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Educação e Pesquisa em Contabilidade (EPC) 
 
 

objetivo geral:   
verificar a influência das ações afirmativas (Cota e Bolsa PROUNI) na relação entre o 
desempenho do aluno no ENADE com seu respectivo desempenho no ENEM. 

 
Objetivos específicos:  

 verificar se o desempenho no ENADE é influenciado pelo ENEM, considerando 
egressos de IES públicas e privadas. 

 verificar o quanto o desempenho no ENADE é influenciado pelo ENEM, 
considerando ser o aluno egresso de IES pública federal, estadual ou municipal.  

 verificar o quanto a relação ENADE/ENEM é afetada, considerando o 
desempenho no ENADE de egressos de IES privada com e sem finalidade 
lucrativa. 

 verificar o quanto a relação ENADE/ENEM é afetada, considerando a 
organização acadêmica das IES sob a forma de universidades, centros 
universitários e faculdades. 

 verificar se a relação ENADE/ENEM é influenciado pela região geográfica onde 
as IES estão localizadas. 

 
Relevância do estudo 

A qualidade da educação tem apresentado um nível não desejável, haja vista indicadores 
de desempenho com exames internos tais como ENEM, ENADE e outros, inclusive em 
nível do ensino fundamental. Em termos de ensino médio nossos estudantes podem 
realizar também o PISA e assim ter o desempenho confrontado com estudantes de 
outros países. Por outro lado tem-se razões socioeconômicas que faz com que muitos 
cidadãos não frequentem a escola ou, se frequentam, necessitam do apoio, inclusive 
financeiro para ingressar em manter-se na escola. 
O Brasil tem adotado as Cotas e a Bolsa PROUNI, além de outros mecanismos que 
auxiliem no ingresso e permanência no curso, devidamente fundamentado no princípio 
da igualdade. 
As ações afirmativas (Cotas e Bolsa PROUNI) necessitam ter sua eficácia melhor 
estudada uma vez que a aplicação do princípio da igualdade no que diz respeito à 
educação pode não estar apresentando os resultados desejados e que, possivelmente, 
uma melhor administração do ensino em séries anteriores ao ensino superior possam ser 
mais eficazes no sentido de alcançar os objetivos desejados bem como eficientes, no 
sentido de otimizar os uso dos recursos financeiros.  



Existem estudo que sinalizam que o desempenho do estudante no ENADE sofre 
influências do seu desempenho em séries anteriores que, por sua vez, encontram 
fundamentos nas questões socioeconômicas inerentes a cada aluno. 
A contribuição da pesquisa é verificar se as ações afirmativas estão influenciando nessa 
relação ENADE/ENEM e se, com a adoção das mesmas, a igualdade pretendida está em 
conformidade com os princípios constitucionais de igualdade. Como a população 
pesquisada engloba todos os estudantes que fizeram o ENADE nos anos de 2012 a 
2016, pretende-se que seus resultados possam ser expandidos para toda a população, 
indo bem mais adiante das pesquisas existentes cuja abrangência se deu em nível de 
IES, Cursos  etc. 
 
Delimitações e Limitações do estudo  
Serão pesquisados todos os alunos que fizeram o ENADE no período de 2012 a 2016, 
nas diversas áreas e o foco de interesse serão os alunos Cotistas e não Cotistas nas IES 
públicas e os Bolsista integral PROUNI e os não bolsistas PROUNI nas IES privadas. 
Serão pesquisados somente estudantes dos cursos de bacharelado e licenciaturas da 
modalidade presencial. 

Fundamentação teórica 
A expressão "política pública", entendida como "um conjunto de atividades 

administrativas organizadas e finalisticamente coordenadas com o objetivo de prestar à 
sociedade utilidades materiais que concretizem os direitos fundamentais assegurados 
abstratamente pela Constituição Federal" (Carneiro, 2015, p. 2) ganhou destaque no 
contexto da Ciência Política e da Administração.  

O presente projeto de pesquisa centra seu interesse nas ações afirmativas 
relacionadas ao ingresso no ensino superior. Sendo assim é importante fazer uma breve 
diferenciação entre política pública e ação afirmativa. Referindo-se às duas expressões, 
Moehlecke (2002, p. 203) apresenta a ação afirmativa como sendo "uma ação 
reparatória/compensatória e/ou preventiva, que busca corrigir uma situação de 
discriminação e desigualdade infringida a certos grupos no passado, presente ou futuro, 
através da valorização social, econômica, política e/ou cultural desses grupos, durante 
um período limitado". Destacam-se disso as características da ação afirmativa, podendo 
a mesma ser compensatória (se os danos causados pela desigualdade ocorreram no 
passado) e preventiva no caso de grupos que poderão sofrer futura discriminação em 
suas oportunidades por pertencerem a determinado grupo social. Além disso, destaca-se 
a característica de não perenidade (continuação da adoção) das ações afirmativas, pelo 
fato de se esperar que, uma vez cessadas as causas sob as quais as ações afirmativas se 
fizeram importantes, cessam também os efeitos. E cessando as causas e efeitos, a 
continuação da adoção da ação afirmativa torna-se dispensável. 

