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gado de Concluintes dos Cursos de Engenharia Elétrica e de Pedagogia das Instituições 
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RESUMO

O presente trabalho teve por finalidade estudar os fatores que contribuem para o  ganho 
de aprendizado dos alunos concluintes dos Cursos de Engenharia Elétrica e Pedagogia 
das Instituições Federais de Ensino Superior. Privilegia-se uma abordagem quantitativa 
e os dados analisados são provenientes das avaliações educacionais do Exame Nacional 
de Desempenho de Estudantes (ENADE) de 2017 e do Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (ENEM) de 2010 a 2014, produzidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Como fundamentos teóricos, considerou-se o con-
ceito de valor agregado no contexto da educação e estudos sobre os fatores determinantes 
de desempenho dos alunos. Trabalhou-se com os resultados alcançados pelos alunos 
no ENADE (nas provas de Conhecimento Específico e  Formação G eral) e  c om o s da-
dos sobre desempenho prévio nas provas do ENEM. Inclusive foram usadas informações 
contextuais respondidas pelos estudantes nos questionários socioeconômicos do ENEM e 
ENADE. Também foram coletadas informações contidas no Censo da Educação Superior 
de 2017. Como técnica de análise, foram utilizados os modelos estatísticos de regressão 
hierárquicos, que leva em conta a estrutura de agrupamento inerente aos sistemas edu-
cacionais (no caso específico da presente tese, os alunos e  os cursos de g raduação). Os 
diversos agrupamentos são considerados níveis de hierarquia e, em cada um desses ní-
veis, existem múltiplos fatores que atuam e influenciam simultaneamente o aprendizado 
do aluno. Foram identificados fatores relacionados aos alunos, aos cursos de graduação 
e aos professores que estão associados ao ganho de aprendizado. Dentre outros resulta-
dos encontrados na investigação, verificou-se que em Conhecimento Específico não há 
diferença significativa d e g anho d e a prendizado e ntre c oncluintes n ão c otistas e  cotis-
tas dos Cursos de Pedagogia. Por outro lado, nessa mesma prova, constatou-se que há 
uma diferença significativa de ganho de aprendizado a  favor dos cotistas dos cursos de 
Engenharia Elétrica. Os dados revelaram ainda que os professores que atendem fora do 
horário de aula (ou o fato de os coordenadores de curso fornecerem orientação acadêmica 
aos alunos) aumenta o valor agregado dos cursos tanto de Engenharia Elétrica quanto de 
Pedagogia.

Palavras-chave: Educação Superior, Valor Agregado, Fatores que contribuem para o 
Ganho de Aprendizado.



MORAIS, Silvia Regina Ribeiro Lemos. Factors that Contribute to the Added Value of 
students graduates of Electrical Engineering and Pedagogy Courses of Federal Higher 
Education Institutions. 250 f. il. 2022. Doctoral Thesis - College of Education, Federal 
University of Bahia, 2022.

ABSTRACT

This study aims to identify the factors that contribute to the learning gain of students 
graduating from Electrical Engineering and Pedagogy courses at Federal Institutions of 
Higher Education, in Brazil. The approach is quantitative and the analyzes employ data 
from two the large-scale achievement exams: Exame Nacional de Desempenho de Estu-
dantes (ENADE), that occurred in 2017, and Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 
considering the 2010 to 2014 editions. Both examinations are conducted in Brazil by 
the Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). This 
research used the results achieved by the students in the ENADE (in the Specific and Ge-
neral Knowledge tests) and the data of previous performance as measured by the ENEM 
tests. It also used the data from the 2017 Higher Education Census and information provi-
ded by students in the socioeconomic questionnaires of ENEM and ENADE. Theoretical 
support for the research was based on the concept of added value no context of educa-
tion, in accordance with studies of the factors that determine academic achievement. To 
identify factors associated with student learning gains, the study used the statistical mo-
dels of hierarchical regression that were specially conceived to deal with data that have a 
grouping structure inherent to educational systems (students and courses of study). The 
groups can be viewed as levels of a hierarchy, and at these levels multiple factors act 
simultaneously to influence s tudent l earning. For Pedagogy c ourses, the empirical evi-
dence showed that in Specific Knowledge, there i s no s ignificant difference in  learning 
gain between those within and outside of Brazil’s affirmative action quota s ystem. On 
the other hand, for this same test, it was observed that there is a significant difference in 
learning gain in favor of quota students in Electrical Engineering courses. Among other 
results found in the investigation, the data revealed that the teachers who assist outside of 
class hours (or the fact that course coordinators provide students with academic guidance) 
increases the added value of courses in both Electrical Engineering and Pedagogy.

Keywords: Higher Education, Added Value, Factors that Contribute to Learning Gain.
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Capítulo 1

INTRODUÇÃO

Uma tendência presente nas últimas décadas no sistema da educação superior no Bra-
sil é o fenômeno da expansão do número de vagas nos cursos de graduação. De fato, as
estatísticas revelam que no período entre 2009 e 2019 o número de matrículas evoluiu
de 5.985.873 para 8.603.824 (INEP, 2019). Nesse período, houve um crescimento médio
anual de aproximadamente 4,37% no número de matrículas. Um dado que chama atenção
é que durante esse período, comparado com o setor público, a iniciativa privada foi res-
ponsável pelo maior crescimento do número de vagas. Analisando os dados quantitativos
mais recentes disponíveis, observa-se que em 2019 a iniciativa privada foi responsável por
75,8% (6.523.678) das matrículas, enquanto o setor público apresentou uma porcentagem
de 24,2% (2.080.146) do total de matrículas nos cursos de graduação.

Um dos fatores que pode ter favorecido para o elevado número de estudantes na educa-
ção superior privada, deve-se a alguns programas implantados pelo governo federal, como
por exemplo, o Programa Universidade para Todos (PROUNI), que concede bolsas de es-
tudos parciais ou integrais a estudantes brasileiros, sem diploma de nível superior, em
instituições privadas de educação superior (BRASIL, 2004), e o Fundo de Financiamento
Estudantil (FIES), que fornece crédito educativo ao aluno regulamente matriculado em
instituições de educação superior não gratuitas (BRASIL, 2001). Há várias explicações
para uma demanda crescente de estudantes interessados em ingressar na educação supe-
rior. Entre elas, podemos citar o fato de que o mercado de trabalho torna-se cada vez mais
exigente e competitivo, necessitando de pessoas qualificadas com conhecimentos mais
especializados para lidar com os crescentes avanços tecnológicos. Cabe mencionar tam-
bém que a educação é um investimento desejável, por ser considerado um dos fatores que
contribuem para a melhoria da distribuição de renda e redução da pobreza, na medida em

16
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que a obtenção de graus mais elevados de educação, geralmente, está associada a níveis
mais elevados de rendimento. Destaca-se, ainda, que o acesso à universidade significa
a ampliação das possibilidades de formação humana e, atualmente, possibilita a inserção
social de muitos jovens que historicamente não acessavam esse nível de ensino (CUNHA,
E., 2017). A partir de tais fatores, ressalta-se o papel essencial das políticas públicas des-
tinadas a expandir o acesso à educação superior, bem como buscar pela excelência neste
nível de ensino.

Ainda que se tenha observado uma ampliação do sistema de educação superior, a pro-
porção de pessoas com nível superior completo na faixa etária de 24 a 34 anos, em 2018,
no Brasil (21,3%) ainda era inferior à média (44%) dos países que compõem a Organiza-
ção Para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCDE) e, inclusive, menor que
alguns países da América Latina (IBGE, 2020; OCDE, 2018). Um fator positivo é que há
uma expectativa de que o número de matrículas na educação superior cresça ainda mais,
conforme é previsto na meta 12 do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado para
o decênio de 2014 a 2024. A referida meta prevê um crescimento, até o ano de 2024,
na taxa bruta1 de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33%
da população de 18 a 24 anos, assegurando uma expansão para em pelo menos 40% das
novas matrículas no segmento do setor público (BRASIL, 2014). Todavia, a meta 12 do
PNE trata-se de uma grande expansão e, por isso, é considerada ambiciosa e difícil de ser
alcançada até o ano de 2024. Essa afirmação baseia-se em dados publicados pelo IBGE
(2020) que mostram que a taxa de jovens de 18 a 24 anos que concluíram ou frequentavam
um curso de Ensino Superior elevou-se em 1,6 pontos percentuais em 2019 comparado
com o ano de 2016. Em 2019, os dados evidenciaram que 25,5% dos jovens de 18 a
24 anos já haviam concluído ou estavam frequentando curso de Ensino Superior, contra
23,9% em 2016. Portanto, para atingir a meta prevista para o PNE (2014 a 2024) o per-
centual de jovens na faixa etária 18 a 24 anos matriculados na educação superior terá que
aumentar aproximadamente 7,5% nos próximos cinco anos, tomando como referência o
ano de 2019.

Não se pode deixar de mencionar que o atual cenário do Covid-19 no Brasil, prova-
velmente poderá dificultar o alcance da meta 12 do PNE. Cabe considerar que a pandemia
do Covid-19 obrigou as instituições educacionais a suspenderem temporariamente as au-
las presenciais e também impôs grandes desafios. Entre os desafios pode-se citar, por

1Taxa bruta é a proporção de pessoas matriculas na educação superior em relação ao total de pessoas na
população de uma determinada faixa etária, enquanto que a taxa líquida é a proporção de pessoas de uma
determinada faixa etária matriculada na educação superior em relação ao total de pessoas na população na
mesma faixa etária, no contexto da educação superior considera-se a faixa etária esperada de 18 a 24 anos.
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exemplo, a alteração no calendário acadêmico e a adaptação do ensino presencial para o
formato remoto. No que diz respeito aos desafios enfrentados pelos alunos, mais especi-
ficamente aos indivíduos mais vulneráveis economicamente, pode-se mencionar o acesso
limitado à Internet de boa qualidade e aos recursos tecnológicos para acompanhamento
das atividades remotas, bem como a disponibilidade de espaços adequados para o estudo
em domicílio, conforme menciona o estudo de VALENTE e outros (2020). Ressalta-se
que não foi possível mensurar os efeitos decorrentes da pandemia do Covid-19 sobre o
número de ingressantes ou concluintes na educação superior, porque até o momento da
finalização desta pesquisa ainda não tinham sido divulgados os dados do Censo da Edu-
cação Superior dos anos de 2020 e 2021.

Além da expressiva expansão de vagas nas últimas décadas, principalmente pela via
privada que possibilitou o ingresso de mais estudantes na educação superior, o acesso
aos cursos de graduação tem sido intermediado por um conjunto de políticas inclusivas.
Por meio da implantação das políticas de ações afirmativas ocorreu uma reorientação
das políticas públicas educacionais que proporcionou a inserção na educação superior de
parcela da população socialmente vulnerável que historicamente enfrentava dificuldade
de acesso e permanência nesse nível de ensino (ANTUNES; LORDÊLO, 2017).

Ação Afirmativa é entendida, de acordo Feres Júnior e outros (2018), como qualquer
programa, público ou privado, que tenha por finalidade conceder recursos ou direitos
especiais para membros de um grupo social desfavorecido, com vistas a contribuir para o
bem coletivo. O público alvo dessa política, geralmente, são os subgrupos das categorias
relacionadas às seguintes características: raça, classe, etnia, ocupação, gênero, religião e
castas. Os autores acrescentam que os recursos e oportunidades distribuídos pela Ação
Afirmativa são para assegurar participação desses subgrupos nas diferentes áreas, como na
vida política, admissão em instituições de Ensino Superior, bem como o acesso a serviços
de saúde, emprego, oportunidades de negócios, redes de proteção social e reconhecimento
cultural e histórico.

