injustiça de Cotas na Universidade: Impacto da Empatia, da 

Autopercepção e de um Dilema de Cotas 

 

Resumo 

O objetivo desse estudo foi investigar o papel da empatia, do perfil de autopercepção e da 

avaliação de um dilema nos julgamentos de justiça e injustiça das cotas e o papel moderador do 

tipo de ingresso e sexo nessas relações. Os instrumentos utilizados foram o Perfil de 

Autopercepção para Estudantes Universitários, a Escala Multidimensional de Reatividade 

Interpessoal (EMRI), o julgamento de um Dilema e um Questionário de Cotas que contem 

argumentos relacionados à justiça e injustiça de cotas. Participaram do estudo 1032 estudantes 

universitários (Midade = 24,29; DP = 7,24), sendo 62,2% do sexo feminino e 53,5% ingressantes 

pela ampla concorrência. Os resultados foram analisados usando modelagem por equações 

estruturais com partial least squares (PLS). Os efeitos moderadores de sexo e tipo de ingresso 

foram analisados pela Measurement Invariance of Composite Models (MICOM) e para 

identificação de classes latentes foi utilizada a técnica Finite Mixture PLS (FIMIX-PLS). Os 

resultados revelam que todas as relações diretas foram suportadas. O julgamento do dilema 
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apresentou maior relação preditiva do que a empatia e o perfil de autopercepção. Verificou-se 

também que o sexo e o tipo de ingresso têm um efeito moderador na relação entre empatia, 

julgamento do dilema e avaliação do questionário de cotas. Além disso, foram evidenciadas 2 

classes latentes bem delimitadas e que foram classificadas como favoráveis e contrários às 

cotas. Este estudo contribui para a literatura ao considerar fatores individuais e sociais que 

impactem no julgamento de estudantes universitários a respeito dessa política pública. Portanto, 

ao revelar o significativo impacto dessas dimensões no julgamento das cotas, abre espaço para 

ações pontuais que possam contribuir para o desenvolvimento e a permanência no ensino 

superior. 

 

A partir de 2012, com a “Lei de Cotas”, as ações afirmativas se tornaram uma realidade 

nas universidades brasileiras (Brasil, 2012). Com isso, ampliou-se a necessidade de entender 

como são percebidas e quais fatores podem influenciar no julgamento dessa política pública 

que busca a justiça social. 

A diferenciação entre a justiça formal e a justiça material é fator importante para se 

pensar sobre as ações afirmativas na universidade, uma vez que a primeira implica na ideia de 

igualdade, ou seja, todos devem ser tratados com as mesmas regras, enquanto que a segunda, 

justiça material, diz respeito à critérios distributivos em relação à realidade social (Anjos, 2020; 

Gomes, 2001). Logo, para defender um tratamento desigual, no sentido formal, proporcionado 

por ações afirmativas, é necessário justificar que essa diferenciação visa ao estabelecimento da 

igualdade material em uma esfera social, porém, o tratamento diferenciado que garante 

vantagens aos menos favorecidos é justificativa para a superação das desigualdades promovidas 

pelas estruturais sociais em relação a diferentes bens, incluindo os educacionais (Goldmeier, 

2013). 

Nesse contexto, a educação é vista como um recurso escasso e primário, já que promove 

uma existência digna, com possibilidades de direitos e liberdades e condições de igualdade 

equitativa de oportunidades (Rohling, 2016). Assim sendo, é um recurso que deve ser 

distribuído partindo dos princípios de equidade e da justiça distributiva, que se refere a maneira 

como as pessoas avaliam as distribuições de bens na sociedade (Sampaio et al., 2009a). No 

contexto educacional, as ações afirmativas concretizam a justiça social por equidade e a 

democratização de oportunidades, e por isso, utilizam o conteúdo social de desigualdades das 

representações étnicas/raciais e sociais. (Anjos, 2020; Veras & Silva, 2020). As ações 

afirmativas educacionais são vistas, portanto, como uma política pública de macrojustiça 
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distributiva (Assmar et al., 2005), pois foi instituída legamente para todas as Instituições 

Federais de Ensino – IFE no Brasil.  

Para além da imposição legal, a percepção individual a respeito da justiça da utilização 

de cotas nas universidades, se torna essencial para o estabelecimento de relações de cooperação 

no ambiente acadêmico (Carpendale & Wallbridge, 2019). A solidariedade e o respeito mútuo 

são fruto de relações cooperativas e são fundamentadas nos princípios de justiça (Carpendale 

& Lewis, 2006; Piaget, 1932/1994). Tendo em vista a relação entre juízo e ação (Lind, 2000, 

Kohlberg, 1992), os julgamentos a respeito dessa política podem resultar em comportamentos 

e prejudicar a convivência no ambiente acadêmico. Assim sendo, a investigação a respeito de 

dimensões individuais que possam impactar os julgamentos dos estudantes, que são os 

envolvidos diretamente na política, se torna essencial para o entendimento e adoção de medidas 

adequadas para o sucesso dessa política. 

A percepção de justiça das ações afirmativas é entendida, portanto, como um dilema 

social, no sentido de que há um conflito entre necessidades individuais e obrigações sociais 

(Hoffman, 2000). As opiniões, crenças ou julgamentos quanto a esse dilema, ou seja, das 

reservas de vagas nas universidades para determinados grupos, podem representar atitudes tanto 

favoráveis quanto contrárias à política. Portanto, hipotetizamos que a percepção desse dilema 

como justo teria um impacto positivo na avaliação de justiça das cotas (H1) e negativo na de 

injustiça das cotas (H2). 

Como evidenciado em alguns estudos, os princípios de justiça estão relacionados a 

afetos empáticos, que servem para motivar comportamentos morais (Hoffman, 1987, 1990, 

2000). A empatia é definida como uma resposta afetiva mais apropriada à situação do outro do 

que à própria (Hoffman, 2000). Uma pessoa empática seria capaz de experimentar emoções 

sentidas pelo outro, compreendendo suas motivações e necessidades e a partir disso, destinar 

atitudes e comportamentos ao outro com a função de oferecer ajuda, cuidado, justiça e 

solidariedade (Batson et al., 2007; Davis, 1983, 2014; Hoffman, 2000; Lee, 2016). 

Neste sentido, existe um consenso a respeito da forte influência da empatia na tomada 

de decisão, principalmente em questões como o cuidado, a justiça, o respeito e a moralidade 

(Sampaio et al., 2009b). É reconhecida ainda, a existência de sentimentos de perturbação e 

desconforto que são sentidos no self quando se observa alguém sofrendo, em perigo ou em 

condições de desvantagem (Sampaio et al., 2009b).  

Alguns estudos já apresentaram evidências do papel positivo da empatia em 

julgamentos distributivos (Sampaio, 2007), na justiça social (Cartabuke et al., 2019) e em 

comportamentos pró-sociais (Davis, 2014). Portanto, nossas hipóteses seriam de que estudantes 
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mais empáticos julguem positivamente a justiça (H3) e negativamente a injustiça das cotas 

(H4). 

Devido à importância da convivência com a diversidade na consideração empática 

(Batson et al., 1997), podemos considerar, que estudantes cotistas apresentariam maiores 

escores de empatia do que alunos de ampla concorrência (H5). Como foram encontradas 

diferenças significativas nos escores de empatia entre homens e mulheres em alguns estudos 

(Guitart, 2012; Miguel et al., 2018; Sampaio et al., 2011), outra hipótese é de que participantes 

do sexo feminino tenham maiores escores de empatia do que os do sexo masculino (H6). 

Outra característica individual que pode ter influência no julgamento sobre as cotas, é a 

avaliação que os indivíduos têm sobre suas várias competências e sua autoestima. Essas 

percepções passam por mudanças durante toda a vida e são paralelas às alterações ocorridas 

nos processos cognitivos e sociais (Damon & Hart, 1982, 1988; Harter, 1983). Ou seja, à 

medida que a complexidade cognitiva e de relações e experiências aumentam, as 

autopercepções podem também ser alteradas e as importâncias dadas a elas também. 

Portanto, as mudanças e desafios do Ensino Superior e das vivências acadêmicas, podem 

exigir competências pessoais e sociais que permitam ao jovem manter-se adaptado. Essas 

transformações são necessárias, para que possam realizar com sucesso as diferentes tarefas 

(desenvolvimentais, sociais, pessoais e acadêmicas) com as quais têm que se confrontar 

(Neemann & Harter, 2012). Alguns estudos apontam a relação do autoconceito e da autoestima 

e com o ambiente social (Harter, 1982), com a idade e com o gênero (Ruiz-Montero et al., 

2020), com a etnia/raça (Lay & Wakstein, 1985), com a consciência física (Simões & Meneses, 

2007; Valentini, 2002), como fator protetivo contra comportamentos violentos (Castro-Sánchez 

et al., 2019), como preditivo do sucesso acadêmico (Song & Hattie, 1985) e da adaptação 

acadêmica (Boulter, 2002). A autopercepção também é associada à construção de autonomia, 

de autoconfiança e de autoestima (Kesselring, 2018; Nobre & Valentini, 2019), tendo ainda um 

papel no ajustamento e suporte social (Lau et al., 2018).  

Portanto, a investigação do impacto do perfil de autopercepção dos estudantes nos 

julgamentos a respeito da justiça das cotas pode revelar questões individuais importantes na 

decisão pela justiça ou injustiça dessa política. Por isso, nossas hipóteses são de que maiores 

escores de autopercepção em universitários impactariam positivamente na percepção de justiça 

(H7) e negativamente na injustiça de cotas (H8). Alguns estudos apontam que homens 

apresentam maiores escores de perfil de autopercepção do que mulheres (Nobre & Valentini, 

2019; Ruiz-Montero et al., 2020). Portanto, outra hipótese é encontrar maiores escores de 

autopercepção em estudantes do sexo masculino do que do sexo feminino (H9).  
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Como apontado na revisão de Vieira et al. (2022a), alunos cotistas podem apresentar 

níveis maiores de estresse no ambiente acadêmico, principalmente devido ao sentimento de 

falta de pertencimento e negação de sua identidade racial e social. Já foram encontradas relações 

entre a autopercepção e fatores estressores no processo de adaptação ao contexto acadêmico 

(Barros & Moreira, 2013; Faria et al., 2012). Portanto, outra hipótese é de que os alunos de 

ampla concorrência apresentem maiores escores de autoconceito (H10) do que os cotistas, 

devido às suas experiências mais favoráveis na universidade. 

Como verificado por Vieira et al. (no prelo), os interesses pessoal ou social se 

constituiram importantes fatores no julgamento da política de cotas. Cotistas julgaram a política 

como justa e alunos de ampla concorrência como injusta. Estudos apontam para maiores escores 

de empatia e de comportamentos pró-sociais em mulheres (Sampaio et al., 2011; Caetano et al., 

no prelo;). Assim, o tipo de ingresso e o sexo dos participantes poderiam ser moderadores das 

relações entre as características individuais e sociais e a percepção de justiça das cotas (H11). 

A polaridade que essa discussão alcança, nos leva ainda a investigar a ocorrência de 

grupos extremos. A investigação e caracterização desses possíveis grupos na população 

investigada, pode auxiliar no entendimento e reconhecimento dessas categorias de julgamento. 

Portanto, nossa última hipótese é de que teríamos estudantes que julgam a política como justa 

em um polo, enquanto outros como injusta em outro (H12). 

Por esses motivos, o presente estudo teve como objetivo investigar o papel da empatia, 

do perfil de autopercepção e do julgamento de um dilema sobre cotas na universidade nas 

avaliações a respeito da justiça e injustiça das cotas. Investigamos ainda o papel moderador do 

tipo de ingresso e sexo nessas relações e as classes latentes dentro da amostra para verificação 

de possíveis grupos. 

Método 

Participantes 

Participaram desse estudo 1032 universitários (Midade = 24,29; DP = 7,24), sendo 62,2% 

do sexo feminino e 53,5% ingressantes pela ampla concorrência e 46,5% por qualquer tipo de 

ação afirmativa. Os estudantes eram de duas Instituições de Ensino Superior (IES) públicas da 

região Sudeste do Brasil, sendo uma Estadual, localizada no Estado de São Paulo (n = 593; 

Midade = 24,75; DP = 8,04) e uma Federal, localizada no Sul do Estado de Minas Gerais (n = 

439; Midade = 23,67; DP = 5,93). Quanto à sua cor/raça1, se autodeclararam sendo na maioria 

branca (64,8%), seguido de parda (21,8%), preta (9,5%), amarela (3,7%) e indígena (0,2%). 

 
1 Segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
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Com relação aos cursos que frequentavam, predominaram estudantes da área de conhecimento2 

de ciências da saúde (23,9%), linguística, letras e artes (24,3%), seguidos pelos da área de 

ciências exatas e da terra (11,75), ciências sociais aplicadas (11,5%), engenharias (9,5%), 

ciências humanas (7,1%), ciências biológicas (6,1%) e ciências agrárias (5,9%). 

Inicialmente verificou-se que o tamanho da amostra era suficiente para realizar a análise, 

de acordo com as regras de ouro propostas por Kyriazos (2018). Mesmo assim, calculou-se o 

poder estatístico da amostra utilizando a calculadora para tamanho de amostra em modelos por 

equações estruturais (https://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=89). Para o 

poder estatístico de 0,85, tamanho do efeito de 0,15 (small) e nível de significância de 0,05, o 

tamanho da amostra mínimo recomendado foi de 1031 participantes. Neste estudo, esse número 

foi superado por ter dados completos de 1032 estudantes. 

Instrumentos 

Questionário sociodemográfico. Para levantamento de informações como sexo 

biológico, instituição de ensino, idade, cor/raça, curso que frequentavam, tipo de cota 

consideravam mais justa e tipo de ingresso na universidade. 

Self-Perception Profile for College Students – SPPCS (Neemann & Harter, 2012), 

adaptada por Vieira et al. (2022b). O SPPCS avalia a autopercepção por meio de uma subescala 

de Autoestima (AE; 04 itens; Confiabilidade Composta (CC) = 0,81) e 08 domínios específicos: 

Competência acadêmica (CA; 06 itens; CC = 0,83); Capacidade Intelectual (CI; 05 itens; CC = 

0,86); Interação Social (IS; 08 itens; CC = 0,89); e os domínios Humor (H; CC = 0,87), 

Aparência Física (AF; CC = 0,91), Competência Atlética (CAT; CC = 0,87), Relação com os 

Pais (RP; CC = 0,88) e Criatividade (CR; CC = 0,83) com quatro itens cada. Para eliminação 

de tendência de respostas desejáveis socialmente, os itens têm formato de estrutura alternativa 

com duas afirmações contrárias (Alguns estudantes gostam de ser como são - MAS - outros 

estudantes gostariam de ser diferentes). O participante deve selecionar a afirmação que o 

descreve melhor, para em seguida indicar o grau de semelhança consigo (realmente verdadeira 

ou mais ou menos verdadeira). Cada item é pontuado no formato likert (1 = baixa competência, 

4 = alta competência). Neste estudo os índices de ajuste da escala foram adequados (χ2 = 

53268,96, gl = 741; χ2/gl = 71,88; p < 0,001; CFI = 0,977; TLI = 0,963; RMSEA = 0,050). 

