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RESUMO 
 
 
 

 
O presente trabalho tem como objetivo analisar o efeito do sistema de cotas 

na nota da prova de conhecimentos específicos do Exame Nacional de Desempenho 
de Estudantes (ENADE) dos concluintes da Universidade Federal da Bahia no ano 
de 2010, bem como, verificar se existem diferenças entre as médias das notas 
obtidas na prova por curso entre os cotistas e não cotistas e identificar quais 
variáveis influenciam no desempenho desses estudantes. Para tal, foram utilizadas 
as bases de dados extraídas dos microdados do ENADE disponibilizados no site 
oficial do Inep que contém informações referentes às notas obtidas nas provas e o 
questionário do estudante composto de questões referentes à situação econômica, 
vida acadêmica e condições gerias dos cursos avaliados pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 2010. Inicialmente foi 
utilizada a estatística descritiva para traçar o perfil dos grupos em estudo  e 
posteriormente foi feito uma analise de variância (ANOVA) para comprar o 
desempenho entre cotista e não cotista. 
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1. Introdução 
 
 
O Brasil é hoje a sétima1 maior economia do mundo, e apesar de avanços na 

última década em tirar milhões da pobreza, o país continua a ter uma das 

                                                           
1
 O Banco Mundial classificou o Brasil como a sétima maior economia do mundo em um relatório divulgado nesta 

30/04/2014 (http://economia.uol.com.br) 
 

http://economia.uol.com.br/


sociedades mais desiguais do mundo. A desigualdade social decorrente da má 

distribuição dos recursos econômicos é um dos principais problemas que afeta os 

países em desenvolvimento. Segundo o Relatório do Desenvolvimento Humano 

(2014), as desigualdades econômicas estão a minar o Contrato Social até nas 

sociedades industrializadas mais avançadas, e nenhum país ficará imune aos efeitos 

em longo prazo.  Um fator que impede o desenvolvimento econômico é a 

desigualdade educacional. Segundo Catunda (2012) o sistema educacional de um 

país é um conjunto de instituições fundamental para o seu desenvolvimento 

socioeconômico.  

No Brasil, a oferta da educação alterou-se significativamente a partir dos anos 

90. Houve a universalização do ensino fundamental, o crescimento do ensino médio 

e principalmente do ensino superior. Apesar desse intenso crescimento observado 

no ensino superior, o percentual de acesso dos jovens é ainda muito restrito – 

abrange 19% da faixa etária de 18 a 24 anos (Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios - PNAD, 2009). O atraso escolar é uma das restrições do acesso de 

jovens brasileiros ao ensino superior: 21% dos jovens de 18 a 24 anos não tinham 

sequer completado o ensino fundamental e outros 27%, apesar de terem 

completado o ensino fundamental, não ingressaram no ensino médio, ou 

ingressaram, mas não concluíram. Esses contingentes somados representam 

praticamente a metade dos jovens (48%), que, nessas condições, não possuem os 

requisitos educacionais formais para ingressar no ensino superior.   

Desde a reforma universitária de 1968, o ensino superior vem passando por 

grandes transformações. A modernização e expansão das universidades federais 

propiciou o aumento de atividades de ensino relacionadas à pesquisa e extensão e, 

conseguintemente o aumento na demanda do número de vagas para os egressos do 

ensino médio.  Atualmente um dos principais desafios do sistema educacional 

brasileiro é promover a equidade de acesso ao ensino superior a toda a população e 

a garantia da qualidade desse ensino. Assim, surge à necessidade de criar politicas 

publicas educacionais que garantam o acesso ao ensino superior a todo cidadão.  

A política de democratização do acesso ao ensino público superior ficou 

conhecida como política de cota. A implantação do acesso por via de cotas teve 

grande repercussão na opinião pública e gerou muitos debates na comunidade 

                                                                                                                                                                                     
 



acadêmica, sobretudo, pelo receio de perda da qualidade do ensino, da pesquisa e 

da inovação, em uma instituição secularmente movida por critérios de mérito. 

O presente trabalho tem por objetivo como objetivo analisar efeito do sistema 

de cotas na nota da prova de conhecimentos específicos do Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE) dos concluintes da Universidade Federal da 

Bahia no ano de 2010, bem como, verificar se existem diferenças entre as médias 

das notas obtidas na prova por curso entre os cotistas e não cotistas e identificar 

quais variáveis influenciam no desempenho desses estudantes. 