Embora as políticas de ações afirmativas não sejam restritas apenas à educação su-
perior, foi nesse campo, em especial no que diz respeito à reserva de vagas na educação
superior pública, que apresentou maior visibilidade nacional e gerou bastante polêmica
no Brasil. Em parte, esse contexto pode ser atribuído ao fato de que a disponibilidade de
vagas nas instituições de Ensino Superior públicas pode ser considerada um bem público
escasso. Isso porque ainda não há quantidade suficiente de vagas disponíveis para toda
população que busca ingressar no Ensino Superior público. Também é preciso considerar
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que, conforme salientam Waltenberg e Carvalho (2012), as políticas de ações afirmati-
vas representam mudanças das regras que eram vigentes no país, suscitando reação dos
membros da sociedade que, sem tais políticas, tinham ou teriam acesso à vantagem em
questão e viam-se ameaçados. Isso porque as ações afirmativas proporcionam que grupos
desfavorecidos (tais como, estudantes egressos do ensino básico público, provenientes
de camadas socioeconômicas mais baixas ou pertencentes a grupos étnico-raciais pretos,
pardos e indígenas) tenham oportunidade de acesso ao Ensino Superior. Já que muito
destes estudantes, sem a possibilidade da política de acesso ao Ensino Superior público
teriam chances muito reduzidas de frequentar esse nível de ensino. Portanto, devido a
tais fatores relatados, há de se reconhecer que não foi por acaso que surgiram, de forma
bastante significativas, discussões acaloradas, no campo político e educacional, sobre os
critérios definidores do público-alvo a ser beneficiário das ações afirmativas, assim como,
as polêmicas em torno de sua própria legitimidade.

É fato que atualmente as ações afirmativas na educação superior são consideradas
constitucionalmente legais no país, de acordo com Supremo Tribunal Federal, e as po-
líticas de reserva de vagas no Ensino Superior já são uma realidade presente no cenário
brasileiro há mais de dez anos. A maioria das instituições públicas brasileiras que im-
plantaram as ações afirmativas para a inclusão de grupos variados no Ensino Superior, a
fez por iniciativa própria, isto é, independentemente de uma regra de âmbito nacional. A
forma não homogênea com a qual essas instituições de educação superior, inicialmente,
adotaram as ações afirmativas, baseada no princípio da sua autonomia universitária ge-
rou uma diversidade de configurações. De fato, há uma pluralidade de formatos entre os
programas implantados que se diferenciam, dentre outros aspectos, em relação à fixação
do percentual de reserva de vagas, critérios de elegibilidade e abrangência dos grupos
beneficiários, bem como no que diz respeito à adoção da modalidade cotas ou bônus nas
pontuações do vestibular.

O sistema de cotas atualmente é praticado pela maioria das instituições públicas de
Ensino Superior e consiste em reservar um número fixo ou percentual de vagas, em rela-
ção à quantidade total, para serem ocupadas por grupos beneficiários. As vagas restantes
são preenchidas de acordo com os moldes tradicionais, isto é, disponíveis para a am-
pla concorrência. No que diz respeito ao sistema de bonificação por pontos, trata-se de
um mecanismo de acréscimo de pontos nas notas das provas do vestibular dos candida-
tos pertencentes a determinados grupos com características definidas como egresso do
Ensino Público, aluno proveniente de família de baixa renda ou pertencentes a grupos
sub-representados no Ensino superior. Nos dias atuais, até onde foi possível investigar, a
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Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) é a única universidade que ainda adota
a modalidade bônus no seu processo seletivo.

Contudo, com a regulamentação das políticas de ação afirmativas para as instituições
federais por meio da Lei Federal nº 12.711 de 29 de agosto de 2012, o sistema de reserva
de vagas foi padronizado nacionalmente e tornou-se obrigatório para toda Instituição Fe-
deral de Ensino Superior e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do país.
Essa lei federal, que ficou nacionalmente conhecida como “Lei de Cotas”, prevê que me-
tade (cinquenta por cento) das vagas ofertadas por essas instituições federais devem ser
reservadas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio nas escolas
públicas. Conforme mostra a Figura apresentada no Anexo A, no preenchimento des-
sas vagas, cinquenta por cento (50%) devem ser reservadas aos estudantes originários de
famílias com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita. O preenchi-
mento das vagas para os candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, deve ser
proporcional ao percentual de pessoas com essas características na população da Unidade
da Federação em que a instituição está localizada, levando em consideração os dados do
Censo Demográfico mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A Lei de Cotas define ainda que as instituições de educação superior deveriam reservar,
a partir de 2013, pelos menos 12,5% do número de vagas ofertadas. Todavia, as institui-
ções atingidas pela Lei teriam um prazo de quatro anos, ou seja, a implantação ocorreria
de forma progressiva até o ano 2016, quando ocorreria o cumprimento integral das regras
definidas.

Além da Lei de Cotas criada pelo Governo Federal, algumas instituições de educação
superior também instituíram, por meio de resoluções dos Conselhos Universitários, po-
líticas de ações afirmativas para inclusão de estudantes quilombolas e trans (transexuais,
transgêneros e travestis) em cursos de ensino superior no país. Algumas dessas institui-
ções são: Universidade Federal do ABC, Universidade Federal da Bahia e Universidade
Federal do Sul da Bahia. Os estudantes que ingressam nas instituições de educação supe-
rior por algum programa de ação afirmativa são comumente conhecidos como cotistas ou
beneficiários e os demais estudantes são denominados de não cotistas ou não beneficiá-
rios.

Já não vigoram, no momento presente, muitas polêmicas em torno da legitimidade da
democratização do acesso ao ensino de graduação e as discussões que envolvem as políti-
cas de ações afirmativas no contexto da educação superior brasileira também se tornaram
menos conflituosas. No entanto, ainda há um questionamento se a inclusão social a partir
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das políticas afirmativas tem sido acompanhada por uma democratização do acesso ao
saber, ofertado no interior das Instituições de Ensino Superior. Em outras palavras, após
conquistarem uma vaga, os estudantes têm adquirido o equipamento conceitual e desen-
volvido as habilidades requeridas de um graduando em curso superior, a despeito de seu
grupo étnico ou classe social (ANTUNES; LORDÊLO, 2017). Por isso, avaliar o nível
de desempenho dos discentes ingressantes por meio da reserva de vagas tornou-se o eixo
central de inúmeras pesquisas. Se antes a preocupação era apenas no sentido de buscar
soluções que viabilizassem a expansão e a democratização do acesso dos estudantes à
educação superior, o enfoque das políticas públicas voltou-se, também, para a qualidade
do ensino oferecido nessas instituições, em especial, para os conhecimentos adquiridos
pelos estudantes ao concluírem o curso de graduação.

A qualidade da educação é uma busca constante dos sistemas educacionais de todos
os países e uma das principais finalidades das reformas educacionais (UNESCO, 2008).
Diante disso, talvez um dos primeiros passos em direção à conquista da qualidade na edu-
cação seja definir o conceito de qualidade quando aplicado à educação. Entretanto, o que
se observa, conforme compreende Catunda e Verhine (2012), é que o termo qualidade
tem difícil definição, sendo referido como um conceito multifacetado e com uma ampla
diversidade de significados, englobando aspectos relativos à eficiência, à eficácia e à equi-
dade do processo educacional. Na visão dos autores, a dimensão que mais se aproxima
do ideal de qualidade na educação é a eficácia, porque de “nada adiantaria uma escola
eficiente (mais egressos com menos recursos), equânime (com oportunidades a todos os
alunos) ou efetiva (alinhada aos anseios da sociedade) se o aluno não aprendesse o que
deveria aprender” (CATUNDA; VERHINE, 2012, p. 103). Pensada a partir deste crité-
rio, presume-se que a qualidade está relacionada aos processos pedagógicos da educação.
Nessa linha, a instituição de educação superior ou o curso de graduação serão conside-
rados de qualidade se contribuírem para elevar o nível de aprendizado de seus alunos
durante o período em que eles foram expostos ao ambiente educacional. Contudo, é rele-
vante levar em consideração os processos e os contextos (tais como nível de escolaridade
e a experiência dos professores, os recursos e os aspectos da infraestrutura escolar) em
que a aprendizagem ocorreu.

A UNESCO (2008), por sua vez, declara que uma educação será considerada de quali-
dade se oferecer os recursos e apoio necessários para que todos os estudantes, independen-
temente de sua classe social ou origem cultural, alcancem o nível máximo de aprendizado,
de acordo com suas capacidades. Na opinião de Harvey e Green (1993), a qualidade, no
sentido de educação transformadora, está relacionada ao desenvolvimento cognitivo dos
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discentes enquanto valor agregado ao aluno, em termos de incremento de conhecimentos
e habilidades. Sob essa perspectiva, é possível associar qualidade com a melhora do de-
sempenho acadêmico estudantil. A educação será considerada de qualidade se os alunos
alcançarem desempenhos acadêmicos em níveis maiores ao esperado. Já Soares (2012,
p. 232) considera que “a escola de qualidade tem como valor fundamental a garantia dos
direitos de aprendizagem de seus alunos, dispõe de infraestrutura necessária e ensina o
que é relevante e pertinente”. O cumprimento deste direito à aprendizagem requer rotinas
de gestão com o monitoramento e a avaliação dos processos escolares por meio de seus
indicadores. Este autor ressalta ainda que no Brasil, os indicadores dos resultados edu-
cacionais dos discentes têm formas amplamente aceitas de medida. E, cabe acrescentar
também, que quando interpretados de maneira adequada, tais indicadores quantitativos
têm a potencialidade de exercerem um papel bastante útil no sentido de auxiliarem na
tomada de decisões que objetivam a melhoria da qualidade da educação.

O Estado tem o dever de fornecer uma educação de qualidade em todos os seus níveis,
seja no nível Fundamental, Médio ou Superior, e a todos os seguimentos da sociedade,
além de monitorar a qualidade dos sistemas educacionais. Algumas das possibilidades
encontradas para avaliação e monitoramento da qualidade dos sistemas educacionais bra-
sileiro são, por intermédio da realização de avaliação externa, normalmente realizadas em
larga escala. Avaliação externa, neste trabalho, refere-se a uma avaliação produzida por
agentes externos à instituição educacional. Ela é denominada de larga escala quando é
aplicada para uma quantidade grande de unidades de um sistema educacional. Dentre as
avaliações educacionais em larga escala, em nível nacional, realizada pelo Governo Fe-
deral, por meio do Ministério da Educação (MEC), destacam-se o Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM) e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). A
finalidade do ENEM, implementado em 1998, é mensurar o desempenho dos estudantes
no final do Ensino Médio ou que já completaram este nível de ensino. O ENADE, criado
em 2004 e integrado ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES),
tem o propósito de avaliar a qualidade dos cursos de graduação ofertados no território
nacional, por meio do desempenho dos seus discentes que estão em fase de conclusão da
educação superior. Os dados levantados pelo ENADE também são fontes de informações
para mensuração dos indicadores de qualidade dos cursos de graduação e das instituições
de educação superior.

Uma medida de desempenho de um aluno em um teste padronizado representa uma
tentativa de quantificação da habilidade e conhecimento do aluno nos conteúdos avalia-
dos. Essa medida está sujeita a erros, uma vez que os verdadeiros valores dos conheci-
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mentos ou habilidades são traços não observáveis diretamente, sendo denominada como
traço latente do aluno. Entretanto, pressupõe que o resultado do aluno no teste cresça
com o aumento do seu desempenho. Por outro lado, dados de desempenho não significam
o mesmo que dados de aprendizagem. O desempenho capta a habilidade ou conheci-
mento do aluno em um momento definido e específico e, portanto, é uma medida única,
enquanto que para medir a aprendizagem é necessário acompanhar por intermédio de es-
tudos longitudinais a evolução da aquisição de conhecimento do aluno ao longo da sua
vida acadêmica (KLEIN, 2005; CASTRO, 2008). Isso quer dizer que a aprendizagem é,
naturalmente, decorrente de um processo cumulativo, construído ao longo da formação
acadêmica do aluno e fruto de todas as experiências que ocorrem dentro da instituição de
educação superior e fora dela, incluindo contribuições do ambiente familiar e influências
do ambiente social em que vivem.