Escala Multidimensional de Reatividade Interpessoal (EMRI) (Davis, 1983), 

adaptada por Sampaio et al. (2011). A versão adaptada desta escala é composta por 26 itens (α 

= 0.86), que avaliam a tomada de perspectiva (TP; se colocar no lugar dos outros; CC = 0.72), 

 
2 Áreas do Conhecimento - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 
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fantasia (FS; se colocar no lugar de personagens de filmes ou livros; CC = 0.81), consideração 

empática (CE; motivação para ajudar as pessoas com as quais se preocupa; α = 0.82) e angústia 

pessoal (AP; desconforto causados pelas experiências negativas de outros; CC = 0.77). As 

subescalas AP e CE são compostas por sete itens cada e as subescalas FS e TP por seis itens 

cada com uma escala likert de 5 pontos (1 = não me descreve bem a 5 = descreve-me muito 

bem). Neste estudo, a escala apresentou índices de ajuste adequados (χ2 = 1254,733; gl = 293; 

χ2/gl = 4,28; p < 0,001; CFI = 0,939; TLI = 0,932; SRMS = 0,068; RMSEA = 0,056 - 95% CI 

[0,053; 0,060]). 

Dilema de Cotas (Vieira et al., no prelo). Constituído por um dilema cujo enredo versa 

sobre um jovem que estudou toda a sua vida em escola particular e que apesar de ter conseguido 

nota suficiente no sistema de avaliação atual para o ingresso na universidade perde a vaga que 

é ocupada por um cotista estudante de escola pública. Os participantes da pesquisa avaliaram 

este dilema, por uma escala likert de 06 pontos (1 = Totalmente injusto a 6 = Totalmente Justo). 

O escore obtido neste item, nomeamos de “Dilema” (APÊNDICE I). O dilema foi analisado 

por cinco experts da área da psicologia do desenvolvimento. Foi realizada a análise de 

concordância entre os juízes e foi observada uma concordância geral de 78,02%. 

Questionário de Cotas (Vieira et al., no prelo). O participante respondeu a um 

questionário contendo 07 (sete) afirmativas com argumentos que tratavam da justiça da 

utilização das cotas (α = 0.87), sendo: questões 1, e 2 dizendo respeito sobre o quão considera-

se justas as ações afirmativas que se referem à inclusão social e à oportunidade dada aos 

excluídos no Ensino Superior - ES público; questão 3 versa sobre número reduzido dessa 

população no ES público; questão 4 afirma que o sistema de avaliação atual não mede a 

competência no ES; questão 5 adere à necessidade da convivência com a diversidade com o 

intuito de sermos mais tolerantes socialmente; questão 6 afirma sobre o ingresso em cursos 

concorridos; e questão 7 versa sobre a ineficiência do ensino público (Básico e Médio). Em 

seguida, foram avaliadas outras 07 (sete) afirmativas com argumentos que tratam da injustiça 

das cotas (α = 0.84), sendo: questão 8 versa sobre a proteção aos próprios cotistas que poderiam 

sofrer discriminação por causa da sua capacidade; questão 09 afirma que as cotas deveriam ser 

apenas de caráter social e não racial; questão 10 defende o fato de ferir o princípio da igualdade; 

questão 11 discorre o mérito como único requisito; questão 12 afirma que as universidades terão 

que reduzir o nível de ensino; questão 13 versa sobre o  o incentivo à qualidade no Ensino 

Básico; e questão 14 apresenta a dificuldade de distinguir quem é negro, pardo, indígena ou 

branco. As questões são avaliadas através de uma escala Likert de cinco pontos (1 = Discordo 

Totalmente e 5 = Concordo Totalmente). Assim, obteve-se os escores: de “Justiça” e “Injustiça” 
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(APÊNDICE I). A escala com 14 itens apresentou índices de ajuste adequados (χ2 = 363,518; 

gl = 76; χ2/gl = 4,78; p < 0,001; CFI = 0,992; TLI = 0,990; SRMS = 0,058; RMSEA = 0,061 - 

95% CI [0,054; 0,067]). 

Procedimento 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo (CAAE: 21456919.5.0000.5561). Na IES Federal foram informados 

os e-mails dos estudantes ativos e na IES estadual, os diretores dos departamentos divulgaram 

o link da pesquisa. Os instrumentos de pesquisa foram construídos na plataforma 

OnlinePesquisa e após o consentimento, dava-se início ao preenchimento, com duração média 

de 20 minutos. O formulário foi compartilhado semanalmente, durante 02 meses. 

Análise de dados 

Foram realizadas análises descritivas, de correlação e comparação de médias, incluindo 

testes de normalidade, utilizando o software JASP 0.14.1.0. Como etapa preliminar, para 

avaliação dos instrumentos utilizados, foram realizadas análises fatoriais exploratórias e 

confirmatórias e o ajuste foi avaliado por meio dos seguintes índices: razão qui-quadrado 

dividida por graus de liberdade (χ²/df) < 5,0; Índice de Ajuste Comparativo – (CFI) > 0,95; 

Índice de Tucker-Lewis (TLI) > 0,90; Erro quadrático médio de aproximação (RMSEA) < 0,06; 

e Raiz Quadrada Média Padronizada (SRMR) < 0,08 (Kline, 2011). A análise fatorial 

confirmatória (AFC) foi realizada no JASP 0.14.1.0 e implementada utilizando o método de 

estimação Robust Diagonally Weighted Least Squares (RDWLS) (DiStefano & Morgan, 2014; 

Li, 2016). A Análise Fatorial Exploratória (AFE) foi realizada com o software FACTOR 

10.10.03, implementada utilizando matriz policórica e método de extração Robust Diagonally 

Weighted Least Squares (RDWLS) (Asparouhov & Muthen, 2010). 

Para testar o modelo, no qual as dimensões de empatia, autopercepção e dilema justo se 

relacionam aos julgamentos de Justiça e Injustiça de cotas, a técnica utilizada foi a Modelagem 

de Equações Estruturais (MEE), com estimação por Mínimos Quadrados Parciais (Partial Least 

Square structural equation modeling - PLS-SEM), instrumentalizado no SmartPLS 2.0 M3. 

Esta é uma técnica de análise multivariada utilizada para estimar modelos de caminhos (path 

analisys) com variáveis latentes e suas relações (Ringle et al., 2014; Sarstedt et al., 2017). A 

abordagem PLS foi escolhida em razão da complexidade do modelo, da ausência de 

normalidade multivariada e por se tratar de uma pesquisa exploratória, particularmente no 

contexto em que há uma escassez de teorias acerca dos antecedentes de julgamentos de Justiça 

e Injustiça de ações afirmativas (Bido & Silva, 2019). Nessas situações, as modelagens de 
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equações estruturais baseadas em variância (VB-SEM) ou em modelos de estimação de ajuste 

de mínimos quadrados parciais (PLS) são recomendados, pois permite trabalhar com um 

modelo explicativo para auxiliar no desenvolvimento, avaliação e seleção de teoria. 

A diferença básica entre modelagens de equações estruturais baseadas em covariância 

(CB-SEM) e VB-SEM está no tratamento dos dados. Na CB-SEM tem-se regressões lineares 

múltiplas realizadas “ao mesmo tempo” e na VB-SEM, as correlações são calculadas entre os 

modelos de mensuração e em seguida são realizadas regressões lineares entre constructos 

(modelos estruturais). Além disso, o PLS-SEM foi selecionado por sua especificação de 

modelo, facilidade de interpretação e suposições de distribuição soft (Hair et al., 2016). O PLS-

SEM permite estimar os efeitos diretos e indiretos das variáveis exógenas (empatia, 

autopercepção e dilema justo) sobre as variáveis endógenas (justiça e injustiça de cotas). As 

variáveis sociodemográficas sexo biológico (masculino e feminino) e tipo de ingresso 

universidade (ampla concorrência e cotas) foram testadas como moderadoras.  

Utilizou-se o Path Weighting Scheme, no qual as relações entre Variáveis Latentes (VL) 

são regressões e os seguintes valores do modelo: média = 0 e desvio padrão = 1 (para se ler os 

valores de saída entre 0 e 1); número máximo de rotações para convergir o modelo (300); 

critério de parada dos cálculos (Abort Criterion): (quando as mudanças forem menores que 

0,00001) (Ringle et al., 2014). Inicialmente, avaliou-se os modelos de mensuração de cada 

instrumento utilizado, que fornecem medidas empíricas das relações entre os indicadores e os 

constructos (empatia, autopercepção e justiça e injustiça de cotas). Após os ajustes destes, 

avaliou-se o modelo estrutural, com as relações dos constructos entre si (Henseler et al., 2016; 

Ringle et al., 2014). 

Nos modelos de mensuração e estrutural foram observadas a Validade Convergente 

(VC), com os resultados das Variâncias Médias Extraídas (Average Variance Extracted – AVEs 

> 0,50) (Hair et al., 2016). O valor da AVE é calculado pela média das cargas fatoriais elevada 

ao quadrado e utilizou-se o critério de Fornell e Larcker (AVE > 0,50) (Henseler et al., 2009). 

Para realizar os ajustes e elevar o valor da AVE, se necessário, eliminam-se as variáveis com 

cargas fatoriais de menor valor. Após garantir a VC, analisou-se a consistência interna 

(Confiabilidade Composta (CC) e valores acima de 0,70 são aceitáveis (Hair et al., 2016). Para 

a Validade Discriminante (VD), que é entendida como um indicador de que os constructos ou 

variáveis latentes são independentes um dos outros, são observados: a) as cargas cruzadas 

(Cross Loading) dos indicadores, que devem apresentar cargas fatoriais maiores nos seus 

constructos do que em outros; b) o critério de Fornell e Larcker (1981), para o qual a raiz 

quadrada da AVE para cada composto deve ser maior do que a variância que cada composto 
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compartilha com outros compostos e; c) Heterotrait-monotrait ratio (HTMT), para avaliação 

das correlações desatenuadas e não deve ser superior a 0,85 (Hair et al., 2016). 

Após os ajustes dos modelos de mensuração, realizou-se a análise do modelo estrutural. 

Inicialmente avaliou-se problemas relacionados com a colinearidade, pois a estimação dos 

coeficientes estruturais se baseia em regressões de mínimos quadrados ordinários de cada 

variável endógena em relação aos seus construtos preditores. Portanto, se a estimação apresenta 

níveis significativos de colinearidade entre os construtos preditores, os coeficientes estruturais 

podem estar enviesados (Hair et al., 2016). Para avaliação da multicolinearidade utilizou-se o 

Variance Inflation Factor (VIF) e para VIF > 5, considerou-se a retirada do construto. 

Em seguida, realizou-se a avaliação dos coeficientes de determinação de Pearson (R2), 

que avaliam a porção da variância das variáveis endógenas (justiça e injustiça de cotas) que são 

explicadas pelo modelo estrutural (R² = 2% = pequeno; R² = 13% = médio; R² = 26% = grande) 

(Cohen, 1992). A utilidade de cada construto para o ajuste do modelo foi avaliada pelo tamanho 

dos efeitos (f2) que avalia a contribuição de uma variável exógena para o valor de R2 da variável 

latente endógena (0.02 = pequeno; 0.15 = médio; e 0.35 = grande) (Cohen, 1992). Para testar a 

significância das relações apontadas, utilizou-se a técnica de Bootstrapping (1000 

reamostragens; p < 0,05).  

Para o modelo estrutural com PLS não é recomendada a utilização de medidas de ajuste 

(good of fit) (Hair et al., 2019; Sarstedt et al., 2019), e sim critérios determinados pela 

capacidade preditiva do modelo. Portanto, os principais critérios utilizados para avaliação do 

modelo estrutural foram: a) a relevância de qualidade preditiva do modelo com validação 

cruzada (Q²) ou indicador de Stone-Geisse (Q2 > 0 são significativos); b) o tamanho do impacto 

dos construtos exógenos sobre os endógenos (q2), ou seja, o tamanho do efeito da relevância 

preditiva (q² > 0,02 = pequeno; q² > 0,15 = médio; q² > 0,35 = grande) (Hair et al., 2019). Estes 

indicadores foram obtidos pelo cálculo Blindfolding no SmartPLS. Foi calculado ainda, a raiz 

quadrada média do resíduo padronizado (SRMR; deve ser menor que 0,08). 

Para avaliar a invariância de medida entre os grupos de participantes do sexo masculino 

e feminino; ingressantes por ampla concorrência e cotistas foi utilizado o procedimento de 

invariância de medida de modelos compostos (MICOM), composta por três etapas (Henseler et 

al., 2016). Inicialmente testou-se a invariância configuracional para verificar se os parâmetros 

e o método de estimação dos construtos eram os mesmos para todos os grupos. A segunda etapa 

consistiu em analisar a invariância composicional por meio do procedimento MICOM (5000 

permutações) e para tanto os pesos dos indicadores devem ser idênticos. A terceira etapa é testar 

a invariância de medida, que consistiu em verificar a igualdade dos valores médios e variâncias. 
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Após a validação da invariância da medida, foram realizadas as análises multigrupo 

(AMG) considerando os grupos: sexo biológico (masculino e feminino) e tipo de ingresso 

(ampla concorrência e cota). Foram avaliados os coeficientes de caminho e significância para 

cada grupo e suas diferenças. 

Além disso realizou-se o teste Finite Mixture PLS, denominada de técnica de classe 

latente ou heterogeneidade não observada (FIMIX-PLS), que sugerem modelos diferentes para 

diferentes subgrupos e permitem uma interpretação mais precisa. Primeiro, estimamos um 

modelo de uma classe e, em seguida, adicionamos classes até a identificação do modelo com o 

melhor ajuste (log-verossimilhança, critério de informação bayesiano, critério de informação 

consistente de Akaike e critério de informação bayesiano ajustado ao tamanho da amostra) e 

critérios de classificação (peso aproximado da evidência e entropia) (Nylund-Gibson & Choi, 

2018). Para exibir visualmente os valores e fornecer uma inspeção fácil para avaliar os 

resultados, traçamos os critérios de informação para identificar o ponto "cotovelo" de retornos 

decrescentes no ajuste do modelo. Na Figura 1 pode-se observar o modelo estrutural a ser 

testado. 

Figura 1 

Modelo estrutural 

 

Nota. M = Masculino; F = Feminino; A = Ampla concorrência; C = Cota 

 

Resultados 

Primeiramente foram analisados os modelos de mensuração dos constructos 

(autopercepção, empatia e justiça e injustiça de cotas) e as validades convergentes e 

discriminantes das variáveis, assim como a consistência interna. A avaliação do modelo de 

mensuração da escala de autopercepção resultou na exclusão dos itens 4, 7 e 33 (da subescala 

de Interação Social), para ajustar o valor da AVE, pois apresentaram cargas fatoriais menores. 