Para tal, foram utilizadas as bases de dados extraídas dos microdados do 

ENADE disponibilizados no site oficial do Inep que contém informações referentes 

às notas obtidas nas provas e o questionário do estudante composto de questões 

referentes à situação econômica, vida acadêmica e condições gerias dos cursos 

avaliados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep) em 2010. Inicialmente foi utilizada a estatística descritiva para traçar 

o perfil dos grupos em estudo e em seguida foi utilizado o modelo de regressão 

múltipla para verificar a relação das variáveis socioeconômicas e o desempenho dos 

estudantes. 

 

 

2. Um breve histórico sobre a política de cotas na UFBA 

 

 A Universidade Federal da Bahia (UFBA) implantou, no ano de 2005, o 

sistema de reserva de vagas para alunos que tivessem cursado os três anos do 

ensino médio e mais um ano do ensino fundamental no sistema público de ensino. 

Nesse período, o sistema estabeleceu o percentual de 45% das vagas para todos os 

cursos e tem um diferencial em relação à cor do estudante. Dessa reserva, 43% 

eram distribuídos da seguinte forma: 85% destinam-se aos autodeclarada dos pretos 

e pardos e 15% aos autodeclarados brancos; 2% eram destinados aos índios-

descendentes e uma reserva de duas vagas, em cada curso, foi destinada aos 

índios aldeados e estudantes vindos de comunidades quilombolas (SANTOS e 

QUEIROZ,2013, p. 37). 

Segundo Almeida Filho et al (2005), o programa de ação afirmativa da UFBA 

possui quatro eixos norteadores: preparação, ingresso, permanência e graduação. O 

Eixo preparação refere-se à melhoria da qualidade da educação nas e escolas 



publicas, através de programas de ampliação das licenciaturas para a formação de 

docentes para o ensino público médio e fundamental; ampliação do Programa de 

Avaliação do Ensino Médio e parceiras com instituições não governamentais que 

possuem programas de preparação ao acesso ao ensino superior para 

afrodescendentes e indígenas. O Eixo Ingresso, refere-se à ampliação do número de 

vagas dos cursos de progressão linear e implementação do sistema de cotas para 

estudantes pobres, negros e indígenas de escolas públicas. O Eixo Permanência 

visa atender as necessidades socioeconômicas e acadêmicas dos estudantes 

egressos da escola públicas desenvolvendo ações como: abertura de cursos 

noturnos, programa de tutoria social, refeço escolar, acompanhamento acadêmico e 

ampliação do programa de assistência estudantil com o aumento do número bolsas 

de trabalho, bolsas-residência e auxílio alimentação. O Eixo graduação tem o 

objetivo de fomentar a concluso do curso e preparar os estudantes para o mercado 

de trabalho, concedendo aos estudantes assessoria e assistência na obtenção de 

estágios e empregos, e contará com um programa de educação permanente para 

aqueles que se tornarem pequenos empresários. 

De 2005 a 2012 o sistema de cotas na UFBA era composto por seis 

categorias de classificação que era composto por: Categoria A – candidatos negros 

ou pardos vindos de escolas públicas; Categoria B – candidatos de qualquer etnia 

ou cor oriundos do ensino público; Categoria C - para candidatos negros ou pardos 

de escolas particulares; Categoria D - candidatos indígenas oriundos do ensino 

público; Categoria E – Todas de qualquer procedência escolar, independente de cor 

e etnia; Categoria F - Candidatos aldeados ou quilombolas vindos de escola pública.  

A partir de 2013, com a Lei nº 12.711, sancionada em agosto de 2012, 

regulamentada pelo Decreto n° 7824/2102 que prevê a adoção da Política de Cotas 

em todas as Instituições Federais de Ensino Superior (IEFS), o sistema de cotas da 

UFBA ganha uma nova configuração, foi incorporado ao sistema o critério de renda 

per capita e tipo de escola em que cursou o ensino médio. No mínimo 50% das 

vagas serão destinadas a alunos de escolas públicas, desse total, 50% será 

destinado a estudantes com renda per capita menor ou igual a 1,5 salários mínimos 

que será dividida entre estudantes pretos, pardos e indígenas e os demais 

estudantes de outras etnias. 