A maioria dos pesquisadores concorda que o objetivo primordial dos processos avali-
ativos do sistema educacional é mensurar o nível de aprendizado escolar dos alunos, por-
que reflete os processos que ocorrem com estes estudantes durante o tempo em que eles
permanecem na instituição de ensino (ALVES, 2006; FRANCO; BONAMINO, 2001;
BONAMINO; OLIVEIRA, 2013). Talvez, por isso, tenha crescido o interesse dos es-
pecialistas em avaliações educacionias e dos gestores de políticas públicas pelo nível de
aprendizado dos alunos. Isto é, eles querem saber o quanto do ganho de aprendizado no
final da educação superior se deve ao ensino e à aprendizagem que ocorreram nos cur-
sos de graduação. Corroborando com esta afirmação tem-se, como exemplo, o Sistema
de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) que incluiu o Indicador de Diferença entre
os Desempenhos Observados e Esperados, conhecido comumente como Conceito IDD,
entre os indicadores de qualidade da educação superior, que visa mensurar o ganho de
aprendizado que os cursos de graduação conseguem proporcionar aos seus alunos brasi-
leiros.

Em 2008 a União Europeia solicitou que a Organização Para a Cooperação Econômica
e Desenvolvimento (OCDE) desenvolvesse estudos com a finalidade de construir medidas
internacionais de resultados de aprendizado dos alunos na educação superior (Assessment

of Higher Education Learning Outcomes - AHELO) (OCDE, 2013a). Cabe registrar que
o projeto AHELO nunca foi implementado internacionalmente. Entre os desafios levan-
tados pelos estudos de viabilidade da AHELO, destaca-se a dificuldade de fornecer uma
medida confiável sobre o resultado do aprendizado dos alunos que fosse comparável entre
os diversos países que apresentam contextos socioculturais e econômicos distintos, bem
como diferentes realidades educacionais e tipos diferentes de instituições de educação
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superior.

É bastante conhecido na área educacional que as diferenças de aprendizado entre os
alunos são devidas às causas multifatoriais, como por exemplo, o ambiente cultural ofe-
recido aos estudantes por sua família, sua condição social e econômica, condições de
moradia e as características individuais dos alunos, como sexo, idade e raça/cor. Toda-
via, por sua própria natureza, muitos desses fatores estão fora do controle dos cursos
de graduação e não podem ser modificados por meio de intervenção direta das políticas
educacionais ou por gestores dos cursos de graduação.

Por outro lado, existem fatores que estão sob controle dos cursos de graduação (ou das
instituições de educação superior) que podem influenciar os seus alunos a alcançarem o
seu máximo potencial acadêmico, como por exemplo, por intermédio das suas práticas pe-
dagógicas, oferecendo um corpo docente altamente qualificado, incentivando a atividade
de pesquisa e disponibilizando melhores condições de infraestrutura. Em razão disso,
destaca-se a relevância das pesquisas de natureza quantitativa e qualitativa que investi-
gam os fatores que promovem impactos positivos na aprendizagem e no desempenho dos
estudantes e que podem ser atribuídos à ação dos cursos de graduação (ou das instituições
de educação superior). A identificação de fatores no nível da escola que conduzem ao su-
cesso na formação acadêmica dos alunos é de suma importância porque pode auxiliar os
agentes públicos na elaboração de políticas educacionais que visem a melhoria do sistema
de educação superior.

O número de evidências empíricas existente na literatura do ensino superior sobre
valor agregado é reduzido quando comparado com o número de publicações realizadas
no nível fundamental e médio. Mesmo em nível internacional, a produção científica que
versa sobre essa temática, no contexto da educação superior, é modesta. Com o propósito
de contribuir para o preenchimento dessa lacuna na literatura educacional brasileira, o ob-
jetivo desta tese consistiu em identificar quais aspectos pessoais dos alunos e quais fatores
presentes nos cursos de educação superior das instituições federais favoreceram o ganho
de aprendizado dos estudantes, não cotistas e cotistas, graduandos em Engenharia Elétrica
e Pedagogia. Tal objetivo desdobra-se na seguinte pergunta de pesquisa: Quais aspectos
pessoais dos alunos e fatores presentes nos cursos de educação superior, das instituições
federais, favoreceram o ganho de aprendizado dos alunos não cotistas e cotistas gradu-
andos em Engenharia Elétrica e Pedagogia? Para guiar a execução deste trabalho, com
a finalidade de responder a pergunta de pesquisa aqui explicitada, as seguintes hipóteses
foram levantadas:
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1. Os Cursos de Engenharia Elétrica e Pedagogia proporcionam ganho de aprendizado
aos seus alunos no que diz respeito ao Conhecimento Específico e Geral na Prova
do ENADE.

2. No que diz respeito aos estudantes cotistas e não cotistas graduandos dos Cursos
de Engenharia Elétrica e Pedagogia, eles diferem significativamente em termos de
ganho de aprendizado.

3. As características individuais dos estudantes, graduandos dos Cursos de Engenharia
Elétrica e Pedagogia, favorecem o ganho de aprendizado.

4. Após controle dos fatores individuais dos estudantes e contextuais dos Cursos de
Engenharia Elétrica e Pedagogia, é possível perceber que as características pessoais
e pedagógicas dos professores contribuem para o ganho de aprendizado dos alunos.
Há fatores que variam de acordo com os cursos de graduação analisados.

5. Após controle dos fatores individuais dos estudantes e contextuais dos cursos de
Engenharia Elétrica e Pedagogia, é possível observar fatores presentes nos cursos
de graduação e perceber algumas características nas instituições que contribuem
para o ganho de aprendizado dos alunos. Há fatores que variam de acordo com os
cursos de graduação analisados.

Para refutar ou confirmar as hipóteses levantadas, buscou-se analisar os dados quan-
titativos dos alunos dos Cursos de Engenharia Elétrica e de Pedagogia participantes da
avaliação do ENADE de 2017. A principal justificativa que levou a escolher somente dois
cursos de graduação é que os resultados educacionais no ENADE de cursos distintos não
podem ser comparados entre si. Melhor dizendo, não é apropriado juntar as notas dos re-
sultados de provas de cursos ou áreas diferentes. Outro motivo que levou a optar por dois
cursos consiste no fato de que é inviável, devido ao tempo de execução da presente tese,
analisar os resultados de todas as áreas participantes do ciclo avaliativo do Sistema Na-
cional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) de 2017. Então, estabeleceram-se
dois critérios para a escolha dos dois cursos.

Primeiro que tivesse uma maior porcentagem de cotistas participantes do ENADE
2017 e, segundo, que os cursos fossem pertencentes a duas áreas de conhecimentos dife-
rentes. Sendo assim, os dois cursos escolhidos para análise foram: Engenharia Elétrica,
da área de Exatas, e Pedagogia, da área de Humanidades. É importante acrescentar tam-
bém que esses dois cursos, tradicionalmente no Brasil, tendem a atrair candidatos com
perfis sociais e econômicos distintos. Engenharia Elétrica é vista como um curso de elite,
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de elevada competitividade e inclui os cursos de bacharelados, enquanto que Pedagogia
tem tradição na formação de professores e é, geralmente, menos competitivo por ter uma
menor relação de aluno por vagas. Aliado a isso, acrescenta-se também que nesses dois
cursos de graduação, geralmente nos processos seletivos, há exigências diferenciadas em
termos de conhecimentos prévios adquiridos no Ensino Básico. De certa forma, tais cur-
sos de graduação representam polos opostos em diversos aspectos. Ressalta-se que o
recorte temporal no ano de 2017 é justificado pelo motivo de ser o ano mais recente na
época em que a pesquisa foi realizada. Além disso, em 2017 os Cursos de Engenharia
Elétrica e de Pedagogia foram avaliados, conjuntamente, na mesma edição do ENADE
e para os quais os microdados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (INEP) estavam disponíveis por ocasião da preparação desta tese.

A título de esclarecimento, a razão por considerar apenas os cursos ofertados pelas
Instituições Federais de Ensino Superior deve-se a obrigatoriedade da Lei nº 12.711/2012
para Universidades e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Destaca-
se que as Instituições de Ensino Superior Estaduais estão fora da abrangência da Lei nº
12.711. Embora elas tenham instituído suas próprias políticas de ações afirmativas, no
âmbito dos seus próprios Conselhos Universitários ou por leis estaduais, apresentam uma
configuração de reserva de vagas muito diversificada entre si. Além disso, cabe lembrar
que o exame do ENADE é facultativo para as instituições de ensino estaduais.

Para o desenvolvimento deste trabalho, no que diz respeito ao ganho de aprendizado,
este foi estimado por meio do indicador do valor agregado. Tal indicador busca quan-
tificar de forma aproximada o quanto de conhecimento os alunos da educação superior
adquiriram ao final do seu percurso formativo na graduação. A terminologia valor agre-
gado refere-se a um conjunto de modelos estatísticos usados para estimar o aprendizado
do aluno, depois de fazer os devidos ajustes em relação ao desempenho prévio. A estima-
ção do valor agregado (ganho de aprendizado) requer dados longitudinais de pontuações
de teste no nível de aluno. Entretanto, o ENADE 2017 não adota um delineamento longi-
tudinal, isto é, não mensura o desempenho do mesmo estudante no início da admissão na
educação superior e, posteriormente, quando conclui o curso de graduação.

Como alternativa metodológica para a realização deste estudo, foram utilizados os
resultados educacionais dos estudantes que participaram das avaliações tanto do ENEM
(dos anos de 2010 a 2014) quanto do ENADE (ano de 2017). A primeira avaliação é uti-
lizada atualmente pela maioria das instituições de educação superior nos seus processos
seletivos para admissão dos alunos por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU).
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A segunda avaliação, o ENADE, é um exame obrigatório para todos os alunos concluin-
tes dos cursos de graduação ofertados nas instituições federais e privadas participantes
do ciclo avaliativo do SINAES. Em termos do método quantitativo para estimar o valor
agregado foi usado o Modelo de Regressão Multinível Linear Normal. É muito comum
na literatura educacional esse modelo estatístico ser denominado de Modelo Hierárquico.
Tal método estatístico é recomendável porque incorpora as inter-relações existentes entre
os alunos, considerando que, geralmente em dados educacionais, estes estão agrupados
dentro dos cursos, que por sua vez, estão situados dentro de uma instituição de educação
superior. Esses diversos agrupamentos são considerados níveis de hierarquia e em cada
um destes níveis existem múltiplos fatores que atuam e influenciam simultaneamente o
aprendizado do aluno.

Espera-se que esta tese, desenvolvida de modo quantitativo, possa contribuir com a
melhoria da qualidade do sistema educacional superior brasileiro, oferecendo algumas
evidências empíricas sobre quais recursos disponíveis nos Cursos de Engenharia e de
Pedagogia se mostram mais influentes para elevar o ganho de aprendizado dos alunos
cotistas e não cotistas.

A partir desta Introdução, o trabalho está estruturado em cinco outros capítulos. O
Capítulo 2 é dedicado aos aspectos conceituais sobre valor agregado no contexto da edu-
cação e a operacionalização deste conceito. Ainda neste capítulo, são abordadas as in-
formações sobre as avaliações do ENEM e o do ENADE. Tais avaliações educacionais
forneceram dados relevantes que foram usados na construção desta tese para estimar o
valor agregado. O Capítulo 3 aborda os estudos relacionados à eficácia escolar e às
pesquisas sobre eficácia escolar no Brasil. Também se fez um levantamento dos fatores
associados aos desempenhos dos alunos que foram mais citados nos estudos sobre eficá-
cia no Ensino Básico. Tais estudos foram relevantes porque auxiliaram para o alcance do
objetivo desta pesquisa. Ainda nesse tópico, foram mencionados fatores associados ao
desempenho dos alunos do Ensino Superior, apesar desses estudos nem sempre estarem
relacionados à eficácia escolar.