Na Tabela 1 podemos verificar a validade convergente, com valores adequados da 

confiabilidade composta (CC) e variância média explicada (AVE) e ainda a validade 
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discriminante, com a confirmação do critério de Fornell e Larcker (1981). Os valores de HTMT 

não foram superiores a 0,85 (Hair et al., 2016) e nenhum item apresentou VIF superior a 5.  

Tabela 1 

Validade Convergente e Divergente do Modelo de Mensuração da Escala de Perfil de 

Autopercepção para Estudantes Univerrsitários (SPPCS) 

  AE AF CA CAT CI CR H IS RP 

AE 0.760 
        

AF 0.575 0.820 
       

CA 0.456 0.324 0.720 
      

CAT 0.216 0.291 0.176 0.779 
     

CI 0.625 0.357 0.520 0.110 0.770 
    

CR 0.322 0.246 0.394 0.209 0.410 0.806 
   

H 0.274 0.248 0.232 0.153 0.148 0.171 0.775 
  

IS 0.421 0.282 0.380 0.220 0.182 0.212 0.417 0.755 
 

RP 0.332 0.175 0.174 0.075 0.184 0.088 0.202 0.201 0.784 

AVE 0.578 0.673 0.519 0.607 0.593 0.650 0.601 0.570 0.614 

CC 0.844 0.891 0.866 0.860 0.878 0.881 0.857 0.868 0.864 

Nota. H = Humor; CA = Competência acadêmica; IS = Interações Sociais; CI = Capacidade 

Intelectual; AF = Aparência física; CAT = Competência Atlética; RP = Relação com os pais; 

CR = Criatividade; CC = Confiabilidade composta; AVE = variância média explicada. 

 

Para ajustar o modelo de mensuração da escala de empatia, foram retirados os itens 2 

(fantasia), 8 e 21 (tomada de perspectiva), 19 e 23 (Angústia pessoal), com baixas cargas 

fatoriais e assim ajustar o valor da AVE. Na Tabela 2 podemos verificar a validade convergente 

(CC e AVE) e a validade discriminante (critério de Fornell e Larcker). Os valores de HTMT 

não foram superiores a 0,85 (Hair et al., 2016) e os itens apresentaram VIF menor que 5. 

Tabela 2 

Validade Convergente e Divergente do Modelo de Mensuração da Escala Multidimensional de 

Reatividade Interpessoal (EMRI) 

  AP CE FS TP 

AP 0.723 
   

CE 0.464 0.713 
  

FS 0.478 0.432 0.713 
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TP 0.233 0.556 0.323 0.723 

CC 0.814 0.878 0.860 0.812 

AVE 0.522 0.509 0.509 0.522 

Nota. FS = Fantasia; CE = Consideração empática; AP = Angústia pessoal; TP = Tomada de 

perspectiva; CC = Confiabilidade composta; AVE = variância média explicada. 

 

O modelo de mensuração das escalas do questionário sobre cotas, com argumentos 

referentes à Justiça e Injustiça de cotas foi avaliado. Foram retirados os itens 2 e 6 (Justiça) e 8 

e 13 (Injustiça) que apresentavam cargas cruzadas e baixas cargas fatoriais. Na Tabela 3 

podemos verificar a validade convergente (CC e AVE) e discriminante (critério de Fornell e 

Larcker). Os valores de HTMT não foram superiores a 0,85 (Hair et al., 2016) e os itens 

apresentaram multicolineraridade (VIF) menor que 5. 

Tabela 3 

Validade Convergente e Divergente do Modelo de Mensuração do Questionário sobre Cotas 

com as Subescalas de Justiça e Injustiça de Cotas 

  Injustiça Justiça 

Injustiça 0.769 
 

Justiça -0.739 0.759 

CC 0.896 0.903 

AVE 0.591 0.575 

Nota. CC = Confiabilidade composta; AVE = variância média explicada 

 Portanto, os constructos utilizados neste estudo (perfil de autopercepção, empatia e 

questionário sobre cotas) apresentaram valores adequados de confiabilidade e validade 

convergente e discriminante. Assim sendo, realizou-se a análise do modelo estrutural.  

Com a análise do modelo, por apresentarem baixos coeficientes estruturais e não 

significativos, procedeu-se na retirada dos domínios Humor (β = 0,071, p = 0,724), Interação 

Social (β = 0,129, p = 0,551) e Competência Atlética (β = 0,276, p = 0,063) da escala SPPCS. 

Como pode-se observar na Tabela 4, após os ajustes, verifica-se a validade convergente (CC e 

AVE) e discriminante (Fornell e Larcker) do modelo. Nenhuma das variáveis latentes 

apresentou valores de HTMT superiores a 0,85 e os valores de VIF verificados são inferiores a 

5. 

Tabela 4 

Validade Convergente e Divergente do Modelo Estrutural 
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  1 2 3 4 5 

1 - Autopercepção 0,665         

2 - Empatia -0,162 0,712       

3 - Injustiça 0,114 -0,231 0,794     

4 - Justiça -0,102 0,217 -0,691 0,798   

5 - Dilema Justo (item único) -0,055 0,154 -0,417 0,464 1,000 

CC 0,824 0,802 0,894 0,897 1,000 

AVE 0,497 0,507 0,630 0,637 1,000 

Nota. CC = Confiabilidade composta; AVE = variância média explicada 

Pode-se observar na tabela 5, que a influência da empatia, do perfil de autopercepção e 

do dilema nos julgamentos de Justiça e Injustiça de cotas foram significativos (autopercepção 

com significância marginal). Esses constructos foram capazes de explicar 20,7% da variação 

no julgamento de injustiça e 24% da variação do julgamento de justiça, considerado médio. 

Verifica-se tamanho de efeito pequeno na relação entre os constructos de autopercepção e 

empatia com a injustiça e justiça de cotas e média na relação entre o dilema justo e a injustiça 

e justiça (Cohen, 1992). Foram validadas, portanto, as hipóteses 1 e 2 e quanto maior o escore 

do dilema (percepção de justiça), maiores os escores da justiça e menores da injustiça. Verifica-

se ainda, que esses impactos foram os que tiveram maiores tamanhos de efeito das relações 

investigadas. Foram corroboradas ainda as hipóteses 3 e 4, pois quanto maior o escore de 

empatia, maior o julgamento pela justiça e menor pela injustiça das cotas. Entretanto, não foram 

validadas, as hipóteses 7 e 8, pois quanto maiores os valores de autopercepção, maior foi o 

escore da injustiça e menor o da justiça. 

Tabela 5 

PLS-SEM – Coeficientes Estruturais do Modelo e Teste de Hipóteses 

Relação 

estrutural 
H  β  

Desvio 

padrão 
t 

97,5% Intervalo 

de Confiança 
Valor-p F2 R2 Resultado 

Dilema -> 

Injustiça 
H2 -0,389 0,033 11,667 [-0,453-0,321] 0,000 0,186 

0,207 

Validada 

Empatia -> 

Injustiça 
H4 -0,160 0,030 5,325 [-0,215-0,098] 0,000 0,031 Validada 

Autopercepção 

-> Injustiça 
H8 0,067 0,026 2,626 [0,014-0,112] 0,009 0,006 

Não 

Validada 
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Dilema -> 

Justiça H1 
0,439 0,034 12,908 [0,364-0,498] 0,000 0,247 

0,240 

Validada 

Empatia -> 

Justiça 
H3 0,141 0,029 4,876 [0,090-0,200] 0,000 0,025 Validada 

Autopercepção 

-> Justiça 
H7 -0,055 0,028 1,939 [-0,103-0,005] 0,052* 0,004 

Não 

Validada 

Nota. * marginalmente significativo; H = Hipótese; β = Coeficiente estrutural padronizado; F2 

= Tamanho de efeito; R2 = coeficientes de determinação de Pearson. 

 

 A Figura 2 apresenta o esquema do modelo estrutural, seus coeficientes de 

caminho e significância. 

Figura 2 

Modelo Estrutural Gráfico 

 

Na Tabela 6, podemos verificar que o modelo estrutural apresentou bons critérios de 

ajuste, como a qualidade preditiva do modelo (Q2 > 0 são significativos), o tamanho do efeito 

da relevância preditiva (q²) médio para autopercepção e empatia e grande para justiça e injustiça 

de cotas e o valor do SRMR menor que 0,08. 

Tabela 6 

Critérios de Ajuste do Modelo 

VL Q2 q2 SRMR 

Autopercepção - 0,222 
0,066 

Dilema - 1,000 
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Empatia - 0,203 

Justiça  0,230 0,445 

Injustiça 0,197 0,455 

Nota. VL = Variável Latente; Q2 = validação cruzada ou indicador de Stone-Geisse; q2 = Tamanho de efeito da 

relevância preditiva; SRMR = raiz quadrada média do resíduo padronizado. 

 

A verificação da invariância da medida para os grupos masculino e feminino e para os 

ingressantes por ampla concorrência e os cotistas se deu em três etapas (Henseler et al., 2016). 

A invariância configuracional foi confirmada, visto que, neste estudo, os instrumentos de 

pesquisa, o modelo proposto e o algoritmo de estimação do modelo foram os mesmos para 

todos os grupos. Para testar a invariância composicional e a métrica, o procedimento MICOM 

foi realizado no SmartPLS 3.2.8 (Ringle et al., 2014). A invariância composicional significa 

que os pesos dos indicadores devem ser idênticos. Todos os valores de c foram próximos de 1 

e não significativos (Tabela 7), indicando a invariância composicional. 

Tabela 7 

Invariância Composicional do Modelo para os Grupos de Sexo (Masculino e Feminino) e Tipo 

de Ingresso (Ampla concorrência e Cota) 

Constructos   
c-value 

(= 1) 

Valores-P 

da 

permutação 

Invariância 

Composicional 

Autopercepção 
Sexo 0,924 0,310 sim 

Ingresso 0,847 0,067 sim 

Empatia 
Sexo 0,993 0,738 sim 

Ingresso 0,975 0,190 sim 

Injustiça 
Sexo 0,999 0,485 sim 

Ingresso 0,998 0,109 sim 

Justiça 
Sexo 1,000 0,834 sim 

Ingresso 0,999 0,363 sim 

Dilema 
Sexo 1,000 0,105 sim 

Ingresso 1,000 0,346 sim 

 

A terceira etapa consistiu em verificar a igualdade dos valores médios e variâncias dos 

constructos. Como mostraram os dados da Tabela 8, as diferenças entre as cargas fatoriais dos 

grupos não foram significativas, sendo confirmada assim, a invariância métrica. 
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Tabela 8 

Invariância Métrica do Modelo para os Grupos de Sexo (Masculino e Feminino) e Tipo de 

Ingresso (Ampla concorrência e Cota) 

  Empatia Autopercepção 

  AP CE FS TP AF CI CA CR RP AE 

Sexo 

Diferença 0,040 0,014 -0,115 0,073 -0,030 -0,151 -0,086 0,052 0,335 -0,112 

P 0,635 0,821 0,263 0,470 0,835 0,152 0,517 0,704 0,071 0,317 

Invariância métrica Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Tipo de ingresso 
        

Diferença -0,001 0,050 -0,065 0,144 0,254 0,077 -0,266 0,171 -0,275 0,111 

P 0,989 0,370 0,498 0,160 0,111 0,420 0,061 0,228 0,128 0,302 

Invariância métrica Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

  Justiça Injustiça 

  Q1 Q3 Q4 Q5 Q7 Q9 Q10 Q11 Q12 Q14 

Sexo 
        

Diferença 0,068 0,064 0,092 0,120 0,082 -0,015 0,024 0,051 -0,004 -0,019 

P 0,079 0,060 0,062 0,055 0,053 0,771 0,300 0,259 0,947 0,761 

Invariância métrica Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Tipo de ingresso 
        

Diferença -0,065 0,033 -0,131 -0,104 0,009 -0,086 -0,009 0,052 -0,050 -0,082 

P 0,075 0,325 0,047* 0,051 0,768 0,066 0,721 0,241 0,302 0,115 

Invariância métrica Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Nota. AP = Angústia pessoal; CE = Consideração empática; FS = Fantasia; TP = Tomada de perspectiva; 

AF = Aparência física; CI = Capacidade Intelectual; CA = Competência acadêmica; CR = Criatividade; 

RP = Relação com os pais; AE = Autoestima. 

 

Esses três passos suportaram a invariância da medida e, portanto, a análise multigrupo 

foi possível (Henseler et al., 2016). Para analisar como o sexo biológico e o tipo de ingresso na 

universidade moderaram o efeito da empatia, da autopercepção e do dilema nos julgamentos de 

justiça e injustiça, realizou-se uma análise multigrupo.  Foram estimados os coeficientes de 

caminho para cada grupo e verificadas as diferenças significativas (Tabela 9).  

Como mostram os dados da Tabela 9, o grupo de mulheres apresentou coeficiente 

estrutural significativamente maior do que o de homens no impacto da empatia e do julgamento 

do dilema na avaliação de injustiça de cotas. O grupo de cotistas apresentou coeficiente de 
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caminho significantemente maior do que o grupo de ampla concorrência no impacto do escore 

do dilema nos julgamentos de justiça e injustiça. Esses resultados corroboraram nossa hipótese 

de que o tipo de ingresso e o sexo são moderadores das relações (H11). A autopercepção, a 

empatia e o dilema explicaram 31,4% da variação do julgamento de injustiça para mulheres, 

12,9 % para homens, 12,6% para os alunos que ingressaram por ampla concorrência e 27,3% 

para os ingressantes por cota. A autopercepção, a empatia e o dilema explicaram 31,5% da 

variação do julgamento de justiça para mulheres, 17,9 % para homens, 14% para os alunos que 

ingressaram por ampla concorrência e 31,6% para os ingressantes por cota. 

Tabela 9 

Análise Multigrupo para os Grupos de Sexo (Masculino e Feminino) e Tipo de Ingresso (Ampla 

concorrência e Cota) 

  

β R2 

Modelo Fem Masc 

Dif. 

(M-F) Ampla Cotista 

Dif. 

(A-C) Mod F M A C 

APer -

> Injus 
0,067** 0,100* 0,079* 0,021 0,062 0,073* -0,011 

0,207 0,314 0,129 0,126 0,273 
EM -> 

Injus 
-0,159*** -0,190*** -0,058 -0,133* -0,182*** -0,169*** -0,013 

Dil -> 

Injus 
-0,389*** -0,482*** -0,329*** -0,153* -0,261*** -0,459*** 0,198** 

APer -

> Just 
-0,055 -0,107* -0,031 -0,076 -0,053 -0,068 0,015 

0,240 0,315 0,179 0,140 0,316 
EM -> 

Just 
0,141*** 0,132*** 0,077* 0,055 0,187*** 0,136*** 0,051 

Dil -> 

Just 
0,439*** 0,509*** 0,400*** 0,109 0,283*** 0,517*** -0,234*** 

Nota. APer = Autopercepção; EM = Empatia; Dil = Dilema; Mod. = Modelo; Fem./F = 

Feminino; Masc./M = Masculino; A = Ampla concorrência; C = Cota; β = Coeficiente estrutural 

padronizado; R2 = coeficientes de determinação de Pearson 

 

Nas análises do teste Finite Mixture PLS, para verificação de classe latente, verificou-

se dois grupos diferentes. Na tabela 10 pode-se avaliar os critérios de ajuste (log-

verossimilhança, critério de informação bayesiano, critério de informação consistente de 

Akaike e critério de informação bayesiano ajustado ao tamanho da amostra) e de classificação 

(peso aproximado da evidência e entropia) (Nylund-Gibson & Choi, 2018). 