Para Santos e Queiroz (2013) a política de cotas possibilitou uma elevação da 

presença da população preta entres os selecionados no vestibular da UFBA de 2005 



a 2012, além disso, houve uma diminuição no percentual de brancos nos cursos 

mais concorridos e um aumento no percentual de estudantes oriundos de escolas 

públicas, e consequentemente, uma redução da presença de estudantes das 

escolas privadas.  

O sistema de cotas implementado na UFBA, foi uma importante conquista da 

sociedade brasileira, uma vez que tal processo visa diminuir as diferenças sociais 

produzidas por anos de exclusão dos indivíduos mais vulneráveis. 

 

3. Procedimento Metodológico 

 

O presente trabalho caracteriza-se por analisar dados quantitativos e 

secundários, produzidos pelo Ministério da Educação na avaliação de cursos de 

graduação da Universidade Federal da Bahia (UFBA). A base de dados utilizada nas 

análises refere-se aos resultados obtidos pelos estudantes da Universidade Federal 

da Bahia no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) em 2010 

disponibilizados no site oficial do Inep. 

 O Enade é parte integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (Sinaes) que foi instituído pela lei n°. 10.861/04, de abril de 2004, 

cuja finalidade é promover a melhoria da qualidade da educação superior, orientar a 

expansão de sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e 

efetividade acadêmica social e, a promoção do aprofundamento dos compromissos 

e responsabilidades sociais das instituições de educação superior (TENÓRIO E 

ARGOLLO, 2009, p. 109). 

O Enade é desenvolvido com o apoio técnico de Comissões Assessoras de 

Avaliação de Áreas e Comissão Assessora de Avaliação da Formação Geral. Essas 

comissões, compostas por especialistas de notório saber, atuantes na área, são 

responsáveis pela determinação das competências, conhecimentos, saberes e 

habilidades a serem avaliadas e todas as especificações necessárias à elaboração 

da prova a ser aplicada pelo Enade (INEP, 2014). 

O §1° do artigo 5° da Lei n°. 10.861/04, estabelece que: 

O ENADE aferirá o desempenho dos estudantes em 
relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes 
curriculares do respectivo curso de graduação, suas 
habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da 
evolução do conhecimento e suas competências para 



compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua 
profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras 
áreas do conhecimento. 

 

O Enade é componente curricular obrigatório aos cursos de graduação, é 

aplicado periodicamente aos estudantes de todos os cursos de graduação durante o 

primeiro (ingressantes) e último (concluintes) ano do curso. A participação do 

estudante habilitado ao Enade é condição indispensável ao registro da regularidade 

no histórico escolar e uma condição indispensável para a expedição do Diploma pela 

Instituição de ensino. Seus resultados poderão ser utilizados para auxiliar as 

definições de ações voltadas à melhoria da qualidade dos cursos de graduação, que 

são úteis para a sociedade, especialmente aos estudantes, como referência quanto 

às condições de cursos e instituições. 

O conjunto de dados analisados contêm as informações do questionário do 

estudante composto de 50 questões referentes à composição racial, renda, 

escolaridade dos pais, tipo de escola que cursou o ensino fundamental e médio, 

participação na renda familiar e a vida acadêmica do estudante e condições gerais 

do curso e a nota de desempenho nas provas de conhecimento específico da área 

de atuação (média ponderada da parte objetiva 85% e discursiva 15% no 

componente específico); e a nota bruta geral (média ponderada da formação geral 

25% e componente específico 75%).  

Foram excluídos das análises os estudantes que por alguma razão não 

compareceram ao local determinado para fazer a prova do Enade, os que não 

informaram se participou ou não de política de ações afirmativa no ingresso do curso 

de graduação e os estudantes que não pontuaram ou tiveram notas igual a zero 

ponto na nota bruta no componente específico.  Assim, o universo da investigação 

compreendeu os cursos de medicina, medicina veterinária, odontologia, nutrição, 

farmácia, enfermagem, fonoaudiologia, fisioterapia, serviço social e zootecnia, 

totalizando 1486 estudantes dos quais 688 (46,3%) são concluintes e 798 

ingressantes (53,7%) são ingressantes (ver Tabela 1). 