De acordo com Rousseau (1754), a desigualdade entre os homens teve origem 
desde quando o ser humano afastou-se "do ser humano natural que era, para tornar-se 
em um ser humano civilizado (vida em sociedade). Diferentemente dos demais seres 
naturais, o homem descobriu que é capaz de se aperfeiçoar. Desde então, deixou de 
pensar como um ser apenas natural que não pensava no acúmulo[ ...]. E foi esse o 
primeiro passo para a desigualdade [...]" (Rousseau, 1754 p. 100). 

Foi com o intuito de reparar problemas relacionados à exclusão socioeconômica 
que se estimulou a adoção e o desenvolvimento de políticas direcionadas a grupos 
discriminados. Tais medidas "incluem investimentos sociais preferenciais para alcançar 
igualdade de oportunidades e reconhecem as reivindicações coletivas que englobam [...] 
programas de admissão e permanência na educação superior" (Cotta, 1995, p. 79-80). 



Daí, as ações afirmativas direcionadas ao ingresso de estudantes no ensino superior 
brasileiro, especialmente as Cotas e a Bolsa PROUNI, as quais são objetos do presente 
estudo. 

Dadas as diferenças socioeconômicas que existem entre potenciais estudantes do 
ensino superior, submetê-los à mesma métrica para apurar quem, por mérito, tem o 
direito ou não a ocupar a vaga na universidade, seria, como esclarece Rousseau ( 1754, 
p. 88), o mesmo que colocar um gigante e um anão marchando na mesma estrada. Não 
resta dúvida que cada passo do gigante "representa uma nova vantagem para o gigante" 
(Rousseau, 1754, p. 88). E se não houver mecanismos para que o "anão" tenha a mesma 
possibilidade de alcançar os objetivos que são de direito tanto dele quanto do "gigante", 
este último sempre estará em vantagem em relação ao "anão". 

O ministro Ricardo Lewandowski, em sua Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental 186 Distrito Federal (ADPF 186 / DF) (2012), ao referir-se ao 
caput do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil em vigor onde está 
expresso que "todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza" 
(Brasil, 1988) faz distinção entre direito formal e direito material. Para ele, o artigo 5º 
da Constituição Federal não se ateve apenas ao direito formal, mas traz implícito no seu 
entendimento de que o referido artigo não quis assegurar meramente o direito formal, 
mas assegura a igualdade material ou substancial. A exclusiva aplicação do direito 
formal acarreta injustiças. Citando Daniela Ikawa (2008), Lewandowski (2012, p. 5) 
afirma que "para respeitar a igualdade inicial em dignidade e a diferença, não basta, 
portanto, um princípio de igualdade formal. [...] São necessárias, por conseguinte, 
também políticas afirmativas".  

 

Método 

A pesquisa será descritiva utilizando-se de dados secundários os quais serão obtidos 
junto ao banco de dados do INEP. A pesquisa será efetuada na sede do INEP, de 
acordo com a Portaria INEP nº 467/2014, uma vez que os dados relativos às notas 
individuais dos estudantes no ENEM e no ENADE são sigilosos e somente podem ser 
captados e processados in loco, não podendo o pesquisador levar consigo nenhum 
deles. 

Será utilizada a análise multinível. De acordo com Raudenbush & Bryk (2002) e 
Goldszmidt (2007, p. 45), a vantagem principal do modelo multinível é "o 
reconhecimento da natureza hierárquica dos dados e de quais casos em um 
determinado grupo podem ser mais similares entre si que casos de outros grupos, ou 
seja, que as observações não são independentes e que há correlação intraclasse". Os 
níveis analisados serão: individual, Curso e IES. 

Para neutralizar o eventual efeito endogenia, será utilizado o método Propensy Score 
Matching.Com isso será evitado que seja considerada mais que uma vez a influência 
que determinada variável (renda, por exemplo)  exerça sobre o desempenho do aluno 
no ENADE, no ENEM e também exerça influência por meio de ação afirmativa, uma 
vez que renda é um pré-requisito legal para que o estudante possa ser Cotista ou 
Bolsista integral PROUNI. 

 

Contribuições e impactos esperados 

Espera-se contribuir com uma pesquisa que vai além daqueles existentes, cujos 
resultados não podem ser expandido à população.  A presente pesquisa poderá 



estender seus resultados uma vez que pesquisará a população das IES pública, 
privadas, universidades, centros universitários, faculdades, com ou sem fins lucrativos 
e suas respectivas regiões onde estão localizadas e utilizará de ferramental estatística 
que indicará a significância dos resultados alcançados. 

Os resultados subsidiarão informações para outras pesquisas bem como poderão ser 
tomados por órgãos governamentais no direcionamento das suas políticas públicas. 
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