Tabela 10. 
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Estimativas do modelo de classe latente 

Classes LL AIC AIC3 AIC4 BIC CAIC EN 

1 -2870,06 5752,118 5758,118 5764,118 5781,753 5787,753 
 

2 -2402,48 4830,958 4843,958 4856,958 4895,168 4908,168 0,814 

3 -2298,68 4637,363 4657,363 4677,363 4736,148 4756,148 0,686 

4 -2258,01 4570,025 4597,025 4624,025 4703,385 4730,385 0,643 

5 -2231,58 4531,16 4565,16 4599,16 4699,094 4733,094 0,542 

6 -2190,56 4463,116 4504,116 4545,116 4665,626 4706,626 0,573 

Nota. LL = log-likelihood; AIC = Akaike's Information Criterion; BIC = Bayesian information 

criterion; CAIC = consistent Akaike information criterion; EN = Entropia. 

 

Na Figura 3 pôde-se verificar os valores de AIC, AIC3, AIC4, BIC e CAIC no gráfico 

com a identificação do ponto "cotovelo" de retornos decrescentes no ajuste do modelo. 

Figura 3 

Gráfico de Valores de Critérios de Informação 

 

Nota. AIC = Akaike's Information Criterion; BIC = Bayesian information criterion; CAIC = 

consistent Akaike information criterion. 

 

 Considerando as informações dos modelos, o modelo final escolhido foi o de duas 

classes latentes. O número de participantes da classe 1 foi de 922 estudantes e de 110 para a 

classe 2. Para identificar a discriminação entre classes e covariáveis, utilizou-se o teste t de 

student para as variáveis numéricas e o teste Qui-quadrado para variáveis categóricas. A Tabela 

11 apresenta o perfil das covariáveis para cada classe com as estatísticas correspondentes. Com 

base nos achados do modelo ajustado, nomeamos a classe 1 de “Favoráveis”, devido à 
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pontuação significantemente maior de efeito alto, no julgamento de justiça de cotas. Por outro 

lado, a classe 2 apresentou pontuação significantemente maior de tamanho de efeito alto no 

julgamento de injustiça de cotas e foi denominado de “Contrários”. Esse resultado corroborou 

uma de nossas hipóteses de que haveriam grupos polarizados (H 12). 

Tabela 11 

Perfil para covariáveis 

 Variáveis 
Favoráveis Contrários 

Total Estatística 
n = 922 n = 110 

Idade       

t(1030) = -2,995, p < .01 

d de Cohen = -0,302 

Média (DP) 24,06 (6,83) 26,24 (9,86) 24,29 (7,24) 

Mediana 22 22,5 22 

Sexo        

  
 

Feminino 594 (64,4%) 48 (43,6%) 642 (62,2%) 

Masculino 328 (35,6%) 62 (56,4%) 390 (37,8%) 

Universidade        

  
 

Federal 377 (40,9%) 62 (56,4%) 439 (42,5%) 

Estadual 545(59,1%) 48 (43,6%) 593 (57,5%) 

Cor/etnia       

 

  
 

Branca 595 (64,5%) 74 (67,2%) 669 (64,8%) 

Parda 202 (21,9%) 23 (20,9%) 225 (21,8%) 

Preta 92 (10%) 6 (5,55) 98 (9,5%) 

Amarela 31 (3,4%) 7 (6,4%) 38 (3,7%) 

Indígena 2 (0,2%) - 2 (0,2%) 

Área de conhecimento       

 

  

Ciênc. exatas e da terra 99 (11,0%) 19 (17,3%) 118 (11,7%) 

Ciências biológicas 57 (6,3%) 5 (4,5%) 62 (6,1%) 

Engenharias 71 (7,9%) 25 (22,7%) 96 (9,5%) 

Ciências da saúde 217 (24,1%) 24 (21,8%) 241 (23,9%) 

Ciências agrárias 46 (5,1%) 14 (12,7%) 60 (5,9%) 

Ciênc. sociais aplicadas 109 (12,1%) 7 (6,4%) 116 (11,5%) 

Ciências humanas 70 (7,8%) 2 (1,8%) 72 (7,1%) 

Linguíst., letras e artes 231 (25,7%) 14 (12,7%) 245 (24,3%) 

Tipo de ingresso       

𝛸1
2 = 18,07,  𝑝 <  . 001 

𝛸1
2 = 9,63,  𝑝 <  . 01 

𝛸4
2 = 4,92,  𝑝 >  . 05 

𝛸7
2 = 50,8,  𝑝 <  . 001 
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Ampla concorrência 475 (51,5%) 77 (70%) 552 (53,5%)  

  
 

Ação Afirmativa 
447 (48,5%) 33 (30%) 480 (46,5%) 

Cota mais justa       

 

  
 

Apenas racial 11 (1,2%) 1 (0,9%) 12 (1,2%) 

Apenas social 79 (8,6%) 43 (39,1%) 122 (11,8%) 

Apenas escola pública 54 (5,9%) 18 (16,4%) 72 (7,0%) 

Social e racial associado 776 (84,2%) 19 (17,3%) 795 (77,0%) 

Ampla concorrência 2 (0,2%) 29 (26,4%) 31 (3,0%) 

Julgamento Dilema       

 

  
 

Totalmente injusta 27 (2,9%) 11 (10%) 38 (3,7%) 

Injusta 26 (2,8%) 24 (21,8%) 50 (4,8%) 

Um pouco injusta 63 (6,8%) 30 (27,3%) 93 (9%) 

Um pouco justa 87 (9,4%) 20 (18,2%) 107 (10,4%) 

Justa 386 (41,9%) 19 (17,3%) 405 (39,3%) 

Totalmente Justa 332 (36,0%) 6 (5,5%) 338 (32,8%) 

Justiça Cotas       

t(1030) = 34,484, p < .001  

d de Cohen = 3,478 

Média (DP) 4,56 (0,41) 2,76 (1,03) 4,37 (0,75) 

Mediana 4,71 1,43 4,57 

Injustiça Cotas       

t(1030) = -36,723, p < .001 

 d de Cohen = -3,704 

Média (DP) 1,5 (0,45) 3,27 (0,67) 1,69 (0,72) 

Mediana 1,43 3,28 1,43 

Global Empatia       

t(1030) = 4,642, p < .001 

d de Cohen = 0,468 

Média (DP) 103,28 (12,69) 97,32 (12,95) 103 (12,8) 

Mediana 104 98 103 

Global Autopercepção       

t(1030) = -2,754, p < .01 

d de Cohen = -0,277 

Média (DP) 22,78 (4,24) 23,94 (3,82) 22,9 (4,22) 

Mediana 22,71 23,3 22,8 

Nota. DP = Desvio padrão; 

  

O grupo de respondentes da classe de favoráveis (89,3%), puderam ser caracterizados 

ainda por serem mais novos, maioria de mulheres (64,4%), com médias semelhantes entre 

ingressantes por ampla concorrência (51,5) e por ações afirmativas (48,5%), um alto percentual 

𝛸1
2 = 13,5,  𝑝 <  . 001 

𝛸4
2 = 374,  𝑝 <  . 001 

𝛸5
2 = 182,  𝑝 <  . 001 
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de pessoas que acreditam que a cota mais justa seja a que associe critérios sociais e raciais 

(84,2%) e que o dilema apresentado é justo ou totalmente justo (77,9%). Apresentaram ainda 

maiores índices de empatia (efeito médio) e menores de autopercepção. 

Em contraste, o grupo de respondentes da classe de contrários (10,7%), são em média 

mais velhos, maioria de homens (56,4%), de universidade federal (56,4%), de engenharias, 

ciências exatas e da terra e ciências agrárias (52,7%), de ampla concorrência (70%), acreditam 

que a cota mais justa seja a social (39,1%), seguida da ampla concorrência (sem cota) (26,4%) 

e que o dilema apresentado é totalmente injusto, injusto ou um pouco injusto (59,1%). Esse 

grupo apresentou menores índices de empatia e maiores de autopercepção (efeito pequeno). 

A normalidade dos dados foi avaliada por meio dos testes Kolmogorov-Smirnov e 

Shapiro-Wilk. Os resultados demonstraram que todas as variáveis da escala de autopercepção, 

do EMRI, dilema, Justiça e Injustiça de cotas não apresentavam distribuição normal (p<0,001). 

A partir da definição do modelo estrutural, a Tabela 12 apresenta os resultados das correlações 

(rho Spearman) obtidas. 

Tabela 12 

Correlação de Spearman entre as Escalas de Autopercepção (SPPCS), Empatia (EMRI), 

Julgamento de Justiça e Injustiça de Cotas e Dilema 

 

Nota. * p < ,05, ** p < ,01, *** p < ,001; AP = Angústia pessoal; CE = Consideração empática; 

FS = Fantasia; TP = Tomada de perspectiva; EG = Empatia geral; AE = Autoestima; AF = 

Aparência física; CI = Capacidade Intelectual; CA = Competência acadêmica; CR = 

Criatividade; RP = Relação com os pais; AuP = Autopercepção; Jus = Justiça; Injus = Injustiça 

Pode-se observar que todas as subescalas de empatia – EMRI apresentaram correlação 

significativa fraca entre si (rho < 0,39) e forte com a escala geral de empatia (rho > 0,70). Todas 

AP CE FS TP EG AE AF CI CA CR RP AuP Jus Injus Dilema

CE 0,477*** —

FS 0,463*** 0,477*** —

TP 0,241*** 0,565*** 0,336*** —

EG 0,726*** 0,823*** 0,751*** 0,683*** —

AE -0,243*** -0,051 -0,176*** -0,034 -0,169*** —

AF -0,171*** -0,091** -0,144*** -0,053 -0,147*** 0,579*** —

CI -0,208*** -0,041 -0,031 0,007 -0,090** 0,641*** 0,382*** —

CA -0,221*** -0,045 -0,085** -0,037 -0,132*** 0,443*** 0,310*** 0,544*** —

CR -0,159*** -0,031 -0,065* 0,021 -0,080* 0,334*** 0,251*** 0,415*** 0,366*** —

RP -0,140*** 0,023 -0,099** 0,009 -0,072* 0,341*** 0,179*** 0,218*** 0,149*** 0,095** —

AuP -0,271*** -0,056 -0,131*** -0,024 -0,160*** 0,822*** 0,660*** 0,792*** 0,679*** 0,589*** 0,470*** —

Jus 0,144*** 0,234*** 0,162*** 0,156*** 0,232*** -0,004 -0,014 -0,004 -0,057 -0,051 -0,075* -0,05 —

Injus -0,123*** -0,221*** -0,165*** -0,121*** -0,220*** 0,06 0,068* 0,074* 0,082** 0,048 0,077* 0,101** -0,509*** —

Dilema 0,065* 0,185*** 0,119*** 0,126*** 0,173*** 0,025 -0,041 0,017 -0,051 -0,042 -0,047 -0,04 0,367*** -0,402*** —

Idade -0,127*** -0,005 -0,115*** -0,037 -0,091** 0,125*** 0,075* 0,137*** 0,100** 0,089** 0,051 0,143*** 0,023 0,094** -0,007
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as subescalas do SPPCS apresentaram correlações significativas moderadas (rho 0,40 a 0,70) 

com o escore geral do SPPCS. A subescala Autoestima (AE) apresentou correlação moderada 

positiva com CI (rho = ,641; p < 0,01), AF (rho = ,579) e CA (rho = ,443). Todas as demais 

correlações entre as subescalas do SPPCS foram significativas e fracas. A empatia geral 

apresentou correlação negativa fraca com a autopercepção geral. A escala de Justiça de cotas 

apresentou correlação positiva fraca com todas as subescalas do EMRI e empatia geral e 

negativa apenas com a subescala RP do SPPCS. A escala de Injustiça de cotas apresentou 

correlação negativa fraca com todas as subescalas do EMRI e empatia geral e positiva com AF, 

CI, CA, RP e com a autopercepção geral. A escala de Justiça se correlacionou moderada e 

negativamente com a de Injustiça. O dilema apresentou correlação positiva fraca com a escala 

EMRI e Justiça e negativa moderada com Injustiça.  

Como pode-se observar nas Tabelas 13 e 14, foram realizados testes t de Student para 

amostras independentes com o objetivo de investigar em que medida os escores da EMRI, do 

SPPCS, do Dilema e das escalas de Justiça e Injustiça de cotas eram diferentes entre homens 

(N = 390) e mulheres (N = 642) e entre ingressantes por ampla concorrência (N = 552) e por 

cota (N = 480). 

Tabela 13 

Resultados do Teste de Diferença nos Escores de Autopercepção (SPPCS), Empatia (EMRI), 

Julgamento de Justiça e Injustiça de Cotas e Dilema entre Homens e Mulheres 

  Escores Estatística do teste t (Bootstrapping sample) 

Cohen's 

d 

Gl = 1030 

M DP t 
Valor-

p 

Diferença 

de Média 

IC da Diferença 

de Média (95%) 

Feminino = 642 Limite 

inferior 

Limite 

superior Masculino = 390 

Dilema 
Feminino 4,80 1,31 

1,27 0,204 0,109 -0,054 0,287 - 
Masculino 4,69 1,37 

Justiça 
Feminino 4,53 0,64 

5,03 0,001 0,244 0,135 0,360 0,32 
Masculino 4,28 0,92 

Injustiça 
Feminino 1,37 0,68 

-5,43 0,001 -0,265 -0,374 -0,162 -0,35 
Masculino 1,64 0,88 

FS 
Feminino 23,18 4,75 

5,03 0,001 1,546 0,940 2,121 0,32 
Masculino 21,63 4,82 

CE Feminino 30,90 3,62 10,12 0,001 2,601 2,035 3,151 0,65 
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Masculino 28,30 4,56 

AP 
Feminino 14,94 3,18 

7,12 0,001 1,495 1,097 1,874 0,46 
Masculino 13,44 3,41 

TP 
Feminino 17,61 2,21 

4,75 0,001 0,693 0,409 0,952 0,31 
Masculino 16,93 2,28 

EG 
Feminino 86,62 10,42 

9,21 0,001 6,325 5,028 7,548 0,59 
Masculino 80,30 11,16 

CA 
Feminino 2,39 0,72 

-3,08 0,002 -0,142 -0,231 -0,044 0,20 
Masculino 2,53 0,71 

CI 
Feminino 2,52 0,78 

-2,31 0,021 -0,113 -0,208 -0,005 0,15 
Masculino 2,64 0,74 

AF 
Feminino 2,43 0,90 

-1,29 0,196 -0,073 -0,174 0,034 - 
Masculino 2,50 0,85 

RP 
Feminino 2,88 0,86 

2,26 0,024 0,123 0,012 0,240 0,15 
Masculino 2,76 0,83 

CR 
Feminino 2,29 0,81 

-2,84 0,005 -0,147 -0,245 -0,048 0,18 
Masculino 2,44 0,81 

AE 
Feminino 2,49 0,77 

-,07 0,941 -0,004 -0,099 0,097 - 
Masculino 2,50 0,72 

AuP 
Feminino 2,50 0,53 

-1,76 0,079 -0,059 -0,129 0,013 - 
Masculino 2,56 0,53 

Nota. GL = Graus de Liberdade; M = Média; DP = Desvio Padrão; FS = Fantasia; CE = 

Consideração empática; AP = Angústia pessoal; TP = Tomada de perspectiva; EG = Empatia geral; CA 

= Competência acadêmica; CI = Capacidade Intelectual; AF = Aparência física; RP = Relação com os 

pais; CR = Criatividade; AE = Autoestima; AuP = Autopercepção. 