No Capítulo 4 são descritas as abordagens e metodologias estatísticas utilizadas neste
trabalho, incluindo Análise Fatorial, Teoria de Resposta ao Item e os Modelos Hierár-
quicos. O Capítulo 5 é dedicado à apresentação e discussão dos resultados da pesquisa,
mas, primeiramente, traz os resultados descritivos dos alunos cotistas e não cotistas para
cada curso de graduação envolvido no estudo, de acordo com as características de maior
interesse para a pesquisa. Essas análises visam identificar quais variáveis, com base na
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fundamentação teórica, podem ser usadas para explicar o ganho de aprendizado dos alu-
nos e assim embasar as análises mais complexas com os modelos hierárquicos. Em um
segundo momento, apresentam-se os resultados dos ajustes dos modelos hierárquicos que
permitem identificar os fatores que mais influenciam o aprendizado dos alunos dos Cursos
de Engenharia Elétrica e Pedagogia em cada prova do ENADE (Conhecimento Específico
e Formação Geral). Por fim, no Capítulo 6 apresentam-se as Conclusões que consistem
em uma síntese dos principais resultados da investigação relacionados às hipóteses de
pesquisa.



Capítulo 2

VALOR AGREGADO

O presente capítulo tem como finalidade apresentar o conceito sobre valor agregado
no contexto da educação e também a operacionalização desse conceito a fim de mensurar
o ganho de aprendizado dos alunos. O capítulo é composto ainda por uma revisão de
literatura sobre valor agregado (ganho de aprendizado), especialmente, no contexto da
educação superior. Finalizando com as informações sobre as principais fontes de dados
secundárias, o ENADE e o ENEM, que serão utilizadas para mensurar o valor agregado.

2.1 CONCEITO DE VALOR AGREGADO

A expressão “valor agregado” tem sua origem na área econômica, mas a depender do
ponto de vista há uma variedade de significados presentes na literatura. Na área industrial,
este termo é usado para se referir ao valor adicional adquirido por uma matéria-prima,
após ser transformada em um produto (BRAUN; CHUDOWSKY; KOENIG, 2010). Ape-
sar de aparentemente parecer fácil de entender, transpor o termo comumente usado na
área econômica para o campo educacional é muito mais complexo. No entanto, uma de-
finição de valor agregado mais simples de ser apresentada é dada por Saunders(1999).
Segundo o referido autor, o termo valor agregado é usado para expressar uma forma de
mensurar a contribuição das instituições de ensino para o progresso dos alunos. Já Harvey
e Green (1993) definem-no como uma medida de qualidade em termos de quanto à expe-
riência educacional aprimora os conhecimentos e as competências dos alunos. A OCDE
(2008), por sua vez, apresenta o termo valor agregado como a contribuição das escolas ou
instituições de educação superior para o progresso dos alunos em relação aos objetivos
educacionais declarados ou prescritos ao longo do tempo. Como se pode perceber, as
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definições apresentadas no contexto da área da Educação são convergentes e remetem à
ideia de que a instituição de ensino é um fator influente na transmissão do conhecimento
intelectual e no aprendizado dos seus alunos.

Há que se ressaltar que a instituição de educação superior é um importante instrumento
capaz de promover a redução do nível de desigualdade social e propiciar a melhoria da
distribuição de renda, bem como preparar seus estudantes para serem cidadãos críticos
aptos a participarem ativamente na vida pública. Entende-se que ela ainda tem a fun-
ção de formar técnicos e especialistas competentes e de desenvolver pesquisas científicas
relacionadas, por exemplo, à economia, saúde e a inovação tecnológica - que, por sua
vez, podem levar a melhoraria da condição humana e proporcionar o crescimento econô-
mico de um país. Sendo assim, pode-se dizer que a instituição de educação superior tem
múltiplas responsabilidades e desempenha diversos papéis essenciais perante a sociedade.
Todavia, oferecer um ensino de excelente qualidade que maximize o nível de aprendizado
dos seus estudantes no que compete à aquisição de conhecimentos educacionais nas di-
ferentes áreas do conhecimento, que lhes possibilitem a inserção no mercado do trabalho
cada vez mais exigente e seletivo, constitui uma das metas prioritárias. Mas é preciso
reconhecer, também, que o aprendizado do aluno é influenciado por diversos fatores ex-
ternos da instituição de educação superior, tais como o ambiente cultural oferecido aos
estudantes por sua família e suas características individuais como sexo, idade e etnia, e
também, por sua experiência de vida, motivação e preparo acadêmico anterior à educação
superior.

Não se pode deixar de enfatizar o fato de que o Brasil é considerado um país com
acentuadas desigualdades econômicas e sociais. O reflexo dessa desigualdade na edu-
cação é expressivamente evidenciado nos estudos sociológicos em educação, os quais
revelam uma importante influência dos contextos socioeconômicos sobre o aprendizado
dos alunos. Por esse motivo, há um amplo consenso entre os pesquisadores educaci-
onais de que nas análises dos resultados das avaliações educacionais deve-se levar em
consideração a situação socioeconômica dos estudantes. Sendo assim, a partir das consi-
derações mencionadas, o conceito de valor agregado apresentado pelos autores Goldstein
e Thomas (1996) parece ser o mais próximo da realidade brasileira. Eles definem valor
agregado como uma medição de quanto cada instituição de ensino, por meio de suas po-
líticas e práticas internas, acrescenta aos resultados acadêmicos dos alunos, levando em
consideração as suas características pessoais, a condição social e econômica, bem como
o conhecimento prévio.
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Nesta perspectiva, o progresso acadêmico do discente, representado por uma mudança
positiva no desempenho dos alunos de um momento a outro - entendido como uma altera-
ção decorrente do processo de ensino e aprendizagem - em razão dos processos educacio-
nais internos é que deve servir de base para a comparação entre as instituições de ensino.
A lógica subjacente é que cada instituição de ensino deve ser responsabilizada pelo desen-
volvimento intelectual dos seus alunos, ou seja, pela capacidade de influenciar os alunos a
alcançarem do seu máximo potencial acadêmico durante o percurso na educação superior.
As melhores instituições de ensino, sob esse ponto de vista, serão aquelas que agregam
mais conhecimento (aprendizado) aos alunos devido às políticas e práticas pedagógicas
internas. Isso porque apenas tais políticas e práticas estão sob o controle das instituições
de ensino e, por isso, são mais susceptíveis de serem modificadas, por intermédio de ações
internas planejadas pelos gestores das instituições de ensino ou melhoradas por meio das
intervenções de políticas educacionais.

Tendo em vista as colocações já apresentadas, entende-se que o valor agregado men-
sura o quanto à instituição de educação superior (ou curso de graduação) acrescenta em
termos de nível de conhecimento para a formação acadêmica de seus alunos durante o pe-
ríodo de sua admissão até a etapa de conclusão. Para que este valor agregado seja aferido
é necessário remover os fatores que estão fora da influência ou controle das instituições
de educação superior (ou curso de graduação), mas que, no entanto, exercem impactos
significativos sobre o desempenho dos estudantes, tais como a medida do conhecimento
acadêmico acumulado pelo aluno antes de ingressar na instituição e suas características
pessoais, sua situação social, cultural e econômica.

Com relação ao conhecimento prévio dos alunos, os pesquisadores, como Franco,
Brooke e Alves (2008), Gray (2008) e Mortimore e outros (2008), advertem para as tenta-
tivas de comparar instituições de ensino com base apenas em resultados de testes padroni-
zados, sem levar em conta uma medida de desempenho anterior à entrada dos alunos nes-
tas instituições educacionais. Eles mencionam que existe uma correlação positiva entre
os escores dos alunos ao iniciar sua experiência educacional e os resultados acadêmicos
alcançados por estes mesmos estudantes em uma etapa escolar posterior. Corroborando
com essa afirmação, no âmbito da literatura nacional, pode-se citar o estudo realizado por
Baccaro e Shinyashiki (2014). Eles analisaram os dados dos discentes ingressantes, nos
anos letivos de 2005, 2006 e 2007, nos Cursos das áreas de Ciências Exatas e Tecnoló-
gicas, Ciências Biológicas e Humanidades da Universidade de São Paulo. Os resultados
destes estudos mostraram uma correlação positiva e significativa entre pontuações no ves-
tibular e o rendimento acadêmico dos alunos concluintes. Os autores citados revelaram
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ainda que os cursos das áreas de Ciências Exatas e Tecnológicas teve maior coeficiente de
correlação quando comparado com as outras áreas de conhecimento incluídas no estudo.
Tal estudo está em consonância com os achados em outras pesquisas nacionais realizadas
por diversos autores (BARTHOLOMEU, 2011; DA SILVA; PADOIN, 2008; NODARI,
LIMA; MACIEL, 2018; SANTOS; COSTA, 2015; SOUZA; MACHADO, 2011).

No âmbito internacional, Soares e outros (2009) analisaram os dados dos discentes da
Universidade do Minho (dos Cursos de Economia, Ciência/Tecnologia e Ciências Huma-
nas) e observaram que, de forma geral, os alunos que alcançaram boas notas nos exames
para ingresso na educação superior foram aqueles que obtiveram melhores desempenhos
acadêmicos ao final do primeiro ano de universidade. Há ainda outras pesquisas interna-
cionais que também evidenciaram que as pontuações obtidas nos exames de admissões
no sistema de educação superior nos Estados Unidos, tais como Scholastic Aptitude Test

(SAT) e American College Testing (ACT), são consideradas como importantes predito-
ras do desempenho acadêmico dos alunos da educação superior (BARON; NORMAN,
1992; FULLER; WILSON; TOBIN, 2011; RAMIST; LEWIS; MCCAMLEY-JENKINS,
2001). Isso não quer dizer que, individualmente, os estudantes não possam melhorar seu
nível de desempenho, mas sim que, de maneira geral, o grupo de estudante que apresenta
alto desempenho em um ponto no tempo tende a manter alto desempenho em momentos
subsequentes e o inverso também pode ocorrer.

Em síntese, os achados das pesquisas empíricas mostram tendências que reforçam o
argumento de que o que aluno traz consigo do Ensino Médio, em termos de conhecimento
educacional, é um fator de previsão relevante para o seu desempenho acadêmico no curso
de graduação. No entanto, um dos grandes desafios para o desenvolvimento de pesquisas
empíricas sobre valor agregado atribuível às instituições de educação superior ou aos cur-
sos de graduação é ter acesso a uma medida de conhecimento de cada estudante antes de
ingressar nos seus respectivos cursos de graduação. Sem essa informação não há subsí-
dio para o cálculo do valor agregado. Para dar um exemplo, atualmente, uma alternativa
viável é usar os dados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que é uma medida
nacional de desempenho usada na admissão na educação superior no Brasil. Contudo, a
identificação de cada participante desse exame é de difícil acesso, pois não está disponível
publicamente no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (INEP), o que inviabiliza a junção dos microdados do ENEM com quaisquer
outras bases com resultados educacionais. No que diz respeito aos escores dos alunos em
alguns vestibulares convencionais, que ainda ocorrem no país, não são dados de se obte-
rem facilmente. Além do mais, devido a esses vestibulares não serem unificados, seria
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inapropriado comparar as pontuações dos distintos processos seletivos.

Retomando o assunto sobre o conceito de valor agregado, ao realizar uma busca na
literatura educacional sobre esse tema é muito comum encontrar o termo de valor agre-
gado intrinsecamente associado à ideia de eficácia escolar. O valor agregado no contexto
da eficácia escolar se tornou relevante a partir das tabelas classificatórias (ranking de es-
colas), publicadas durante o governo Thatcher na Inglaterra, em que as escolas do Ensino
Médio eram comparadas segundo os dados brutos de desempenho de seus alunos. Essas
tabelas tinham a finalidade de responsabilizar os professores pelos resultados das escolas
onde lecionavam. Devido a isso, desencadeou um acirrado debate entre esses professores
e o governo que só se resolveria, em parte, pela construção de uma medida de conseguisse
aferir a contribuição das escolas para o processo de aprendizagem dos alunos (BROOKE;
SOARES, 2008).

Para entender a relação entre valor agregado e eficácia será apresentada a definição de
escola eficaz mais presente na literatura acadêmica até o momento atual, a definição apre-
sentada por Mortimore (1991). De acordo com esse autor, escola eficaz é definida como
aquela escola que promove o progresso dos seus alunos para além do que seria esperado,
levando em consideração o desempenho prévio do aluno e as características deles ao
ingressarem na escola (MORTIMORE, 1991; SAMMONS; HILLMAN; MORTIMORE,
1995). Sob o ponto de vista do referido autor, escola eficaz é aquela que consegue agregar
valor, ou seja, é capaz de promover o crescimento do desempenho acadêmico do aluno,
maior do que seria esperado em comparação com outras escolas que atendem alunos com
características semelhantes. Neste sentido, conclui-se que o valor agregado é um indica-
dor de eficácia escolar no que diz respeito ao efeito da instituição de ensino com relação
ao aprendizado dos seus alunos.