 
 
 
 
 
 



 

Tabela 1:  Curso selecionado para participar do ENADE 2010 

Curso 
 Concluinte  Ingressante Total 

n % n % n % 

MEDICINA VETERINÁRIA 111 16,1 134 16,8 245 16,5 
ODONTOLOGIA 20 2,9 56 7,0 76 5,1 
MEDICINA 350 50,9 207 25,9 557 37,5 
FARMÁCIA 85 12,4 140 17,5 225 15,1 
ENFERMAGEM 29 4,2 57 7,1 86 5,8 
FONOAUDIOLOGIA 15 2,2 12 1,5 27 1,8 
NUTRIÇÃO 78 11,3 87 10,9 165 11,1 
 FISIOTERAPIA 0 0,0 33 4,1 33 2,2 
SERVIÇO SOCIAL 0 0,0 38 4,8 38 2,6 
ZOOTECNIA 0 0,0 34 8,3 34 2,3 

TOTAL 688 100,0 798 100,0 1486 100,0 

 
 
 
Para compor as análises foi criada uma nova variável que agrega os 

estudantes em duas categorias, cotistas e não cotista, baseado na pergunta contida 

no questionário do estudante que identifica se o seu ingresso no curso de graduação 

se deu por meio de políticas de ação afirmativa.  A categoria Cotista foi formada com 

base nas seguintes respostas: (B) Sim, por critério étnico-racial (negros, pardos e 

indígenas); (C) Sim, por critério de renda; (D) Sim, por ter estudado em escola 

pública ou particular com bolsa de estudos; (E) Sim, por sistema que combina dois 

ou mais critérios anteriores e (F) Sim, por sistema diferente dos anteriores. A 

categoria Não Cotista foi formada pelos estudantes que afirmaram não ter 

participado de nenhum processo de ação afirmativa no ingresso do curso de 

graduação. Além disso, as variáveis referentes à participação dos estudantes em 

algum projeto de iniciação científica, monitorias e programa de extensão foram 

dicotomizadas para facilitar as análises. 

Inicialmente foi feita uma analise descritiva com o objetivo de conhecer o perfil 

socioeconômico e a vida acadêmica dos estudantes. Utilizou-se a Analise de 

variância (ANOVA) para comparar a o desempenho dos estudantes cotista e não 

cotista na prova de conhecimento específico. As analises estatísticas foram 

realizadas com o auxilio do software Statistical Package for Social Science for 

Windows (SPSS) versão 23. 



 
 
 

4. Resultado e discussão 
 

 
Nesta seção serão apresentados os resultados parciais do Enade 2010. O 

total de estudantes analisados foi 1486, desses 34,2% são cotistas e 65,8%  não 

cotistas. 

Observou-se que no geral houve uma predominância de estudantes do sexo 

feminino (64,3%). No que se refere à cor da pele ou raça, verificou-se que 13,6% 

dos estudantes se autodeclararam da cor preta, enquanto que 29,9% se declaram 

como brancos. Com relação à renda familiar observa-se que o 57,4% dos 

estudantes cotistas possuem renda familiar até três salários mínimos, visto que 

29,8% dos estudantes não cotistas possuem a mesma faixa de renda. Quando se 

observa a faixa de renda de 10 salários mínimos ou mais, percebe-se que a 

diferença entre as rendas é mais acentuada, apenas 7,3% das famílias dos cotistas 

tem renda superior 10 salários mínimos e 27,6% dos não cotistas têm a mesma faixa 

de renda.  

No tocante ao nível de instrução dos pais, aproximadamente de 49% dos 

cotistas têm pais que estudaram até o ensino fundamental II que corresponde  

atualmente o 6° ao 9°ano. Quando olhamos para o quantitativo de pais que possuem 

ensino superior observa-se que menos de 14,2% dos pais de cotistas tem nível 

superior ou pós-graduação e cerca de 40% dos pais de não cotistas têm o mesmo 

nível de instrução.  Segundo Santos e Queiros (2013), as variáveis renda da família 

e escolaridade dos pais, são variáveis importantes para análise do perfil dos estuda 

dos cotistas, pois as desigualdades no acesso ao ensino superior são mais elevadas 

entre os estudantes cujos pais possuem baixo nível de escolaridade e renda familiar 

mensal de até um salário mínimo.  

Portanto, pode-se afirmar que os estudantes cotistas têm o seguinte perfil: 

sexo feminino com cor/ raça preta ou parda, oriundos de escolas públicos, com 

renda familiar de até três salários mínimos, pais que com nível de instrução até o 

ensino fundamental II. Os estudantes não cotistas são aqueles que possuem a 

seguintes características, predominantemente do sexo feminino, cor/raça branca ou 



parda, oriundos de escola particular, com renda familiar acima de dez salários mínio 

e pais com nível superior.  