 

Pode-se observar que mulheres apresentaram escores estatisticamente maiores do que 

homens de efeito irrisório na subescala RP, de efeito pequeno nas escalas de Justiça, FS e TP, 

e de efeito médio nas subescalas CE e AP e na escala de empatia geral, corroborando nossa 

hipótese (H6). Homens tiveram escores estatisticamente maiores que mulheres de efeito 

pequeno na escala de Injustiça e de efeito irrisório nas subescalas CA, CI e CR (subescalas do 

perfil de autopercepção), corroborando parcialmente nossa hipótese de que teriam maiores 

escores de perfil de autopercepção (H10). Na tabela 14 apresentam-se os resultados do teste de 

diferença nos escores de ingressantes por ampla concorrência e por cotas. 
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Tabela 14 

Resultados do Teste de Diferença nos Escores de Autopercepção (SPPCS), Empatia (EMRI), 

Julgamento de Justiça e Injustiça de Cotas e Dilema entre estudantes Ingressantes por Ampla 

Concorrência e por Cotas 

  Escores Estatística do teste t (Bootstrapping sample) 

Gl = 1030 

M DP t 
Valor-

p 

Diferença 

de Média 

IC da Diferença 

de Média (95%) Cohen's 

d Ampla = 552 Limite 

inferior 

Limite 

superior Cotista = 480 

Dilema 
Ampla 4,64 1,37 

-3,04 0,109 -0,252 -0,438 -0,058 - 
Cotista 4,89 1,27 

Justiça 
Ampla 4,32 0,86 

-5,07 0,001 -0,245 -0,346 -0,146 0,32 
Cotista 4,56 0,61 

Injustiça 
Ampla 1,56 0,86 

4,12 0,001 0,197 0,103 0,290 0,25 
Cotista 1,37 0,64 

FS 
Ampla 22,56 4,89 

-0,19 0,843 -0,60 -0,634 0,494 - 
Cotista 22,62 4,77 

CE 
Ampla 29,71 4,25 

-1,70 0,089 -0,446 -0,975 0,181 - 
Cotista 30,15 4,12 

AP 
Ampla 14,15 3,46 

-2,18 0,029 -0,455 -0,862 -0,048 0,14 
Cotista 14,61 3,21 

TP 
Ampla 17,41 2,29 

0,85 0,397 0,120 -0,157 0,396 - 
Cotista 17,29 2,23 

EG 
Ampla 83,84 12,86 

-1,21 0,226 -0,841 -2,204 0,521 - 
Cotista 84,68 12,83 

CA 
Ampla 2,55 0,74 

5,33 0,001 0,237 0,152 0,326 0,33 
Cotista 2,32 0,69 

CI 
Ampla 2,69 0,77 

5,59 0,001 0,263 0,177 0,353 0,35 
Cotista 2,43 0,73 

AF 
Ampla 2,52 0,89 

2,24 0,025 0,123 0,010 0,241 0,14 
Cotista 2,39 0,87 

RP 
Ampla 2,85 0,85 

0,52 0,604 0,028 -0,082 0,133 - 
Cotista 2,82 0,85 
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CR 
Ampla 2,40 0,82 

2,58 0,010 0,130 0,025 0,237 0,16 
Cotista 2,27 0,80 

AE 
Ampla 2,54 0,75 

2,15 0,032 0,101 0,006 0,097 0,13 
Cotista 2,44 0,74 

AuP 
Ampla 2,59 0,53 

4,50 0,001 0,146 0,083 0,211 0,28 
Cotista 2,45 0,51 

Nota. GL = Graus de Liberdade; M = Média; DP = Desvio Padrão; FS = Fantasia; CE = 

Consideração empática; AP = Angústia pessoal; TP = Tomada de perspectiva; EG = Empatia geral; CA 

= Competência acadêmica; CI = Capacidade Intelectual; AF = Aparência física; RP = Relação com os 

pais; CR = Criatividade; AE = Autoestima; AuP = Autopercepção. 

  

Verifica-se que alunos cotistas apresentaram escores estatisticamente maiores do que 

alunos de ampla concorrência de efeito pequeno na escala de justiça e de efeito irrisório 

subescala AP, não corroborando nossa hipótese de que teriam maiores escores de empatia (H5). 

Alunos de ampla concorrência tiveram escores estatisticamente maiores que cotistas de efeito 

pequeno na escala de Injustiça, CA, CI e Autopercepção Geral e de efeito irrisório nas 

subescalas AF, CR e AE, corroborando nossa hipótese de que apresentariam maiores escores 

no perfil de autopercepção (H9). 

Discussão 

Este estudo abordou questões que são particularmente relevantes para o sucesso da 

política de cotas: o papel da empatia, da autopercepção e do julgamento de um dilema nas 

avaliações de justiça e injustiça das cotas e o papel moderador do tipo de ingresso e sexo nessas 

relações. Ocupou-se ainda de verificar grupos polarizados nessa discussão. Para responder a 

esta questão de pesquisa, utilizou-se a modelagem por equações estruturais - PLS-SEM, que 

validou (discriminante e convergente) e confirmou bons índices de confiabilidade (Dijkstra & 

Henseler, 2015; Henseler et al., 2016) das medidas de empatia, perfil de autopercepção, dilema 

e avaliação de justiça e injustiça de cotas e de suas relações. 

A empatia e o dilema, assim como hipotetizado, foram dimensões que influenciaram 

positivamente na avaliação dos argumentos de justiça e negativamente nos de injustiça das 

cotas. Contrariando nossa hipótese inicial, a autopercepção apresentou impacto negativo na 

percepção de justiça e positivo na injustiça. As dimensões de empatia, autopercepção e do 

julgamento do dilema explicaram 20,7 % dos julgamentos de injustiça e 24% dos de justiça. 

O julgamento inicial do dilema se mostrou mais importante do que os escores de 

empatia e de autopercepção dos participantes nas avalições de justiça e injustiça das cotas. 
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Como um dilema social, as ações afirmativas se apresentam como um conflito entre questões 

individuais e sociais que se materializou em atitudes favoráveis ou contrárias à política. Assim, 

quando o dilema era julgado como justo, os argumentos que tratavam da justiça tinham maiores 

escores e quando era avaliado como injusto, os de injustiça eram preferidos. Essa dificuldade 

em mudar de opinião pode ser explicada do ponto de vista do funcionamento psicológico, com 

a centração no ponto de vista pré-formado (Boom, 2011; Kesselring & Müller, 2011; Piaget, 

1977/2005). A tarefa de sair do seu próprio ponto de vista na tomada de decisões, ou seja, 

descentrar, exige a coordenação de dimensões afetivas e cognitivas e implica em considerar 

mais aspectos de uma situação e coordenar esses aspectos (Boom, 2011; Lind 2019). No 

contexto de cotas educacionais, a coordenação de vários aspectos deve ser levada em conta, 

pois além de dimensões individuais, opiniões pré-concebidas sobre o assunto e a falta de 

informação sobre princípios distributivos das cotas podem ser materializadas no julgamento.  

Os argumentos relacionados à justiça de cotas foram elaborados com caráter informativo 

e formativo a partir de noção de justiça social com a distribuição por equidade. Já os argumentos 

que tratam da injustiça são pautados na justiça formal, com questões a respeito do mérito e de 

princípios de igualdade. Assim como verificado por Vieira et al. (no prelo), percebemos tanto 

a persistência na própria opinião, quanto o interesse pessoal refletido no julgamento. Alunos 

cotistas apresentaram maiores escores na justiça e alunos de ampla concorrência maiores 

escores na injustiça. Tais posicionamentos nos remetem ao interesse pessoal e social, se 

apresentando como uma dimensão motivadora, regulando o julgamento (Lind, 2000; Piaget, 

1977/2005). Como apontam alguns estudos (Batson et al., 1997; Sampaio, 2007), as percepções 

de justiça distributiva podem ser influenciadas pelo autointeresse e dependem de quanto as 

distribuições beneficiam ou prejudicam o indivíduo ou seu grupo social. Isso é verificado 

quando há preferência por normas de equidade por aqueles que produzem mais e por igualdade 

ou necessidade por aqueles que produzem menos, no caso de distribuição de recursos em 

atividades produtivas (Cabral et al., 2018). Como os participantes da referida pesquisa eram 

estudantes de universidades que utilizam cotas para ingresso, o autointeresse pode ter sido ainda 

mais exacerbado, devido ao espírito de competição que marca os processos educacionais, 

principalmente no ensino superior. 

O papel da empatia foi positivamente significativo nos julgamentos de justiça e 

negativos naqueles de injustiça, corroborando com alguns estudos, que apontam sua relação 

com comportamento pró-social e princípios de justiça (Batson et al., 1997; Hoffman, 1987, 

1990, 2000). Os resultados também reforçam a importância atribuída ao sexo na empatia e 

consequentemente no julgamento. Para as mulheres, quanto maiores os níveis de empatia e do 
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dilema, menor é a aceitação dos argumentos que tratam da injustiça. Esse achado é compatível 

com estudos anteriores sobre a relação da empatia e sexo (Miguel et al., 2018; Sampaio et al., 

2011). Entretanto, ao contrário de uma de nossas hipóteses, nos grupos de cotistas e ampla 

concorrência, não houve diferenças significativas da influência da empatia no julgamento. 

Alguns estudos que tratam da empatia intra e extra grupo (Batson et al., 1997, 2007) apontam 

que fazer parte de uma comunidade acadêmica diversa e se deparar com situações e grupos 

estigmatizados pode induzir a sentimentos empáticos. A tomada de perspectiva e da valorização 

do bem-estar do outro grupo sub-representado podem ser importantes antecedentes da empatia 

(Batson et al., 2003). Portanto, ambas são favorecidas no contexto das ações afirmativas para 

os grupos por meio da convivência com diferentes realidades sociais, raciais e culturais. 

Na avaliação da relação da autopercepção com os julgamentos, verificamos que, 

contrariamente às nossas hipóteses iniciais, a autopercepção exerceu uma influência negativa 

na justiça e positiva na injustiça. Como o perfil de autopercepção trata de avaliação de 

características individuais, ou seja, medidas sobre si mesmo (Neemann & Harter, 2012), 

questões que tratem do outro e de questões sociais podem não ser percebidas como relevantes. 

Entretanto, a imagem de mim mesmo, a maneira como vejo os outros e como eles me veem e 

sua interação é uma base essencial para o respeito mútuo (Lau, 2018, Kesselring, 2018). 

Como apresentado na revisão de escopo de Vieira et al (2022a), as dificuldades 

acadêmicas, sociais e raciais são sistematicamente neutralizadas no ambiente acadêmico, o que 

justifica a escolha por argumentos relacionados à justiça por igualdade e mérito pelos que são 

contrários às cotas. Os grupos favoráveis e contrários, que nesta pesquisa aparecem bem 

delimitados, assim como a polarização da opinião inicial a respeito do dilema em relação ao 

julgamento, são indícios dessa negação das desigualdades sociais e raciais. 

Entendemos a complexidade das ações afirmativas e o quanto mobilizam o indivíduo e 

a sociedade em seus julgamentos. A preocupação com o outro e a consciência crítica das 

situações enfrentadas por alguns grupos excluídos são questões centrais para o julgamento 

dessa política, dada a noção de justiça distributiva que a sustenta. Como uma política pública 

de macrojustiça, os julgamentos não deveriam se referir ou tratar de situações específicas, nas 

quais sobressaem as características de indivíduos particulares ou ligadas a produtividade, como 

o mérito ou questões acadêmicas (Sampaio, 2009a). A distribuição de vagas educacionais, 

como recursos escassos e atrelados às oportunidades de ascensão social demandam julgamentos 

pautados não na competição e concorrência. A demanda educacional deveria ser pautada na 

cooperação, promovendo objetivos coletivos, treinando a colaboração, não a concorrência 

(Carpendale & Wallbridge, 2019; Kesselring, 2011). Para que esse ideal seja alcançado, o 
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respeito ou reconhecimento das diversas situações educacionais e desigualdades raciais e 

sociais é fundamental. Somente na cooperação esse respeito mútuo pode ser experimentado e 

tanto a autopercepção positiva de características individuais em diversos domínios quanto as 

percepções da situação do outro podem ser plenamente reconhecidas (Carpendale & Lewis, 

2006; Carpendale & Wallbridge, 2019; Kesselring, 2011). 

Esse estudo traz importantes contribuições para o entendimento do julgamento das cotas 

do ponto de vista individual e social. Ao revelar o significativo impacto dessas dimensões no 

julgamento das cotas, abre espaço para ações pontuais que possam contribuir para o 

desenvolvimento e a permanência no ensino superior.  

Entretanto, suas limitações precisam ser consideradas. O estudo é quantitativo e 

acreditamos que novas investigações a respeito das justificativas para os julgamentos podem 

evidenciar outras dimensões individuais e sociais importantes. Como o estudo é exploratório 

em virtude da pouca teoria a respeito das relações investigadas, para um próximo estudo, 

podemos utilizar técnicas mais robustas, como a modelagem por equações estruturais baseadas 

em covariância, para testar outras relações e constructos. Para estudos futuros, seria importante 

investigar outras influências sociais e raciais, como o papel das universidades, da convivência 

acadêmica, do suporte familiar e de redes de apoio, para o entendimento dos diversos contextos 

que os julgamentos podem estar relacionados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

__________________________________________________________________________ 

 

Esta tese retoma a investigação iniciada no mestrado, que procurou identificar as 

relações entre os níveis de competência moral e o julgamento de justiça das cotas nas 

universidades. Foi identificado que os estudantes apresentavam baixo escore de competência 

moral, interesse no julgamento da justiça das cotas e a questão racial como principal fator de 

discordância. Discutiu-se que com esses escores de competência moral, os seus julgamentos 

podem estar atrelados à igualdade formal já que equidade exigiria níveis mais elevados de 

competência. 