Uma forma de avaliar a influência das instituições de educação superior no desempe-
nho acadêmico dos alunos, reflexo do seu aprendizado, é por meio da análise dos resulta-
dos das avaliações em larga escala. No entanto, cabe enfatizar que a análise comparativa
dos resultados destas avaliações externas, aplicadas no final da educação superior, pode
ser bastante equivocada do ponto de vista metodológico se a intenção for ranquear as ins-
tituições de educação superior apenas pelos desempenhos médios brutos alcançados pelos
seus alunos, sem considerar a heterogeneidade do corpo discente admitido. Isso porque,
conforme pontuam Fernandes e outros (2009), as instituições de educação superior muito
concorridas tendem a atrair muitos candidatos para seus processos seletivos e, por con-
sequência, frequentemente selecionam os melhores estudantes do ponto de vista do nível
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das habilidades e conhecimentos e, que são, geralmente, também aqueles originários de
família com maior capital cultural e melhores condições socioeconômicas.

Sendo assim, é natural esperar que as instituições de educação superior que tenham po-
líticas de admissão altamente seletivas atraiam uma quantidade maior de estudantes com
bons perfis acadêmicos e mais motivados. Como consequência, essas instituições têm
uma tendência em gerar um clima intelectual favorável à aprendizagem dos conteúdos
curriculares dos cursos de graduação. Provavelmente, as instituições com este contexto e
perfil de alunos alcançam altos índices médios de desempenho nos resultados dos testes
em larga escala aplicados aos seus alunos no final da graduação. Porém, isso não sig-
nifica, necessariamente, que elas tenham contribuído significativamente para o processo
de aprendizagem de seus alunos. Em outras palavras, se uma instituição de ensino adota
requisitos de exclusão e admissão mais rigorosos de modo que, provavelmente, sejam
aceitos alunos bem preparados academicamente no inicio da educação superior, um alto
nível de aproveitamento acadêmico ao finalizar o curso de graduação é esperado, tendo em
vista à qualidade dos estudantes ingressantes. Isso porque, independentemente da quali-
dade do curso de graduação, a maioria desses discentes almeja por excelência acadêmica,
produzindo melhores resultados educacionais.

Em contrapartida, há instituições que, por serem menos seletivas, geralmente atraem
uma parcela expressiva de alunos com lacunas educacionais substanciais e provenientes
de famílias que convivem com menores níveis de escolarização e baixos níveis socioe-
conômicos. Em razão de receberem este perfil de alunos, em situação mais desfavorável,
as instituições de ensino podem obter um desempenho médio muito abaixo do esperado,
apesar de terem contribuído muito para elevar o nível de aprendizado de seus alunos.
Dias, Horiguela e Marchelli (2006) reiteram esta afirmação, ao relatarem que mesmo que
as instituições de ensino realizem um bom trabalho e se empenhem em reduzir as defici-
ências iniciais de aprendizado dos seus alunos menos preparados, academicamente elas
terão muita dificuldade em se equiparar às instituições que atraiam alunos com melhores
perfis acadêmicos e com elevado desempenho.

Esta linha de raciocínio sugere que é mais coerente a instituição de ensino ser res-
ponsabilizada pelo que os estudantes “ganham” ou “se desenvolvem” em termos de ca-
pacidade cognitiva durante a permanência na instituição de ensino e não por diferenças
preexistentes entre os alunos admitidos (FERRÃO; COUTO, 2013; SOARES; RIBEIRO;
CASTRO, 2001). Sob essa argumentação, percebe-se a medida de valor agregado como o
critério mais adequado. Idealmente, esta medida mensura de forma mais direta ou, talvez,
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mais fidedigna a parcela de contribuição das instituições educacionais ou programas de
educação superior sobre o aprendizado dos alunos.

Após apresentar a contextualização sobre valor agregado e ter abordado os aspectos
conceituais a respeito desse indicador, a seção seguinte focaliza-se na explicação sobre
a operacionalização do referido conceito, amparada, sobretudo, na abordagem da análise
estatística.

2.2 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONCEITO DE VA-
LOR AGREGADO

Para operacionalizar o conceito de valor agregado é preciso de uma metodologia esta-
tística adequada que atenda a complexidade inerente aos dados educacionais. Existe uma
família de modelos estatísticos que pode ser usada para estimar o valor agregado (apren-
dizado). No entanto, de forma geral, a escolha por um destes modelos dependerá de quais
variáveis serão incluídas e dos objetivos da pesquisa, mas essencialmente todos os mode-
los estatísticos apresentam estratégias bastante similares. É relevante enfatizar que uma
medida de desempenho do aluno para a entrada na instituição de educação superior é o
componente principal do modelo de valor agregado, pois desta forma tornam esses mo-
delos estatísticos suscetíveis de medirem o ganho de aprendizado atribuível à instituição
de ensino.

De maneira resumida, e sem muito aprofundamento técnico, o valor agregado é afe-
rido da seguinte forma: considere que a partir de um procedimento de regressão linear
(preferencialmente multinível1 ) seja possível, por meio do resultado do teste padroni-
zado, aplicado aos alunos ao ingressar na universidade, prever, com base desempenho
prévio, as pontuações destes mesmos estudantes ao serem submetidos novamente a um
exame subsequente na fase final da graduação. A pontuação real (ou observada) de cada
estudante concluinte é comparada com a pontuação prevista (ou esperada), para ele, com
base no modelo ajustado. O valor agregado é, teoricamente, representado pelos resíduos
obtidos a partir deste modelo de regressão, ou seja, a diferença média entre o desempe-
nho real e o desempenho esperado do conjunto de alunos pertencentes ao mesmo curso de
graduação (ou instituição de educação superior). Sendo assim, do ponto de vista técnico,
o valor agregado assume valor positivo, negativo ou zero.

1O modelo de regressão multinível será visto, posteriormente, no Capítulo 4 (versa sobre a abordagem
metodológica da pesquisa).
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A Figura 2.1, apresenta uma ilustração da operacionalização do conceito do valor
agregado do curso de graduação. Cada ponto no gráfico representa o resultado de um
Curso de Engenharia Elétrica participante do ENADE de 2017 e sua localização é deter-
minada no eixo horizontal, pela média de pontuação obtida pelos seus alunos no ENEM, e
no eixo vertical, pela pontuação média dos seus alunos no exame subsequentes (ENADE).
Em outras palavras, o eixo da ordenada é a variável resposta (dependente) que representa
o desempenho médio dos cursos de graduação na prova de Conhecimento Específico do
ENADE e o eixo da abscissa é a variável explicativa (independente) que se refere ao de-
sempenho médio dos alunos que estão matriculados em um mesmo curso de graduação,
na prova de Matemática do ENEM. Neste caso, tem-se o interesse de estabelecer uma re-
lação funcional estatística entre essas duas variáveis, a qual é representada por uma linha
reta do modelo de regressão. Essa linha diagonal representa o “melhor ajuste” estatístico
entre as duas informações sobre os desempenhos dos cursos. Ela mostra o desempenho
médio esperado para os cursos de graduação com base no desempenho médio de seus
alunos na prova de Matemática do ENEM, partindo do padrão encontrado no conjunto
dos dados incluídos na mostra.

Figura 2.1: Representação gráfica do valor agregado no nível dos Cursos de Engenharia
Elétrica.

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do ENADE
de 2017 e ENEM (2010 a 2014).
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Pode-se observar na Figura 2.1 que há uma correlação positiva entre o desempenho
médio no ENADE e no ENEM. Dito de outra forma, a linha tem inclinação positiva, evi-
denciando que os desempenhos médios dos cursos de graduação no ENADE e no ENEM
caminham no mesmo sentido, ou seja, há uma tendência indicando que cursos com ele-
vado desempenho prévio (ENEM) também apresentam elevados desempenhos médios no
ENADE. Contudo, é preciso enfatizar que a relação entre ENEM e ENADE não é determi-
nística. Isto é, há muitos cursos que apresentaram desempenho médio inferior no ENEM
e têm desempenho médio no ENADE muito acima do que seria esperado (ou predito) de
acordo com a reta.

As pontuações de valor agregado dos cursos de graduação são relativas à linha reta
do modelo de regressão. Em alguns casos o valor agregado será aproximadamente zero,
ou seja, o valor médio previsto será igual ao valor médio alcançado no ENADE, o que
indica que o curso de graduação apresenta um desempenho conforme o esperado, com
base no desempenho dos seus alunos na prova do ENEM. Vê-se na ilustração que o curso
de graduação B apresenta o valor agregado negativo, revelando que este curso de gradu-
ação apresentou um desempenho observado no ENADE inferior ao esperado (isto é, o
seu ponto está abaixo da linha diagonal). Por outro lado, há cursos em que seus alunos
apresentaram um desempenho médio baixo na entrada (ENEM) e que atingiram níveis
de desempenho além do esperado (ou seja, seus pontos estão acima da linha diagonal).
Esses cursos atingiram uma performance maior do que o previsto, levando-se em conta as
pontuações dos seus respectivos alunos quando ingressaram na instituição de ensino.

Do ponto de vista da área educacional, não é adequado interpretar que valor agregado
negativo significa que os alunos matriculados nesse curso de graduação (ou instituição de
ensino) desaprenderam aquilo que já haviam aprendido. O fato é que, segundo a meto-
dologia estatística empregada, a medida de valor agregado é relativa, isto é, baseada em
padrões relativos (ou comparativos), e não absolutos. Sendo assim, a medida informa so-
mente que o desempenho do curso de graduação é inferior em relação com a média global
de todos os cursos de educação superior com os quais estão sendo comparados (incluídos
na amostra). Neste caso, conforme assinala Saraiva (2009), a instituição de ensino está,
simplesmente, confirmando a situação socioeconômica do discente ou até limitando as
chances dele na mobilidade social.

Em contrapartida, o curso A apresenta desempenho obervado no ENADE maior que o
esperado (estimativa positiva de valor agregado), sinalizando que esse curso deve possuir
práticas pedagógicas ou políticas internas que favoreceram seus alunos a aprenderem além
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daquilo que seria esperado para eles, comparando com outros cursos. Neste caso, entende-
se que os cursos de graduação (ou as instituições de educação superior) agregaram valor
(aprendizado) aos seus alunos.

Como pode ser observado na ilustração, o curso de graduação B tem desempenho
médio no ENADE menor do que esperado, abaixo da linha diagonal. Porém, obteve
uma média no ENADE maior do que A. Contudo, considerando o desempenho prévio
(ENEM) dos seus alunos, o curso de graduação A obteve desempenho acima do espe-
rado, enquanto em B aconteceu o oposto. Com isto, observa-se que em termos de valor
agregado o curso A tem um valor maior do que B, diferentemente do que acontece em
termos absolutos. Portanto, percebe-se aí uma situação clara de que nem sempre um curso
com elevado desempenho prévio médio (no ENEM) alcança um bom resultado relativo
em termos de valor agregado. Uma importante vantagem do modelo de valor agregado é
que proporciona uma comparação mais equitativa entre os cursos de graduação ou insti-
tuições de educação superior com contextos muito heterogêneos no que diz respeito aos
conhecimentos prévios dos alunos ingressantes.

O valor agregado pode ser usado como um indicador de qualidade da educação, uma
vez que permite identificar quais instituições ou programas de educação superior estão
contribuindo para elevar os níveis de aprendizado de seus estudantes, dadas às condições
iniciais de seu corpo discente. Serve também para avaliar o sistema educacional, sem,
no entanto, a intenção de proporcionar o ranqueamento dos cursos de graduação. Sob
esta perspectiva, Ferrão (2017) sugere o uso do indicador de valor agregado como critério
objetivo para estabelecer prioridade de intervenção nas escolas com valor agregado muito
baixo. A intenção é rastrear, a tempo, aquelas instituições com valor agregado deficitário
que carecem de assistência e acompanhamento externo no processo de mudanças ou de
melhorias, com vistas a desenvolver um programa específico para a superar os problemas
detectados.