A Figura 1 ilustra o percentual dos cotistas por curso. Observa-se que os 

cursos de medicina, farmácia e Medicina veterinária são o que possuem o maior 

percentual de estudantes cotistas. O perfil dos estudantes cotistas nos curso citados 

acima se assemelham ao perfil geral dos cotistas, exceto no curso de medicina, 

onde 27,7% dos cotistas têm pais com nível superior ou pós-graduação e 17,5% tem 

renda familiar acima de 10 salários mínimos. 

 

  
 

A figura 2 apresenta o desempenho médio dos estudantes cotista e não 

cotista em relação ao indicador de ingresso. Observa–se que existe uma diferença 

estatisticamente significativa (p-v=0,0) na nota obtida pelos estudantes concluinte e 

ingressante. Independente do tipo de classificação de cota e de curso, os estudantes 

concluintes têm em geral uma nota superior aos ingressantes. Mas ao observar o 

rendimento desses estudantes considerando a classificação de cota, percebe-se que 

não existe diferença na nota média entre os estudantes cotista e não cotista. Esse 

indicador é de extrema importância por que é um indicativo de promoção à equidade 

Figura 1: Distribuição dos estudantes segundo o curso. 

Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo Inep 



de resultados entre esses estudantes, na media em que ao terminar do curso de 

graduação o “grau de conhecimento” obtido pelos cotistas e não cotistas parece ser 

o mesmo, em termos da nota.  

Ao analisar o desempenho desses estudantes levando em consideração o 

curso, percebe-se que apesar dos estudantes cotistas obterem nota menor do que 

os estudantes não cotistas em todos os cursos, essa diferença não foi 

estatisticamente significativa, com exceção do curso de medicina, em que, a nota 

média do cotista foi de 56,8 e dos não cotista 61,9 e essa diferença apresentou 

significância estatística nível de 5% entre os estudantes concluintes. Esse último 

resultado corrobora com os encontrados por Peixoto et al (2013), que em suas 

análises mostrou que o desempenho geral dos não cotistas é superior aos cotistas e 

que essas diferenças tendem a se reduzir quando essa comparação é feita entre os 

estudantes que possuem melhor desempenho. 

 
 
 

 
 
Ao analisar a vida acadêmica e os hábitos dos estudantes, temos que 43,6% 

recebem algum tido de bolsa auxilio da universidade; 58,6% participaram de 

programas de iniciação científica (PIBIC) e 64,6% participaram de programa de 

extensão. A nota média do componente específico dos estudantes concluintes 

cotistas que participaram de programas de iniciação científica foi 55,4 (15,7) e dos 

Figura 2: Nota média no componente específico. 

Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo Inep 



que não participaram do PIBIC foi 54,9 (13,7), e essa diferença não foi 

estatisticamente significante. A nota média do componente específico dos 

estudantes cotistas que participaram de programas de extensão foi 56,7 (13,6) e dos 

que não participaram desse programa foi 52,3 (14,1), e essa diferença foi 

estatisticamente significante (p-v=0,035). 

O percentual de estudantes cotista que têm frequenta a biblioteca uma vez 

por semana foi 25,5% e somente em época de prova foi de 35,0%.  30,7% dos 

cotistas leram pelo menos um ou dois livros indicados na bibliografia do seu curso 

durante o ano e 41,5% dedicam de uma a três horas por semana aos estudos. 

Esses resultados indicam que os hábitos acadêmicos dos estudantes cotistas se 

assemelham com aos hábitos dos estudantes não cotistas.  

 

5. Considerações Finais 

 

É evidente que existe uma diferença nas características socioeconômicas e 

acadêmicas dos cotistas em relação aos estudantes não cotistas que se reflete no 

desempenho acadêmico dos mesmos. A análise dos resultados nos remete a uma 

reflexão do impacto da política de cotas na UFBA, pois os dados demonstram que 

os estudantes cotistas estão em desvantagem quando o comparamos, 

descritivamente, com os estudantes não cotistas, uma vez que os dois grupos 

possuem condições socioeconômicas distintas, mas essa diferença não impacta 

diretamente no desempenho desse grupo de estudantes, exceto para o curso de 

medicina que é historicamente um curso voltado para a elite baiana. A 

implementação da política de cotas na possibilitou o aumento do número de  

estudantes pretos e pardos nos cursos de alta concorrência. 
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