As inquietações trazidas pelos resultados da pesquisa motivaram a investigação mais 

aprofundada do tema no doutorado. Inicialmente realizamos uma revisão de escopo para 

identificar, analisar e sintetizar a literatura existente sobre as experiências individuais, sociais 

e raciais do público envolvido com as ações afirmativas no ensino superior. Assim, com a 

seleção de 46 artigos, foram identificadas quatro classes temáticas que tratavam das relações 

interpessoais, da representatividade, da identidade racial e das dificuldades e facilitadores da 

permanência no ambiente acadêmico. Os resultados demonstraram que a convivência com a 

diversidade proporcionou a quebra das barreiras e estereótipos sobre grupos diferentes e 

favoreceu transformações positivas na representatividade e na identificação racial e social. 

Revelou, através dos discursos dos próprios envolvidos com a política, estratégias e 

possibilidades que podem ser utilizadas como facilitadores para a permanência e bem-estar 

dos estudantes. Apresenta ainda, os principais dificultadores tanto institucionais, quanto 

sociais para a permanência do cotista.  

Esta revisão contribui para suprir a lacuna de estudos sistematizados que 

evidenciassem as experiências dos cotistas nas universidades focados principalmente em 

questões pedagógicas e acadêmicas, tais como desempenho, permanência, competências e 

habilidades. Para além da contribuição para a construção de evidências sólidas de como as 

ações afirmativas na universidade vem sendo vivenciadas, este trabalho é de denúncia. 

Denúncia de enfrentamentos de preconceitos e discriminações raciais, institucionais e sociais. 

A neutralidade e insensibilidade de professores, o racismo institucional materializado na falta 

de comprometimento com a diversidade cultural, social étnica/racial e a negação das 

desigualdades raciais, além das dificuldades acadêmicas, geram sentimentos de desconforto, 
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isolamento e inadequação. Entretanto, a possibilidade educacional, a resiliência, o apoio 

familiar e de grupos de apoio, juntamente com o acolhimento e ações institucionais se 

apresentaram na superação dessa condição inicial. 

No estudo de adaptação e validação psicométrica do Self-Perception Profile for 

College Students (SPPCS) para a realidade brasileira, fornecemos evidências de validade e 

propriedades psicométricas adequadas para mensurar a autopercepção e autoestima global dos 

estudantes universitários. Este estudo contribui com a psicometria por trazer a validação e 

adaptação de um instrumento amplamente utilizado na literatura nacional (para crianças e 

adolescentes) e internacional e que não estava validado e traduzido para o Brasil para 

universitários e que fica à disposição da comunidade científica. Contribui ainda, para a 

ampliação dos estudos de autopercepção, ao relacioná-lo com os escores de empatia, com 

julgamentos de justiça de cotas e com a verificação de diferenças entre os sexos feminino e 

masculino e cotistas e não cotistas. 

A tese que esse doutorado defendeu é a de que fatores psicológicos como o perfil de 

autopercepção e empatia e fatores como o interesse (cotista ou ampla concorrência) e opiniões 

prévias a respeito das cotas, tem um impacto no julgamento de argumentos que tratam da 

justiça e da injustiça das cotas. Verificamos por meio de modelagem por equações estruturais 

com partial least squares (PLS), que realmente a empatia e o julgamento do dilema de cotas 

como justo impactaram positivamente na avaliação de argumentos que tratavam da justiça de 

cotas e negativamente na injustiça. Entretanto, o perfil de autopercepção impactou 

negativamente na avaliação de argumentos que tratavam da justiça de cotas e positivamente na 

injustiça, contrariando nossa hipótese inicial. Evidenciamos ainda, que cotistas tem maiores 

escores nos argumentos de justiça e estudantes de ampla concorrência nos de injustiça, ficando 

caracterizado o autointeresse no julgamento. Foram ainda identificados dois grupos bem 

distintos e polarizados, que foram caracterizados como sendo favoráveis e contrários às cotas. 

Esta tese traz algumas contribuições importantes. Inicialmente, pela contribuição da 

originalidade da pergunta que ela responde, investigando as relações entre a noção de justiça 

distributiva atrelada às cotas educacionais e questões psicológicas, sociais e 

desenvolvimentais. Contribui ainda pela originalidade da resposta que apresenta, sendo o 

impacto positivo da empatia, porém de pequeno efeito nos julgamentos de justiça e negativo 

da autopercepção e um maior efeito de opiniões prévias, a influência do autointeresse e a 

caracterização de grupos polarizados nos julgamentos. Contribui para a ampliação dos estudos 
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de empatia, porque não haviam estudos de empatia relacionados com julgamento de dilema de 

justiça de cotas. Este estudo também fornece resultados de dimensões individuais como 

empatia e autopercepção e esclarece sobre opiniões prévias de jovens adultos universitários 

cotistas e não cotistas de universidade pública. 

Como a empatia não teve um impacto esperado nos julgamentos, este estudo 

psicométrico quantitativo revela a necessidade de construção de instrumentos de investigação 

que reconheçam a especificidade do fenômeno. A Escala Multidimensional de Reatividade 

Interpessoal (EMRI), utilizada no estudo, avalia a empatia em seus aspectos afetivos e 

cognitivos, entretanto não tem o caráter, que talvez seja necessário, para avaliação de questões 

específicas como a desigualdade social. Portanto, a necessidade de instrumentos validados que 

se voltem às particularidades das ações afirmativas se torna necessária.  

O perfil de autopercepção também não apresentou o impacto esperado, que apesar de 

pequeno, ainda foi contrário ao que esperávamos. Quanto maiores os escores de autopercepção 

dos estudantes, menores os escores dos argumentos de justiça. Assim como a escala de 

empatia, esta escala fornece escores de autopercepção gerais em domínios específicos. Assim, 

instrumentos voltados para autopercepção étnica/racial ou para questões sociais poderiam 

fornecer mais especificidade nesse constructo, visto que as representações e identificações 

sociais e raciais são importantes nas decisões distributivas. 

Nesse sentido, esta tese contribui ainda, com a construção e verificação de validade 

psicométrica de um instrumento com a especificidade do fenômeno investigado. Os 

argumentos que avaliam a justiça foram elaborados a partir de noção de justiça social com a 

distribuição por equidade. Já os argumentos que tratam da injustiça são pautados na justiça 

formal, com questões de mérito e de princípios de igualdade. O julgamento de uma situação 

dilemática sobre o tema também traz importante contribuição para avaliação de opiniões 

prévias sobre as cotas. Esse instrumento pode, portanto, ser utilizado por pesquisadores 

interessados nesses julgamentos na população de estudantes universitários brasileiros e na 

investigação da manutenção de suas propriedades psicométricas em outras populações. 

Ainda há resistência na aderência às cotas em várias universidades e em vários cursos 

que não foram alcançados pela lei de cotas. Este estudo traz então, novos indicadores que 

revelam a necessidade de insistir nessas políticas. Mais que isso, este estudo pode ser 

indicativo da gênese da resistência que é a não compreensão no sentido afetivo e cognitiva da 

noção de justiça distributiva por equidade e a contração em uma opinião pré-formada. 
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Outra contribuição foi apresentar lacunas tanto do ponto de vista quantitativo quanto 

qualitativo de novos estudos a serem realizados. A partir do resultado da revisão de escopo, a 

investigação de experiências de estudantes com ações afirmativas em outros formatos, como 

indígenas, mulheres e pessoa com deficiência, e em outros contextos, como trabalho e política 

podem evidenciar novos significados pessoais, sociais e étnico/raciais. Ainda, questões 

específicas categorizadas na revisão podem ser alvos de novos estudos sistemáticos que os 

aprofundem. O estudo empírico quantitativo revelou que as dimensões estudadas explicaram 

apenas 20 a 24% do fenômeno, mostrando a complexidade da política pública. Assim, novos 

estudos empíricos são necessários para fornecer evidências de outras dimensões que possam 

estar relacionadas ao julgamento de cotas. 

Os limites dessa tese já foram elencados nos três estudos que a compõe. Assim como 

relatado, os resultados deste estudo motivam o desenvolvimento, no futuro, de pesquisas que 

investiguem outras influências sociais e raciais no julgamento dessa macrojustiça distributiva 

que são as ações afirmativas. Por exemplo, o papel das mudanças institucionais nas 

universidades, do suporte familiar e de redes de apoio, da convivência entre pares, de 

professores e escolas de ensino médio, da empregabilidade do egresso cotista, das estratégias 

de superação dos preconceitos, da raça e do racismo, entre outros. Há ainda a importância da 

investigação de outras questões psicológicas, como a personalidade, a pró-socialidade, a 

identidade étnica/racial, da empatia etnocultural, dos aspectos do sentido de vida. Importante 

ainda, a investigação de justificativas para os julgamentos, para verificação de crenças ou 

outras questões que impliquem na escolha pelos argumentos justos ou injustos. Me instiga 

ainda, a investigação de orientação política, visto que a polarização encontrada nesse estudo, 

se repete socialmente no âmbito político brasileiro.  

Como o instrumento utilizado nessa pesquisa, apesar de bons índices de ajuste, ainda 

não dispõe de um estudo de construção e validação de suas propriedades psicométricas, o 

estudo de verificação de sua validade será proposto. Pretendo ainda, estender a investigação 

para outros públicos de participantes, como adolescentes e adultos no geral, para verificar as 

propriedades psicométricas nesse público e as diferenças entre os estudantes universitários, 

visto o interesse identificado. Outra proposta psicométrica é a verificação das propriedades 

psicométricas da Escala Multidimensional de Reatividade Interpessoal (EMRI) para nossa 

amostra, com análises multigrupo para sexo e grupos de idade e de teoria de resposta ao item, 

visto que estudos anteriores não apresentam essas investigações. 
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Outra proposta é a investigação, através de revisão sistemática das principais questões 

psicológicas investigadas relacionadas às ações afirmativas no mundo. Como as ações 

afirmativas são bem utilizadas em várias culturas e com múltiplos propósitos (sexo, minorias 

sociais, étnicas e raciais, pessoa com deficiência) e múltiplos contextos (educacionais, 

políticos, trabalho), essa investigação pode trazer ricas evidências a respeito de seus principais 

impactos e lacunas de pesquisa. 

Por fim, as citadas contribuições dessa tese e os novos caminhos para pesquisas 

advindas das inquietações trazidas por ela são motivadores no meu processo de continuação 

acadêmica. Assim como iniciei esse caminho no mestrado, a motivação pessoal e social na 

investigação cresce a cada nova descoberta e na certeza de que estas novidades auxiliarão no 

processo de permanência dos estudantes cotistas na universidade. Está sendo um caminho de 

construção de evidências sólidas de facilitadores e dificultadores, que podem ser utilizados 

institucionalmente e avaliados por pesquisadores e educadores interessados nas possibilidades 

para novas práticas. As discussões a respeito da temática de ações afirmativas educacionais 

enriquecem e impulsionam novos comportamentos e posicionamentos preocupados com a real 

mudança social e racial que ela proporciona na universidade e na sociedade em geral. Para 

além da preocupação com a efetividade da política pública, fica evidente a preocupação com 

os indivíduos envolvidos nela. Quando estas questões ficam destacadas, há também uma 

tomada de consciência de práticas educacionais e intervenções específicas que podem 

contribuir para a saúde mental dos estudantes. 
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Instruções: As seguintes afirmações questionam seus sentimentos e pensamentos em uma 

variedade de situações. Para cada item, indique quanto você concorda ou discorda com a 

afirmação escolhendo sua posição na escala abaixo. Quando você tiver decidido sua resposta 

marque um X no número apropriado ao lado da afirmação. Leia cada item com muito cuidado 

antes de responder. Responda o mais honesto possível.  

1- DISCORDO 
TOTALMENTE 

2- DISCORDO 
PARCIALMENTE 

3- NEM DISCORDO/NEM 
CONCORDO 

4- CONCORDO 
PARCIALMENTE 

5- CONCORDO 
TOTALMENTE 

 1. Habitualmente me envolvo emocionalmente com filmes e/ou livros.    1  2  3  4  5  

2. Sou neutro quando vejo filmes.  1  2  3  4  5  

3. Incomodo-me com as coisas ruins que acontecem aos outros.    1  2  3  4  5  

4. Tento compreender o argumento dos outros.  1  2  3  4  5  

5. Sinto compaixão quando alguém é tratado injustamente.  1  2  3  4  5  

6. Quando vejo que se aproveitam de alguém, sinto necessidade de protegê-lo.  1  2  3  4  5  

7. Imagino como as pessoas se sentem quando eu as crítico.  1  2  3  4  5  

8. Antes de tomar alguma decisão procuro avaliar todas as perspectivas  1  2  3  4  5  

9. Tento compreender meus amigos imaginando como eles veem as coisas.  1  2  3  4  5  

10. Fico comovido com os problemas dos outros.  1  2  3  4  5  

11. Preocupo-me com as pessoas que não têm uma boa qualidade de vida.  1  2  3  4  5  

12. Descrevo-me como uma pessoa de “coração mole” (muito sensível).  1  2  3  4  5  

13. Costumo fantasiar com coisas que poderiam me acontecer.  1  2  3  4  5  

14. Perco o controle quando vejo alguém que esteja precisando de muita ajuda.  1  2  3  4  5  

15. Depois de ver uma peça de teatro ou um filme sinto-me envolvido com seus 

personagens.  
1  2  3  4  5  

16. Costumo me emocionar com as coisas que vejo acontecer com os outros.  1  2  3  4  5  

17. Fico apreensivo em situações emergenciais.   1  2  3  4  5  

18. Quando vejo uma história interessante, imagino como me sentiria se ela 

estivesse acontecendo comigo.  
1  2  3  4  5  

19. Tendo a perder o controle durante emergências.  1  2  3  4  5  

20. Coloco-me no lugar do outro se eu me preocupo com ele.  1  2  3  4  5  

21. Escuto os argumentos dos outros, mesmo estando convicto de minha 

opinião.  
1  2  3  4  5  

22. Fico tenso em situações de fortes emoções.    1  2  3  4  5  

23. Sinto-me indefeso numa situação emotiva.  1  2  3  4  5  

24. Sinto emoções de um personagem de filme como se fossem minhas próprias 

emoções.  
1  2  3  4  5  

25. Tenho facilidade de assumir a posição de um personagem de filme.   1  2  3  4  5  

26. Habitualmente fico nervoso quando vejo pessoas feridas.   1  2  3  4  5  
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Questionário de Pesquisa 
Sexo biológico:            Masculino             Feminino    Idade:_________  Qual sua cor/etnia?          branca          parda          preta         indígena         

amarela   

Universidade _________________________________________Curso de graduação _______________________________________________________ 

Tipo de ingresso:            Ação afirmativa             Ampla concorrência     

Qual cota considera mais justa?        Apenas racial          Apenas social         Apenas de escola pública        Social e racial associado         Ampla concorrência 

 

Dilema 

 

A seguir, leia esta história que envolve a utilização de cotas na universidade.  

João que estudou toda sua vida em escola pública, conseguiu nota suficiente no ENEM para o ingresso no curso de sua preferência, utilizando o recurso das 

cotas. Pedro, outro concorrente, estudou toda sua vida em escola particular visando seu ingresso na universidade pública e teria nota suficiente para o ingresso 

no curso de seu interesse, se não fossem as cotas. 