Conforme pode ser visto na ilustração da Figura 2.1, o modelo estatístico ajuda a iden-
tificar os cursos de graduação que mais se afastam da linha média, mas é importante saber
explicar o que efetivamente ocorre internamente nesses cursos de graduação, para que eles
apresentassem valores agregados melhores do que outros, bem como conhecer quais pro-
cessos, recursos humanos e materiais eles possuem. No caso dos cursos de graduação com
elevado valor agregado positivo, torna-se oportuno estudá-los de maneira individual por
intermédio de métodos qualitativos. Os estudos sobre valor agregado amplia um campo
de possibilidades, pois torna possível desenvolver pesquisas sob a perspectiva qualitativa,
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quantitativa ou que combinem as duas abordagens (qualitativas e quantitativas). A fina-
lidade primordial é buscar evidências de boas práticas pedagógicas generalizáveis ou a
existência de características que favorecem o aprendizado dos alunos. E com isso, contri-
buir para adoção de políticas ou definição de estratégias mais específicas para cada curso
de graduação, visando o contínuo aprimoramento da qualidade do sistema educacional
superior.

Dentre as propriedades do valor agregado, duas têm adquirido destaque nas pesqui-
sas: a consistência e a estabilidade. Entende-se por consistência a capacidade de distintos
modelos de regressão - usando diferentes conjunto de variáveis independentes, além do
desempenho prévio - produzirem resultados similares, ou seja, o grau de concordância
entre as estimativas de valores agregados, obtidas por meio de modelos com diferentes
especificações. Conforme mencionado, há uma variedade de modelos estatísticos a se-
rem escolhidos para estimar o valor agregado e uma questão comumente abordada na
literatura está relacionada à quais, ou quantas, variáveis explicativas devem ser incluídas
nos modelos. A análise comparativa das estimativas de valores agregados produzidas por
meio de diferentes modelos de valor agregado permite verificar se existe a necessidade ou
não de incluir nos modelos muitas variáveis de background de alunos ou considerar mui-
tos fatores do contexto escolar na construção de medidas de valor agregado (FERRÃO;
COUTO, 2013, SOARES et al., 2017).

O modelo preferível para a determinação do valor agregado será aquele que se ajusta
melhor ao conjunto de dados educacionais e, conforme adverte Ferrão (2012), também
deve estar coerente com o critério de comparação estabelecido pelo sistema de avaliação
educacional. Além disso, para a autora, o modelo deve retratar o contexto educativo,
social, econômico e cultural em que vai ser aplicado e estar de acordo com as opções
políticas e/ou programáticas estabelecida pelo governo. Ferrão (2012) argumenta que
esses aspectos levantados estão relacionados ao cuidado que se deve ter ao comparar
instituições de ensino com população de estudantes com características muito distintas.

Já a estabilidade refere-se à capacidade do modelo de valor agregado classificar (ou
ranquear) a instituição educacional, da mesma forma, ao longo do tempo. Tecnicamente,
é muito comum avaliar o grau de consistência ou estabilidade das estimativas de valor
agregado por meio de uma medida de correlação. No que se refere às pesquisas empíricas
sobre consistência e estabilidade do valor agregado, elas têm sido conduzidas, principal-
mente, no contexto do Ensino Fundamental e Médio, com pouco foco na educação supe-
rior. No que concerne à propriedade de estabilidade, no campo da educação superior não
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foi encontrado nenhuma publicação que aborda esta propriedade. No entanto, as análises
centradas nos dados do Ensino Básico demonstram uma variação no valor agregado das
escolas de ano para ano, mostrando que esta medida não é tão estável ao longo do tempo
(LINN; HAUG, 2002; THOMAS et al., 1997). Outros estudos mais recentes, no contexto
brasileiro, relatam uma estabilidade moderada (FERRÃO; COUTO, 2013; SOARES et

al.,2017).

No que diz respeito à consistência, os achados da revisão não são concordantes. No en-
tanto, alguns estudos apontam evidências de que as estimativas do valor agregado, de um
modo geral, são consistentes. Por exemplo, os autores Ferrão e Couto (2013) conduziram
um estudo sobre a consistência baseando-se em uma análise com diferentes abordagens
de modelos de valor agregado aplicados aos dados dos alunos do Ensino Fundamental,
do Projeto de Estudo Longitudinal da Geração Escolar 2005 (Projeto GERES) do muni-
cípio de Campinas. No primeiro modelo de valor agregado foi utilizada como variável de
controle, que fica fora do contexto da escola, o perfil do aluno no ingresso (desempenho
prévio e nível socioeconômico) e no segundo modelo, adiciona ao primeiro mais variá-
veis relacionadas aos alunos (raça/cor, sexo, frequência de pré-escolar) e inclui, ainda,
as variáveis de controle referentes à escola (o nível socioeconômico médio da escola e a
rede).

O estudo reporta uma elevada consistência nas estimativas do valor agregado (correla-
ções altas, maiores que 0,88), indicando que o valor agregado da escola varia, dependendo
do modelo estatístico usado, mas na maioria dos casos, os resultados dos dois modelos
considerados na análise conduzem às mesmas ordenações das escolas. Para os autores
Ferrão e Couto (2013), os resultados sugerem que a escolha por um dos modelos esta-
tísticos têm implicações de ordenações diferenciadas apenas para algumas escolas. Tais
evidências são compatíveis com outros estudos, também, no contexto do Ensino Básico,
que tendem a apontar elevada consistência nas estimativas de valor agregado (SOARES et

al., 2017, THOMAS et al., 1997). No contexto da educação superior, foram encontrados
dois estudos que abordam a propriedade de consistência, os quais serão apresentados na
revisão de literatura da próxima seção deste capítulo. Estes dois estudos são divergentes
quanto à consistência das medidas de valor agregado.

Apoiados nas evidências empíricas de diversos estudos, os autores como Braun, Chu-
dowsky e Koenig (2010), Ferrão (2012), Soares e outros (2017) e Levy e outros (2019)
relatam que a variação na medida de valor agregado é um obstáculo para os programas
de responsabilização com consequências de alto impacto (high-stakes) para as institui-
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ções de ensino, no que diz respeito ao estabelecimento de ranking ou na decisão quanto a
alocação de recursos financeiros.

Dados longitudinais são uma condição essencial para mensurar o valor agregado, ou
seja, é imprescindível contar com pelo menos duas observações educacionais do mesmo
indivíduo mensuradas em ocasiões diferentes. Neste caso, os mesmos alunos devem ter
no mínimo duas medidas resultantes da aferição do desempenho, por exemplo, uma me-
dida ao ingressar no Ensino Superior e outra medida no momento de finalização do curso
de graduação. A partir destes dados é possível controlar os resultados dos alunos con-
cluintes pelos seus próprios resultados em um teste aplicado na época que ingressaram na
instituição de ensino. Com base nessas duas medidas educacionais para cada aluno, torna-
se possível captar de forma aproximada o valor agregado definido como uma medida de
aprendizado.

Em algumas situações, no entanto, as pesquisas educacionais têm interesse em avaliar
trajetória de crescimento ou mudanças individuais dos desempenhos dos alunos ao longo
do tempo. Neste caso, deve-se acompanhar o mesmo grupo (coorte) de alunos ao longo
de seus anos de estudos dentro do sistema de educação superior. E várias medidas de de-
sempenho, com métrica comparável ao longo do tempo para cada aluno, são necessárias.
Em relação a este tipo de delineamento longitudinal, não existe um consenso entre os pes-
quisadores educacionais no que diz respeito ao intervalo de tempo entre as mensurações
dos resultados escolares, nem em relação à quantidade do número de observações por dis-
centes. No entanto, quanto mais observações por aluno é desejável, pois assim possibilita
que seja possível captar melhor o aprendizado adquirido por este discente durante o seu
percurso de formação acadêmica.

Quando há disponível vários registros sucessivos de resultados escolares, em escalas
de maneira comparáveis ao longo do tempo, de uma mesma coorte de alunos, torna-se
possível acompanhar o padrão de evolução dos conhecimentos ao longo do tempo em
termos absolutos (estudante individual) ou relativos (comparando com os resultados de
outros estudantes), bem como estimar a trajetória de crescimento médio de cada insti-
tuição educacional. Essa série temporal de resultados educacionais fornece meios mais
fidedignos para mensurar o valor agregado da instituição educacional. Além disso, é
possível explorar, por meio da modelagem estatística, as complexas relações que se esta-
belece entre o ponto que os alunos estão à entrada na instituição de ensino, em termo de
desempenho acadêmico, e estimar o quanto eles progrediram ao longo da trajetória aca-
dêmica (ALVES, 2006; SELTZER; CHOI; THUM, 2003). Acrescenta-se, ainda, a possi-
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bilidade de avaliar os múltiplos fatores presentes na instituição educacional, que podem
contribuir para minimizar as desigualdades de desempenho entre grupos de alunos com
distintas características sociodemográficas e níveis de conhecimentos prévios. Apesar
desta vantagem dos estudos longitudinais, há grandes desafios quanto à disponibilidade
destas medidas. Realizar avaliações padronizadas em larga escala várias vezes com o
mesmo grupo de alunos da educação superior implica em custos financeiros muito eleva-
dos. Trata-se, portanto, de um processo que necessita de grande volume de investimentos
financeiros. Aliado a esta limitação existe ainda o fato de haver bastante dificuldade em
rastrear alunos da educação superior ao longo do tempo devido à mobilidade estudantil,
abandono, evasão e trancamento.

Cabe mencionar também que a maioria das avaliações educacionais em larga escala, já
consolidadas no cenário brasileiro, é proveniente de delineamento transversal, tais como
o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o ENEM e o ENADE. Es-
sas avaliações educacionais normalmente são aplicadas aos alunos no final de cada etapa
escolar do Ensino Fundamental, Médio e Superior. Elas, embora possam fornecer dados
que auxiliem no monitoramento dos sistemas educacionais brasileiros e produzam infor-
mações relevantes que orientem as políticas educacionais, não fornecem dados suficientes
para avaliar a evolução da aprendizagem dos alunos. Isso porque os discentes são avali-
ados apenas uma única vez (um momento único e específico no tempo) e as amostras de
alunos são diferentes em cada edição.

De fato, conforme já mencionado anteriormente, uma única medida de desempenho
não capta o aprendizado do aluno, tendo em vista que a medida de desempenho de um
aluno, em um teste padronizado, representa uma tentativa de quantificação da habilidade
ou conhecimento do estudante nos conteúdos avaliados. O desempenho capta a habili-
dade ou conhecimento do aluno em um momento específico e, portanto, é uma medida
única, enquanto que, para medir o aprendizado é necessário acompanhar através de estu-
dos longitudinais a evolução da aquisição de conhecimento do aluno ao longo da sua vida
acadêmica (CASTRO, 2008; KLEIN, 2005). Diante dessas considerações, conclui-se que
o delineamento longitudinal é a abordagem ideal para estimar o ganho de aprendizado
promovido pelos cursos de graduação aos seus alunos. Além disso, os dados longitudi-
nais oferecem maiores possibilidades para investigar sobre quais características escolares
favorecem para o aprendizado do aluno durante o período que ele frequentou a instituição
de ensino.

Ao realizar uma busca na produção acadêmica, observa-se que no campo da educação
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superior há uma escassez de trabalhos que citam o valor agregado como objeto de estudo.
Portanto, em função da lacuna existente, há a necessidade de mais produção científica
tanto teórica quanto empírica. Na seção a seguir, serão apresentados alguns trabalhos
encontrados na literatura educacional que versam sobre essa temática no contexto da edu-
cação superior.