Como você considera esta situação? (Marque um X no quadro que representa sua resposta) 

 
Totalmente 

injusta 
Injusta 

Um pouco 

injusta 

Um pouco 

justa 
Justa 

Totalmente 

Justa 

 

Questionário de Cotas 

 
Os seguintes argumentos foram utilizados A FAVOR DA JUSTIÇA das cotas na 

universidade pública. Assinale a opção que mais se aproxime do seu julgamento quanto a 

estes argumentos. 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Discordo 

em parte 
Concordo 

Concordo 

totalmente 

1-É justa, pois corresponde à tentativa de inclusão de estudantes que tenham cursado o ensino 

médio na escola pública. 
     

2-A lei de cotas é justa, pois proporciona oportunidades a uma parte da população historicamente 

deixada de fora do Ensino Superior, como os negros e pardos. 
     

3-As cotas são justas, visto que a maioria da população brasileira é pobre e no Ensino Superior 

Público sua representação é muito pequena. 
     

4-É justa, pois as possíveis notas inferiores obtidas pelo cotista no ENEM não se traduzem em 

notas baixas no decorrer do curso. 
     

5-É justa visto que a convivência com a diversidade através das cotas, é necessária para formação 

de indivíduos mais tolerantes socialmente. 
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6-É justa, pois os cotistas dificilmente conseguiriam ingressar nos cursos mais concorridos, se 

não fossem as cotas. 
     

7-É justa porque é urgente tanto o investimento na qualidade do Ensino Básico Público, quanto a 

inclusão dos cotistas no Ensino Superior 
     

Os seguintes argumentos foram utilizados CONTRA A JUSTIÇA das cotas na universidade 

pública. Assinale a opção mais se aproxime do seu julgamento quanto a estes argumentos. 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Discordo 

em parte 
Concordo 

Concordo 

totalmente 

8-É injusta com os cotistas que podem não ser aceitos e sofrer discriminação no ambiente 

universitário 
     

9-São injustas, pois as cotas deveriam ser apenas de caráter social (para os mais pobres) e não 

racial (negros, pardos e indígenas) 
     

10-As cotas são injustas porque garantem direitos especiais a alguns alunos, ferindo os direitos 

iguais de todos. 
     

11-É injusta, pois o mérito (nota no ENEM) deveria ser o único requisito observado para o 

ingresso na Universidade. 
     

12-É injusta com os alunos preparados, pois o nível das universidades poderá baixar para atender 

aos cotistas. 
     

13-É injusta, pois deveria haver políticas de melhoria do Ensino Básico para que todos tivessem 

condições de ingressar no Ensino Superior sem cotas. 
     

14-São injustas, pois no Brasil, não é possível distinguir quem é negro, pardo, indígena ou branco      
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COMO EU SOU 

 

As afirmações a seguir permitem que estudantes universitários descrevem a si próprios. Não há 

respostas certas ou erradas, pois, os estudantes são diferentes uns dos outros. Essas perguntas são 

sobre dois tipos diferentes de alunos e queremos saber qual é mais parecido com você. 

1. Primeiro decida qual das duas afirmações (lado direito ou lado esquerdo) te descreve melhor; 

2. Feita a escolha da frase que melhor te descreve, deve decidir se é “Realmente verdadeiro para 

mim" ou se é " Parcialmente verdadeiro para mim”; 

3. Deverá assinalar apenas UMA das quatro opções de cada linha. Portanto, algumas vezes 

escolherá a frase do lado direito, outras vezes a frase do lado esquerdo. Pense em como você é no 

ambiente universitário enquanto lê e responde a cada uma das frases. 
 

COMECE AGORA A RESPONDER 

 

  

Realmente 

verdadeiro 

para mim 

Parcialmente 

verdadeiro 

para mim 

      

Parcialmente 

verdadeiro 

para mim 

Realmente 

verdadeiro 

para mim 

1   

Alguns estudantes se 

sentem confiantes de que 

estão dando conta das 

atividades escolares 

MAS 
Outros estudantes não se 

sentem tão confiantes 
  

2   

Alguns estudantes não 

estão satisfeitos com as 

suas habilidades de 

relacionamento social 

MAS 

Outros estudantes acham 

que suas habilidades de 

relacionamento social são 

boas 

  

3   

Alguns estudantes não 

estão felizes com sua 

aparência física 

MAS 

Outros estudantes estão 

felizes com a sua 

aparência física 

  

4   

Alguns estudantes gostam 

da sua forma de agir 

quando estão com seus 

pais 

MAS 

Outros estudantes 

gostariam de agir de 

forma diferente quando 

estão com seus pais 

  

5   

Alguns estudantes 

sentem-se um pouco 

solitários por não ter um 

amigo próximo com 

quem partilhar suas 

coisas 

MAS 

Outros estudantes não se 

sentem muito solitários 

porque tem um amigo 

próximo com quem 

partilhar suas coisas 

  

6   

Alguns estudantes 

duvidam que sejam tão 

espertos  

MAS 

Outros estudantes sentem-

se tão ou mais espertos do 

que outros alunos 

  

7   

Quando alguns estudantes 

fazem algo meio bobo, 

que depois lhes parece 

engraçado, eles têm 

dificuldade de rir de si 

mesmo 

MAS 

Outros estudantes, 

quando fazem algo de 

meio bobo, que depois 

lhes parece engraçado, 

facilmente riem de si 

mesmo 

  

8   

Alguns estudantes 

sentem-se tão criativos, 

ou até mais, do que 

outros alunos 

MAS 

Outros estudantes 

duvidam que sejam tão 

criativos como os demais 
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9   

Alguns estudantes sentem 

que poderiam fazer 

qualquer nova atividade 

atlética que não tenham 

tentado antes 

MAS 

Outros estudantes receiam 

não se sair bem em 

atividades atléticas que 

não tenham tentado antes 

  

10   

Alguns estudantes, com 

frequência estão 

decepcionados consigo 

mesmo 

MAS 

Outros estudantes estão 

bastante satisfeitos 

consigo mesmo 

  

11   

Alguns estudantes acham 

que são muito bons nos 

trabalhos que fazem 

MAS 

Outros estudantes 

duvidam que sejam 

capazes de fazer os seus 

trabalhos 

  

12   

Alguns estudantes não 

vão muito bem nos seus 

estudos  

MAS 

Outros estudantes vão 

muito bem nos seus 

estudos 

  

13   
Alguns estudantes acham 

difícil fazer novos amigos 
MAS 

Outros estudantes são 

capazes de fazer novos 

amigos facilmente 

  

14   

Alguns estudantes estão 

contentes com sua altura 

e seu peso 

MAS 

Outros estudantes 

gostariam que sua altura e 

seu peso fossem diferentes 

  

15   

Alguns estudantes acham 

difícil agir com 

naturalidade na presença 

de seus pais 

MAS 

Outros estudantes acham 

fácil agir com naturalidade 

na presença de seus pais 

  

16   

Alguns estudantes 

conseguem fazer amigos 

próximos nos quais 

podem confiar 

MAS 

Outros estudantes acham 

difícil fazer amigos 

próximos nos quais 

podem confiar 

  

17   

Alguns estudantes sentem 

que são muito capazes 

intelectualmente  

MAS 

Outros estudantes não se 

sentem muito capazes 

intelectualmente 

  

18   

Alguns estudantes não se 

importam quando amigos 

riem deles 

MAS 

Outros estudantes se 

importam quando amigos 

riem deles 

  

19   

Alguns estudantes 

preocupam-se por não 

serem tão criativos ou 

inventivos como os outros 

MAS 

Outros estudantes sentem 

que são muito criativos e 

inventivos 

  

20   

Alguns estudantes não 

acham que são muito 

atléticos 

MAS 
Outros estudantes acham 

que são atléticos 
  

21   

Alguns estudantes se 

sentem confiantes sobre 

sua capacidade de realizar 

um novo trabalho 

  

Outros estudantes se 

preocupam se conseguem 

realizar um novo trabalho 

que ainda não haviam 

tentado 

  

22   

Alguns estudantes têm 

dificuldades em entender 

suas atividades escolares 

de casa 

MAS 

Outros estudantes 

raramente têm 

dificuldades com suas 

atividades de casa  
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23   

Alguns estudantes gostam 

do jeito como interagem 

com outras pessoas 

MAS 

Outros estudantes 

gostariam que suas 

interações com outras 

pessoas fossem diferentes 

  

24   

Alguns estudantes 

gostariam que o seu 

corpo fosse diferente 

MAS 
Outros estudantes gostam 

do seu corpo tal como é 
  

25   

Alguns estudantes se 

sentem à vontade de 

serem eles mesmos na 

presença de seus pais 

MAS 

Outros estudantes têm 

dificuldade de serem eles 

mesmos na presença de 

seus pais 

  

26   

Alguns estudantes não 

têm um amigo próximo 

com quem possam 

partilhar os seus 

pensamentos e 

sentimentos pessoais 

MAS 

Outros estudantes têm um 

amigo próximo com 

quem partilhar os seus 

pensamentos e 

sentimentos mais pessoais 

  

27   

Alguns estudantes 

duvidam que sejam tão 

inteligentes como os 

outros  

MAS 

Outros estudantes acham-

se tão inteligentes, ou até 

mais, do que outros 

  

28   

Alguns estudantes acham 

difícil rir das coisas 

ridículas ou bobas que 

fazem 

MAS 
Outros estudantes acham 

fácil rir de si mesmo 
  

29   
Alguns estudantes não se 

sentem muito inventivos 
MAS 

Outros estudantes sentem 

que são muito inventivos 
  

30   

Alguns estudantes acham 

que são melhores do que 

os outros em esportes 

MAS 

Outros estudantes não se 

acham capazes de jogar 

tão bem como os outros  

  

31   

Alguns estudantes, 

realmente, gostam da 

maneira como conduzem 

a sua vida 

MAS 

Outros estudantes muitas 

vezes não gostam da 

maneira como conduzem 

a sua vida 

  

32   

Alguns estudantes estão 

bastante satisfeitos com a 

maneira como executam 

seu trabalho 

MAS 

Outros estudantes não 

estão satisfeitos com a 

maneira como executam 

seu trabalho 

  

33   

Alguns estudantes, por 

vezes, não se sentem 

intelectualmente capazes 

nos seus estudos 

MAS 

Outros estudantes 

geralmente sentem-se 

intelectualmente capazes 

nos seus estudos 

  

34   

Alguns estudantes 

sentem-se aceitos 

socialmente por muitas 

pessoas 

MAS 

     Outros estudantes 

gostariam que mais 

pessoas os aceitassem 

  

35   

Alguns estudantes gostam 

de sua aparência física 

assim como ela é 

MAS 

Outros estudantes não 

gostam da sua aparência 

física 

  

36   

Alguns estudantes sentem 

que são incapazes de se 

dar bem com seus pais 

MAS 
Outros estudantes se dão 

muito bem com seus pais 
  

37   

Alguns estudantes são 

capazes de fazer amigos 

próximos 

MAS 

Outros estudantes acham 

difícil fazer amigos 

próximos 
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38   

Alguns estudantes, 

realmente, preferem ser 

diferentes 

MAS 

Outros estudantes estão 

muito felizes por serem 

como são 

  

39   

Alguns estudantes 

acham-se muito 

inteligentes  

MAS 

Outros estudantes 

duvidam que sejam muito 

inteligentes 

  

40   

Alguns estudantes são 

capazes de rir de certas 

coisas que fazem 

MAS 

Outros estudantes tem 

dificuldades em rir de si 

mesmo 

  

41   

Alguns estudantes sentem 

que tem muitas ideias 

originais 

MAS 

Outros estudantes 

questionam se suas ideias 

são originais  

  

42   

Alguns estudantes não se 

saem bem em atividades 

que exigem capacidade 

física 

MAS 

Outros estudantes são 

bons em atividades que 

exigem capacidade física 

  

43   

Alguns estudantes 

geralmente estão 

satisfeitos consigo 

mesmo 

MAS 

Outros estudantes, muitas 

vezes, estão insatisfeitos 

consigo mesmo 

  

 

 

Itens de cada subescala 

Autoestima Global (AG) – 10, 31, 38, 43 

Competência acadêmica (CA) – 1, 6, 11, 12, 21, 27 

Capacidade intelectual (CI) – 17, 22, 32, 33, 39 

Interação social (IS) -.2, 5, 13, 16, 23, 26, 34, 37,  

Aparência física (AF) – 3, 14, 24, 35 

Relações com os pais (RP) – 4, 15, 25, 36 

Humor (H) – 7, 18, 28, 40 

Criatividade (CR) – 8, 19, 29, 41 

Competência atlética (CAT) – 9, 20, 30, 42 
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Lista de itens agrupados de acordo com a subescala e direção dos escores 

 

Item 

Direção 

dos escores Competência Acadêmica 

1 + 

Alguns estudantes se sentem confiantes de que estão dando conta das atividades escolares, MAS (4) 

- Outros estudantes não se sentem tão confiantes (1) 

6 - 

Alguns estudantes duvidam que sejam tão espertos, MAS (1) - Outros estudantes sentem-se tão ou 

mais espertos do que outros alunos (4) 

11 + 

Alguns estudantes acham que são muito bons nos trabalhos que fazem, MAS (4) - Outros estudantes 

duvidam que sejam capazes de fazer os seus trabalhos (1) 

12 - 

Alguns estudantes não vão muito bem nos seus estudos, MAS (1) - Outros estudantes vão muito bem 

nos seus estudos (4) 

21 + 

Alguns estudantes se sentem confiantes sobre sua capacidade de realizar um novo trabalho, MAS (4) 

- Outros estudantes se preocupam se conseguem realizar um novo trabalho que ainda não haviam 

tentado (1) 

27 - 

Alguns estudantes duvidam que sejam tão inteligentes como os outros, MAS (1) - Outros estudantes 

acham-se tão inteligentes, ou até mais, do que outros (4) 

Item   Interação Social 

2 - 

Alguns estudantes não estão satisfeitos com suas habilidades de relacionamento social, MAS (1) - 

Outros estudantes acham que suas habilidades de relacionamento social são boas (4) 

5 - 

Alguns estudantes sentem-se um pouco solitários por não ter um amigo próximo com quem partilhar 

suas coisas, MAS (1) - Outros estudantes não se sentem muito solitários porque tem um amigo 

próximo com quem partilhar suas coisas (4) 

13 - 

Alguns estudantes acham difícil fazer novos amigos, MAS (1) - Outros estudantes são capazes de 

fazer novos amigos facilmente (4) 

16 + 

Alguns estudantes conseguem fazer amigos próximos nos quais podem confiar, MAS (4) - Outros 

estudantes acham difícil fazer amigos próximos nos quais podem confiar (1) 

23 + 

Alguns estudantes gostam do jeito como interagem com outras pessoas, MAS (4) - Outros estudantes 

gostariam que suas interações com outras pessoas fossem diferentes (1) 

26 - 

Alguns estudantes não têm um amigo próximo com quem possam partilhar os seus pensamentos e 

sentimentos pessoais, MAS (1) - Outros estudantes têm um amigo próximo com quem partilhar os 

seus pensamentos e sentimentos mais pessoais (4) 