2.3 REVISÃO DE LITERATURA SOBRE VALOR
AGREGADO

Para elaborar esta seção foi realizada uma busca de artigos publicados na base de
dados do Scientific Electronic Library On-line (Scielo), Google Acadêmico e Banco de
Teses e Dissertações da CAPES, com os seguintes termos: “valor acrescentado”, “valor
agregado” ou “Value Added”. O levantamento teve como finalidade identificar trabalhos
que abordassem a temática estudada no contexto da educação superior. Tal levantamento
permitiu identificar que, em relação à literatura nacional, até onde foi possível saber, são
reduzidas as publicações sobre o ganho de aprendizado (valor agregado) no campo da
educação superior.

Dentre os estudos encontrados, será apresentado, inicialmente, o trabalho publicado
pelos autores Soares, Ribeiro e Castro (2001). Para calcular o quanto as faculdades mi-
neiras agregaram, em termos de conhecimento acadêmico, aos alunos no final do curso de
graduação, os autores utilizaram duas fontes de dados. Uma medindo as notas dos alunos
nos vestibulares da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), entre 1992 e 1996,
e a outra, a nota destes mesmos estudantes no Exame Nacional de Cursos (ENC), antigo
Provão, das edições de 1996 a 1999. Para tornar comparáveis as notas obtidas pelos es-
tudantes de um mesmo curso de graduação nas diferentes edições do Provão, os autores
aplicaram um procedimento de equalização. Como desempenho prévio foi utilizado o
escore total nas provas da primeira etapa dos vestibulares da UFMG, comum a todo o
estudante independente do curso escolhido. Para que as notas dos alunos nos vestibulares
pudessem ser comparadas, os autores realizaram também a equalização dessas notas por
meio do mesmo procedimento usado na padronização do desempenho dos estudantes no
Provão.

O que os autores Soares, Ribeiro e Castro (2001) calcularam foi uma medida do efeito
de cada instituição sobre o desempenho médio dos alunos, controlada pelas características
socioeconômicas e desempenhos prévios dos discentes. Os referidos autores assumiram
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que os conceitos de valor agregado e efeito da instituição de educação superior como
equivalentes, pois sob o ponto de vista prático produzem os mesmos resultados, uma vez
que permitem comparar instituições com corpo discente com características desiguais.
Por meio de ajuste de um modelo de regressão multinível, considerando como variável
resposta os escores dos alunos no Provão, os citados autores avaliaram os valores agrega-
dos de 6.142 estudantes dos cursos de Direito, Administração e Engenharia Civil de 44
instituições de ensino superior do Estado de Minas Gerais. Eles observaram que as insti-
tuições de educação superior foram responsáveis por, no máximo, 23% do efeito bruto no
resultados dos alunos. Nota-se também que o desempenho prévio dos alunos no vestibu-
lar exerce um efeito significativo sobre o desempenho desses mesmos alunos no Provão.
Nos cursos de Administração, Direito e Engenharia, a cada ponto adicional no vestibular
corresponde, respectivamente, a um ganho de 0,21, 0,23, 0,32 pontos no Provão, após
o controle pelo sexo e nível socioeconômico. As mulheres quando comparadas com os
homens de mesmo nível socioeconômico, desempenho prévio e que tenham frequentado
a mesma instituição de educação superior, tiveram em média, nos cursos de Direito, Ad-
ministração e Engenharia, respectivamente, 1,94, 1,72 e 6,53 pontos a menos no Provão.

Os autores Soares, Ribeiro e Castro (2001) também avaliaram a consistência por meio
das comparações de três modelos, sendo um modelo mais simples e dois modelos de valor
agregado. O primeiro modelo (mais simples) permitiu calcular somente a estimativa da
média bruta de cada instituição de ensino no Provão. O modelo dois inclui as variáveis
explicativas específicas do aluno (sexo, desempenho prévio e o índice socioeconômico) e
o modelo três acrescenta ao modelo dois a composição socioeconômica média da insti-
tuição de ensino. Os autores evidenciaram que o controle pelas características dos alunos
(modelo dois), embora reclassifique as instituições de educação superior, não leva a or-
denação muito distante daquela obtida pelo desempenho médio bruto da instituição. Ou
seja, as ordenações das instituições de ensino não ficaram muito prejudicadas pelo fato
de as clientelas serem diferentes. O modelo três, que controla o nível socioeconômico
médio do corpo discente da escola, introduz mais mudanças sem, entretanto, modificar
drasticamente a ordenação das instituições de ensino quando comparada com o modelo
dois ou com o modelo que estima as médias brutas. Esse estudo levou a concluir que, na
maioria dos casos, os resultados dos três modelos (o modelo mais simples e dois mode-
los de valores agregados), considerados na análise, conduzem de forma geral às mesmas
ordenações das instituições de ensino. No entanto, conforme asseveram os autores da
pesquisa, esta afirmação se dá em um contexto bastante limitado, apenas com os dados de
algumas instituições de ensino superiore do estado de Minas Gerais.
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Outra pesquisa que também usou dados do sistema de educação superior brasileiro
foi a Dissertação de Mestrado de Dalmon (2015). Ele analisou os dados do ENADE de
cinco cursos de graduação de diferentes instituições de ensino superior, são eles: Edu-
cação, Letras, Biologia, Engenharia Elétrica e Ciência da Computação. O autor utilizou
a modelagem de regressão múltipla e a unidade de análise foi o curso de graduação e
os dados no nível do aluno foram sintetizados em nível de curso, tais como desempenho
médio em Conhecimentos Específicos e Gerais e percentuais das variáveis relacionadas
à condição socioeconômica dos alunos. O autor usou a escolaridade e a renda da família
como uma variável proxy do nível socioeconômico do aluno. Provavelmente, a inclusão
destas variáveis contextuais tiveram a finalidade de tentar minimizar as diferenças do ní-
vel socioeconômico entre os subgrupos de alunos matriculados nos cursos de graduação
de diferentes instituições de ensino superior.

Dalmon (2015) comparou as estimativas de valores agregados usando duas aborda-
gens distintas de delineamentos amostrais, transversal e longitudinal. Na primeira delas
- denominada de transversal - avaliou os desempenhos de uma amostra de alunos ingres-
santes e concluintes de um determinado curso que fizeram a mesma prova do ENADE nos
anos de 2005 e 2008. Nessa abordagem, os dois grupos de alunos (ingressantes e con-
cluintes) são independentes e, neste caso, só há uma informação sobre o desempenho de
cada aluno. Conforme mencionado antes, o autor comparou os ingressantes e concluintes
no nível de curso e não no nível do aluno. Sendo assim, parte-se do pressuposto de que au-
tor assumiu, implicitamente, que o nível de desempenho médio dos concluintes do curso
de graduação era, quando ingressaram na educação superior, semelhante ao desempenho
médio dos ingressantes na época de aplicação da prova. Portanto, a média do desempenho
do grupo de ingressantes no curso foi utilizada pelo autor como uma variável preditora do
desempenho médio do grupo de alunos concluintes e assim foi possível calcular uma me-
dida aproximada do valor agregado para cada curso de graduação de distintas instituições
educacionais.

Na segunda abordagem, denominada de longitudinal, o autor observou os dados dos
alunos que foram avaliados nas edições do ENADE em 2005 e 2008, ou seja, os alunos
foram avaliados em 2005 e novamente esse mesmo grupo de alunos foi submetido à prova
aplicada em 2008. De forma semelhante, analisou os dados da mesma coorte de alunos
que participou das duas avaliações em 2008 e 2011. Nesta abordagem, as médias dos alu-
nos ingressantes, matriculados em um determinando curso de graduação, foram usadas
no modelo como variável explicativa do desempenho destes mesmos alunos ao concluir o
ensino superior. Em média, os alunos concluintes se saíram melhor nas provas de Conhe-
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cimentos Específicos do que quando eles ingressaram no ensino superior. Resultado que
de certa forma é esperado, pois em tese, os conceitos inerentes aos conteúdos curriculares
dos cursos de graduação já deveriam ter sido aprendidos pelos concluintes durante a sua
trajetória acadêmica no ensino superior.

Em geral, para os cursos de graduação analisados, os resultados obtidos com os dados
transversais foram altamente correlacionados com os obtidos pelos dados longitudinais.
Em termos práticos, esta informação parece sugerir que as duas abordagens não geram
valores agregados muito diferentes para os cursos, porém são necessários mais estudos
empíricos para chegar a uma conclusão mais confiável. Tal estudo apontou que conforme
foram observados em outros estudos similares, os desempenhos dos ingressantes foram
bons preditores para o desempenho dos alunos formandos. Outro resultado da pesquisa
mostra que os alunos dos Cursos de Pedagogia, que são menos seletivos, apresentaram
maiores ganhos de aprendizado. Ainda assim eles não alcançam o desempenho dos alu-
nos dos cursos de Pedagogia das instituições mais seletivas, no teste de Conhecimentos
Específicos. Este resultado foi encontrado tanto na abordagem transversal quanto na abor-
dagem longitudinal.

De maneira geral, para a maioria dos cursos analisados, os desempenhos dos cursos
de graduação são influenciados positivamente e significativamente pelos seguintes fato-
res: maior proporção de professores doutores, maior proporção de professores em tempo
integral e maior escolaridade das mães dos estudantes. Por outro lado, em geral, os cur-
sos de graduação vinculados às instituições educacionais privadas proporcionaram um
ganho de aprendizado menor aos seus alunos quando comparados com os de instituições
de outras categorias administrativas.

Embora o trabalho produzido por Dalmon (2015) tenha uma contribuição para o
avanço nas pesquisas sobre valor agregado no contexto do ensino superior, o estudo do
referido autor apresenta algumas limitações. Ao sintetizar as informações individuais
dos alunos no nível de curso, ele ignora a natureza multinível dos dados educacionais.
Estes dados podem gerar problemas de agregação, uma vez que o perfil dos alunos, pro-
vavelmente, não é homogêneo nos cursos de graduação. Os problemas envolvendo aná-
lises com dados agregados serão vistos com mais detalhe no Capítulo 4 (versa sobre a
abordagem metodológica da pesquisa). Outra limitação está relacionada à ausência de
uma análise comparativa preliminar entre ingressantes e concluintes, no caso do estudo
transversal, para investigar se houve mudança no perfil entre os dois grupos pertencentes
ao mesmo programa de ensino superior. Isso porque na primeira abordagem do estudo
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(dados transversais), os resultados educacionais das avaliações não foram medidos no
mesmo grupo de alunos. Além dos alunos trocarem de curso de graduação no decorrer do
tempo, existem alguns que realizam trancamentos durante o seu percurso formativo ou,
até mesmo, abandonam o sistema de ensino superior. Devido à esses motivos ou em razão
de outros fatores talvez os perfis dos alunos ingressantes e concluintes do mesmo curso
sejam diferentes.

Outro estudo relevante, publicado recentemente, foi realizado pelos autores Ferrão e
Almeida (2018). Em tal trabalho, eles analisaram os dados de uma amostra composta por
2.697 estudantes de 54 cursos de educação superior que ingressaram em 2015/2016 na
Universidade do Minho. Após ajustar um modelo hierárquico, os resultados indicaram
que a nota de admissão na universidade explicou, aproximadamente, 25% da variação
total do desempenho dos alunos no primeiro ano de graduação (GPA). Para esse resultado
é válido destacar que o escore de admissão na universidade teve uma influência maior para
explicar a variabilidade do GPA do que as variáveis socioeconômicas dos estudantes.

De acordo com o modelo apresentado pelos autores supracitados, os estudantes do
sexo masculino tiveram seu GPA reduzido em média 0,128 desvios padrão, quando com-
parado com as mulheres com mesmo desempenho prévio, faixa etária e nível socioe-
conômico. Contrário ao esperado, os alunos cujos pais tinham apenas o Ensino Médio
aumentam seu GPA em 0,135 desvios padrão, em média, em comparação aos colegas cu-
jos pais tinham nível de ensino superior. Segundo os autores este efeito pode ser atribuído
à motivação dos estudantes pertencentes a grupos sociais menos favorecidos, que foram
admitidos na universidade e se esforçam para alcançar bons resultados, porque o bom
desempenho é o requisito essencial para manter a bolsa de estudos. A variável idade tam-
bém se mostrou significativa: os estudantes com faixa etária maior que 19 anos de idade
apresentaram, em média, um GPA elevado em 0,169 desvios padrão, quando comparados
com os alunos mais jovens (menor ou igual a 19 anos de idade).