34 + 

Alguns estudantes sentem-se aceitos socialmente por muitas pessoas, MAS (4) - Outros estudantes 

gostariam que mais pessoas os aceitassem (1) 

37 + 

Alguns estudantes são capazes de fazer amigos próximos, MAS (4) - Outros estudantes acham difícil 

fazer amigos próximos (1) 

Item   Aparência Física 

3 - 

Alguns estudantes não estão felizes com sua aparência física, MAS (1) - Outros estudantes estão 

felizes com a sua aparência física (4) 

14 + 

Alguns estudantes estão contentes com sua altura e seu peso, MAS (4) - Outros estudantes gostariam 

que sua altura e seu peso fossem diferentes (1) 

24 + 

Alguns estudantes gostam do seu corpo tal como é, MAS (4) - Outros estudantes gostariam que o seu 

corpo fosse diferente (1) 

35 + 

Alguns estudantes gostam da sua aparência física assim como ela é, MAS (4) - Outros estudantes 

não gostam da sua aparência física (1) 

Item   Relação com os Pais 

4 + 

Alguns estudantes gostam da sua forma de agir quando estão com seus pais, MAS (4) - Outros 

estudantes gostariam de agir de forma diferente quando estão com seus pais (1) 

15 - 

Alguns estudantes acham difícil agir com naturalidade na presença de seus pais, MAS (1) - Outros 

estudantes acham fácil agir com naturalidade na presença de seus pais (4) 
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25 + 

Alguns estudantes se sentem à vontade de serem eles mesmos na presença de seus pais, MAS (4) - 

Outros estudantes têm dificuldade de serem eles mesmos na presença de seus pais (1) 

36 - 

Alguns estudantes sentem que são incapazes de se dar bem com seus pais, MAS (1) - Outros 

estudantes se dão muito bem com seus pais (4) 

Item   Humor 

7 - 

Quando alguns estudantes fazem algo meio bobo que depois lhes parece engraçado, eles têm 

dificuldade de rir de si mesmo, MAS (1) - Outros estudantes quando fazem algo meio bobo que 

depois lhes parece engraçado, facilmente riem de si mesmo (4) 

18 + 

Alguns estudantes não se importam quando amigos riem deles, MAS (4) - Outros estudantes se 

importam quando amigos riem deles (1) 

28 - 

Alguns estudantes acham difícil rir das coisas ridículas ou bobas que fazem, MAS (1) - Outros 

estudantes acham fácil rir de si mesmo (4) 

40 + 

Alguns estudantes conseguem rir de certas coisas que fazem, MAS (4) - Outros estudantes tem 

dificuldade em rir de si mesmo (1) 

Item   Criatividade 

8 + 

Alguns estudantes sentem-se tão criativos, ou até mais, do que outros alunos, MAS (4) - Outros 

estudantes duvidam que sejam tão criativos como os demais (1) 

19 - 

Alguns estudantes preocupam-se por não serem tão criativos ou inventivos como os outros, MAS (1) 

- Outros estudantes sentem que são muito criativos e inventivos (4) 

29 - 

Alguns estudantes não se sentem muito inventivos, MAS (1) - Outros estudantes sentem-se muito 

inventivos (4) 

41 + 

Alguns estudantes sentem que tem muitas ideias originais, MAS (4) - Outros estudantes questionam 

se suas ideias são originais (1) 

Item   Competência Atlética 

9 + 

Alguns estudantes sentem que poderiam fazer qualquer nova atividade atlética que não tenham 

tentado antes, MAS (4) - Outros estudantes receiam não se sair bem em atividades atléticas que não 

tenham tentado antes (1) 

20 - 

Alguns estudantes não acham que são muito atléticos, MAS (1) - Outros estudantes acham que são 

atléticos (4) 

30 + 

Alguns estudantes acham-se melhores do que os outros em esportes, MAS (4) - Outros estudantes 

não se acham capazes de jogar tão bem como os outros (1) 

42 - 

Alguns estudantes não se saem bem em atividades que exigem capacidade física, MAS (1) - Outros 

estudantes são bons em atividades que exigem capacidade física (4) 

Item   Autoestima Global 

10 - 

Alguns estudantes, com frequência estão decepcionados consigo mesmo, MAS (1) - Outros 

estudantes estão bastante satisfeitos consigo mesmo (4) 

31 + 

Alguns estudantes gostam da maneira como conduzem a sua vida, MAS (4) - Outros estudantes 

muitas vezes não gostam da maneira como conduzem a sua vida (1) 

38 - 

Alguns estudantes preferem ser diferentes, MAS (1) - Outros estudantes estão muito felizes por 

serem como são (4) 

43 + 

Alguns estudantes geralmente estão satisfeitos consigo mesmo, MAS (4) - Outros estudantes muitas 

vezes estão insatisfeitos consigo mesmo (1) 

Item   Capacidade Intelectual 

17 + 

Alguns estudantes sentem que são muito capazes intelectualmente, MAS (4) - Outros estudantes não 

se sentem muito capazes intelectualmente (1) 

22 - 

Alguns estudantes têm dificuldades em entender suas atividades escolares de casa, MAS (1) - Outros 

estudantes raramente têm dificuldades com suas atividades de casa (4) 

32 + 

Alguns estudantes estão bastante satisfeitos com a maneira como executam seu trabalho, MAS (4) - 

Outros estudantes não estão satisfeitos com a maneira como executam seu trabalho (1) 

33 - 

Alguns estudantes por vezes não se sentem intelectualmente capazes nos seus estudos, MAS (1) - 

Outros estudantes, no geral, sentem-se intelectualmente capazes nos seus estudos (4) 

39 + 

Alguns estudantes acham-se muito inteligentes, MAS (4) - Outros estudantes duvidam que sejam 

muito inteligentes (1) 
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Quem eu sou: Escores 

 

  

Realmente 

verdadeiro 

para mim 

Parcialmente 

verdadeiro 

para mim 

      

Parcialmente 

verdadeiro 

para mim 

Realmente 

verdadeiro 

para mim 

1 4  3  

Alguns estudantes se 

sentem confiantes de que 

estão dando conta das 

atividades escolares 

MAS 
Outros estudantes não se 

sentem tão confiantes 
2  1  

2 1  2  

Alguns estudantes não 

estão satisfeitos com as 

suas habilidades de 

relacionamento social 

MAS 

Outros estudantes acham 

que suas habilidades de 

relacionamento social são 

boas 

3  4  

3 1  2  

Alguns estudantes não 

estão felizes com sua 

aparência física 

MAS 

Outros estudantes estão 

felizes com a sua 

aparência física 

3  4  

4 4  3  

Alguns estudantes gostam 

da sua forma de agir 

quando estão com seus 

pais 

MAS 

Outros estudantes 

gostariam de agir de 

forma diferente quando 

estão com seus pais 

2  1  

5 1  2  

Alguns estudantes 

sentem-se um pouco 

solitários por não ter um 

amigo próximo com 

quem partilhar suas 

coisas 

MAS 

Outros estudantes não se 

sentem muito solitários 

porque tem um amigo 

próximo com quem 

partilhar suas coisas 

3  4  

6 1  2  

Alguns estudantes 

duvidam que sejam tão 

espertos  

MAS 

Outros estudantes sentem-

se tão ou mais espertos do 

que outros alunos 

3  4  

7 1  2  

Quando alguns estudantes 

fazem algo meio bobo, 

que depois lhes parece 

engraçado, eles têm 

dificuldade de rir de si 

mesmo 

MAS 

Outros estudantes, 

quando fazem algo de 

meio bobo, que depois 

lhes parece engraçado, 

facilmente riem de si 

mesmo 

3  4  

8 4  3  

Alguns estudantes 

sentem-se tão criativos, 

ou até mais, do que 

outros alunos 

MAS 

Outros estudantes 

duvidam que sejam tão 

criativos como os demais 

2  1  

9 4  3  

Alguns estudantes sentem 

que poderiam fazer 

qualquer nova atividade 

atlética que não tenham 

tentado antes 

MAS 

Outros estudantes receiam 

não se sair bem em 

atividades atléticas que 

não tenham tentado antes 

2  1  

10 1  2  

Alguns estudantes, com 

frequência estão 

decepcionados consigo 

mesmo 

MAS 

Outros estudantes estão 

bastante satisfeitos 

consigo mesmo 

3  4  

11 4  3  

Alguns estudantes acham 

que são muito bons nos 

trabalhos que fazem 

MAS 

Outros estudantes 

duvidam que sejam 

capazes de fazer os seus 

trabalhos 

2  1  
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12 1  2  

Alguns estudantes não 

vão muito bem nos seus 

estudos  

MAS 

Outros estudantes vão 

muito bem nos seus 

estudos 

3  4  

13 1  2  
Alguns estudantes acham 

difícil fazer novos amigos 
MAS 

Outros estudantes são 

capazes de fazer novos 

amigos facilmente 

3  4  

14 4  3  

Alguns estudantes estão 

contentes com sua altura 

e seu peso 

MAS 

Outros estudantes 

gostariam que sua altura e 

seu peso fossem diferentes 

2  1  

15 1  2  

Alguns estudantes acham 

difícil agir com 

naturalidade na presença 

de seus pais 

MAS 

Outros estudantes acham 

fácil agir com naturalidade 

na presença de seus pais 

3  4  

16 4  3  

Alguns estudantes 

conseguem fazer amigos 

próximos nos quais 

podem confiar 

MAS 

Outros estudantes acham 

difícil fazer amigos 

próximos nos quais 

podem confiar 

2  1  

17 4  3  

Alguns estudantes sentem 

que são muito capazes 

intelectualmente  

MAS 

Outros estudantes não se 

sentem muito capazes 

intelectualmente 

2  1  

18 4  3  

Alguns estudantes não se 

importam quando amigos 

riem deles 

MAS 

Outros estudantes se 

importam quando amigos 

riem deles 

2  1  

19 1  2  

Alguns estudantes 

preocupam-se por não 

serem tão criativos ou 

inventivos como os outros 

MAS 

Outros estudantes sentem 

que são muito criativos e 

inventivos 

3  4  

20 1  2  

Alguns estudantes não 

acham que são muito 

atléticos 

MAS 
Outros estudantes acham 

que são atléticos 
3  4  

21 4  3  

Alguns estudantes se 

sentem confiantes sobre 

sua capacidade de realizar 

um novo trabalho 

  

Outros estudantes se 

preocupam se conseguem 

realizar um novo trabalho 

que ainda não haviam 

tentado 

2  1  

22 1  2  

Alguns estudantes têm 

dificuldades em entender 

suas atividades escolares 

de casa 

MAS 

Outros estudantes 

raramente têm 

dificuldades com suas 

atividades de casa  

3  4  

23 4  3  

Alguns estudantes gostam 

do jeito como interagem 

com outras pessoas 

MAS 

Outros estudantes 

gostariam que suas 

interações com outras 

pessoas fossem diferentes 

2  1  

24 1  2  

Alguns estudantes 

gostariam que o seu 

corpo fosse diferente 

MAS 
Outros estudantes gostam 

do seu corpo tal como é 
3  4  

25 4  3  

Alguns estudantes se 

sentem à vontade de 

serem eles mesmos na 

presença de seus pais 

MAS 

Outros estudantes têm 

dificuldade de serem eles 

mesmos na presença de 

seus pais 

2  1  
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26 1  2  

Alguns estudantes não 

têm um amigo próximo 

com quem possam 

partilhar os seus 

pensamentos e 

sentimentos pessoais 

MAS 

Outros estudantes têm um 

amigo próximo com 

quem partilhar os seus 

pensamentos e 

sentimentos mais pessoais 

3  4  

27 1  2  

Alguns estudantes 

duvidam que sejam tão 

inteligentes como os 

outros  

MAS 

Outros estudantes acham-

se tão inteligentes, ou até 

mais, do que outros 

3  4  

28 1  2  

Alguns estudantes acham 

difícil rir das coisas 

ridículas ou bobas que 

fazem 

MAS 
Outros estudantes acham 

fácil rir de si mesmo 
3  4  

29 1  2  
Alguns estudantes não se 

sentem muito inventivos 
MAS 

Outros estudantes sentem 

que são muito inventivos 
3  4  

30 4  3  

Alguns estudantes acham 

que são melhores do que 

os outros em esportes 

MAS 

Outros estudantes não se 

acham capazes de jogar 

tão bem como os outros  

2  1  

31 4  3  

Alguns estudantes, 

realmente, gostam da 

maneira como conduzem 

a sua vida 

MAS 

Outros estudantes muitas 

vezes não gostam da 

maneira como conduzem 

a sua vida 

2  1  

32 4  3  

Alguns estudantes estão 

bastante satisfeitos com a 

maneira como executam 

seu trabalho 

MAS 

Outros estudantes não 

estão satisfeitos com a 

maneira como executam 

seu trabalho 

2  1  

33 1  2  

Alguns estudantes, por 

vezes, não se sentem 

intelectualmente capazes 

nos seus estudos 

MAS 

Outros estudantes 

geralmente sentem-se 

intelectualmente capazes 

nos seus estudos 

3  4  

34 4  3  

Alguns estudantes 

sentem-se aceitos 

socialmente por muitas 

pessoas 

MAS 

     Outros estudantes 

gostariam que mais 

pessoas os aceitassem 

2  1  

35 4  3  

Alguns estudantes gostam 

de sua aparência física 

assim como ela é 

MAS 

Outros estudantes não 

gostam da sua aparência 

física 

2  1  

36 1  2  

Alguns estudantes sentem 

que são incapazes de se 

dar bem com seus pais 

MAS 
Outros estudantes se dão 

muito bem com seus pais 
3  4  

37 4  3  

Alguns estudantes são 

capazes de fazer amigos 

próximos 

MAS 

Outros estudantes acham 

difícil fazer amigos 

próximos 

2  1  

38 1  2  

Alguns estudantes, 

realmente, preferem ser 

diferentes 

MAS 

Outros estudantes estão 

muito felizes por serem 

como são 

3  4  

39 4  3  

Alguns estudantes 

acham-se muito 

inteligentes  

MAS 

Outros estudantes 

duvidam que sejam muito 

inteligentes 

2  1  

40 4  3  

Alguns estudantes são 

capazes de rir de certas 

coisas que fazem 

MAS 

Outros estudantes tem 

dificuldades em rir de si 

mesmo 

2  1  
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41 4  3  

Alguns estudantes sentem 

que tem muitas ideias 

originais 

MAS 

Outros estudantes 

questionam se suas ideias 

são originais  

2  1  

42 1  2  

Alguns estudantes não se 

saem bem em atividades 

que exigem capacidade 

física 

MAS 

Outros estudantes são 

bons em atividades que 

exigem capacidade física 

3  4  

43 4  3  

Alguns estudantes 

geralmente estão 

satisfeitos consigo 

mesmo 

MAS 

Outros estudantes, muitas 

vezes, estão insatisfeitos 

consigo mesmo 

2  1  

 

 

 