Por fim, outro resultado constatado na pesquisa dos autores Ferrão e Almeida (2018)
foi que o efeito da variável pontuação de admissão na universidade pode variar entre
os cursos de ensino superior incluídos na análise. Isso significa dizer que, em geral, a
associação entre a pontuação de admissão na instituição educacional e o GPA é mais forte
ou mais fraca dependendo do curso de graduação. Esta informação sugere que alguns
programas de graduação exigem maiores níveis de conhecimentos do Ensino Médio para
que o estudante obtenha um melhor desempenho acadêmico no ensino superior, enquanto
que em outros programas a exigência é menor. Os autores asseveram que para entender
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melhor a influência da nota de admissão na universidade, no bom rendimento acadêmico
dos estudantes é preciso novos estudos que levem em conta uma análise mais detalhada
dos conteúdos curriculares dos cursos de graduação.

O último trabalho a ser apresentado refere-se ao realizado pelos autores Shavelson e
outros (2016). Eles publicaram um estudo em que avaliaram a propriedade de consistência
da medida de valor agregado usando os resultados de avaliações em larga escala aplicados
aos estudantes colombianos. Estes autores, usando dados de desempenho dos alunos
universitários colombianos, compararam as estimativas de valor agregado por meio de
três modelos de regressão multinível com diferentes variáveis explicativas para verificar
qual seria o mais adequado. Todos os modelos apresentam dois níveis, sendo o primeiro
nível, o aluno e o segundo nível, a instituição de ensino superior. Os modelos usados
para estimar o valor agregado foram: no primeiro foi usado como variável independente
apenas os desempenhos prévios individuais de cada estudante; no segundo modelo foi
incluído como variáveis explicativas, o nível socioeconômico da instituição (média do
nível socioeconômico dos alunos) e os desempenhos prévios de cada aluno e o terceiro
usou como variáveis explicativas os desempenhos prévios individuais dos estudantes e os
desempenhos prévios médios dos alunos ingressantes de cada instituição.

O segundo e terceiro modelos levam em consideração o contexto da instituição de
ensino. Isso ocorre porque o segundo modelo acrescenta a variável média do nível so-
cioeconômico do corpo discente e o terceiro modelo inclui o desempenho prévio médio
dos alunos que ingressam em cada instituição de ensino. Tais variáveis independentes
(média do nível socioeconômico e o desempenho prévio médio) destinam-se a ajustar as
estimativas de valor agregado levando em consideração os “efeitos de pares”. A litera-
tura educacional usa o termo “efeito de pares” para se referir as influências recíprocas
que ocorrem entre grupos de estudante que frequentam o mesmo ambiente educacional.
Para os autores Shavelson e outros (2016) o modelo dois leva em conta que as institui-
ções educacionais que recebem estudantes com nível socioeconômico médio mais baixo
enfrentam desafios muito maiores para oferecer uma educação de excelente qualidade do
que aquelas que recebem estudantes mais favorecidos em termos socioeconômicos. Se as
estimativas de valor agregado fornecidas por diferentes modelos forem altamente corre-
lacionadas, a escolha por um dos modelos torna-se menos importante como um fator de
decisão na construção de um modelo de valor agregado para as instituições educacionais.

Shavelson e outros (2016) compararam o valor agregado dos cursos, de diferentes ins-
tituições de ensino superior, usando resultados de dois exames em larga escala aplicados
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em dois pontos no tempo (ao ingressar e ao sair do ensino superior) de aproximada-
mente 64.000 discentes colombianos. Para a nota de conhecimento prévio dos alunos
foi utilizada as pontuações nas provas SABRE 11 (Matemática, Linguagem, Química e
Ciências Sociais), as quais foram aplicadas entre os anos de 2006 a 2008. SABRE 11
é um teste padronizado, de âmbito nacional, aplicado aos alunos concluintes do Ensino
Médio. Este exame visa avaliar a qualidade do sistema de educação no Ensino Médio
e é utilizado como requisito para ingressar na faculdade. Como variável resposta, do
modelo de regressão hierárquico, foi usado o desempenho dos alunos participantes do Sa-
ber Profissional (SABRE PRO). Os resultados usados na pesquisa referem-se às edições
de 2011 e 2012 do SABRE PRO. Estes resultados são os desempenhos dos alunos nas
provas que contemplam perguntas de raciocínio quantitativo e crítico e relacionadas ao
conhecimento “semi-específicos” (Lei e Educação). O SABRE 11 é um exame com alta
participação de estudantes e de escolas secundárias, porém o SABER PRO é um exame
de baixa participação de estudantes do ensino superior.

Com base nas evidências empíricas, Shavelson e outros (2016) concluíram que as es-
timativas do valor agregado foram sensíveis ao tipo de modelo escolhido, mesmo usando
os dois resultados da prova (conhecimento específico e geral do Exame do SABER PRO).
Os resultados mostram que diferentes modelos estimam valores agregados distintos para
a mesma instituição. As instituições educacionais avaliadas como melhores, segundo um
específico modelo, podem não ser quando utiliza outro. Para os autores, não existe um
modelo “correto”. Entretanto, alguns modelos são mais apropriados do que outros em
contextos particulares. Por exemplo, o valor adicionado estimado para uma instituição de
ensino particular depende das outras instituições que estão incluídas no modelo. Sendo
assim, uma solução parcial seria evitar comparações de medidas de valor agregado para
instituições que recebem alunos com níveis iniciais de conhecimento prévio muito dis-
tintos, para as quais o modelo pode ter um ajuste muito diferente. Eles sinalizam que
existem diferenças entre as instituições educacionais colombianas tanto nas práticas de
ensino quanto em termos de características acadêmicas e nível sociodemográfico de sua
população de estudantes. Provavelmente, essas diferenças poderão produzir impactos im-
portantes nos ajustes dos modelos, de modo que, dependendo do modelo selecionado, bem
como do número e das variáveis que serão incluídas no modelo estatísticos, pode ocorrer
à superestimação do valor agregado para algumas instituições e subestimação para outras.

Uma alternativa para realizar comparações institucionais (ou programa de educação
superior) de forma mais justa seria estimar os indicadores de valor agregado para um
grupo de instituições com contexto ou populações de alunos ingressantes com caracterís-
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ticas mais semelhantes. Para isto, segundo os autores, seria necessário agrupar as insti-
tuições semelhantes (“vizinhanças”). Possivelmente, essa solução parcial evitaria com-
parações de instituições e cursos de graduação com contextos e perfis de alunos muito
distintos. Entretanto, geralmente ao tentar fazer comparações apenas entre instituições
que atendam estudantes com características similares, conforme sugerido pelos autores, o
tamanho da amostra pode ficar menor do que é recomendado, o que pode dificultar ou até
inviabilizar o cálculo das estimativas dos valores agregados com melhor precisão. Além
disso, a amostra de alunos dentro de cada instituição de ensino (ou curso de graduação)
deve ser relativamente grande e representativa. Caso contrário, a incerteza estatística da
pontuação de valor agregado pode ser relativamente grande, inviabilizando a realização
de inferências estatísticas.

Em suma, conforme já mencionado, o valor agregado visa mensurar a contribuição
(ou o efeito da instituição de ensino) sobre o aprendizado (valor agregado) dos alunos.
Tal afirmação conduz a uma interpretação causal, como se os fatores intrínsecos ou pre-
sentes na instituição de educação superior ou nos cursos de graduação “causou” maior (ou
menor) ganho de aprendizado aos seus alunos. No entanto, um problema surge porque
tecnicamente, as inferências causais inevitavelmente implicam em suposições que preci-
sam ser atendidas. No caso do valor agregado, com o uso de modelo de regressão, de
forma particular, a literatura que trata sobre o assunto tem colocado alguns desafios no
sentido de estabelecer a interpretação causal, especialmente, quando aplicado no campo
da educação. A literatura, ainda, tem relatado a complexidade que envolve o tema a partir
de um conjunto de pressupostos que precisam ser validados com os dados educacionais
(para mais detalhes ver os trabalhos dos autores: Braun (2013) e Reardon e Rauden-
bush(2009)).

Em geral, é difícil atender a todos os pressupostos de modo a estabelecer inferências
causais no campo educacional. A intenção aqui não é argumentar contra os modelos de
valor agregado e sim, reconhecer suas limitações. Afinal, em um cenário mais realista,
os estudos observacionais são uma alternativa mais viável, pois são bastante restritos às
possibilidades de conduzir, na prática, estudos experimentais controlados no sistema edu-
cacional, por questões que envolvem ética, recursos financeiros altos e diversas dificulda-
des de ordem operacional. Ao mesmo tempo, vale lembrar que existem mecanismos para
minimizar os problemas decorrentes de não realização do experimento aleatório, como
por exemplo, uso de modelos de regressão multiníveis e controle estatístico por meio de
variáveis incluídas nesses modelos. Algumas dessas variáveis de controle são: o desem-
penho anterior obtido no teste, características demográficas e o status socioeconômico
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dos alunos e também variáveis do contexto dos cursos de graduação.

Cabe salientar que apesar das ressalvas em relação ao modelo de valor agregado, não
se retira a relevância e a utilidade prática desse modelo em gerar medidas mais próximas
da verdadeira contribuição dos cursos de graduação para o aprendizado dos seus alunos.
E mais, esta medida tende a ser uma ferramenta mais adequada para avaliar a qualidade
dos cursos de graduação quando comparados com outros indicadores como, por exem-
plo, as médias brutas alcançadas pelos alunos no teste padronizado, ao final do ensino
superior. De certa forma, as médias brutas de desempenhos dos cursos nos testes padroni-
zados também fornecem alguma informação quanto à qualidade educacional, porém não
proporcionam comparações justas entre os cursos porque tais medidas são fortemente in-
fluenciadas pelas condições socioeconômicas e pelo desempenho prévio mais favorável
dos estudantes e não evidenciam o esforço realizado pelos cursos em prol do aprendizado
dos seus alunos. Sendo assim, a solução não é descartar os indicadores de valor agre-
gado, mas sim fazer o melhor uso destas informações. Tal ponto de vista é compartilhado
por, Braun, Chudowsky e Koenig (2010) que defendem que não é realista pensar que os
gestores e formuladores de políticas educacionais devam esperar mais de vinte anos até
que todos os problemas metodológicos relacionados ao modelo de valor agregado estejam
solucionados antes de fazer uso de tais métodos.

No momento atual, destaca-se que há um amplo consenso, entre os pesquisadores
da área educacional, de que o valor agregado representa um importante avanço para
avaliação e o monitoramento da qualidade dos sistemas educacionais (BRAUN, 2013;
BRAUN; CHUDOWSKY; KOENIG, 2010; FERRÃO; COUTO, 2013; FERRÃO, 2017;
MALACH; MALCIK, 2010; KOEDEL; MIHALY; ROCKOFF, 2015; OCDE, 2008;
SAUNDERS, 1999). No entanto, a maioria dos estudiosos concorda que, do ponto de
vista metodológico, ainda há limitações para a operacionalização do indicador do valor
agregado e por isso recomendam que sejam desenvolvidos mais estudos científicos para
tentar superar os problemas.

Desse modo, apesar das vantagens do uso do valor agregado, deve-se ter cautela ao
comparar instituições (ou programas de ensino superior) com base exclusivamente no re-
sultado do valor agregado, como uma avaliação definitiva sobre a qualidade destas insti-
tuições, principalmente conforme assevera Ferrão (2017), quanto ao uso para fins de sub-
sidiar política de prestação de contas (accountability) com consequência de alto impacto
(high stakes) para as instituições. Além disso, considerando a complexidade do sistema
de ensino superior e suas diversas responsabilidades, entende-se que um único indicador,
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isoladamente, não seja capaz de captar todas as características e dimensões pela quais as
instituições de ensino superior devem ser monitoradas. Por isso, o mais adequado seria
considerar, além das medidas de valor agregado, um conjunto de múltiplos indicadores
(por exemplo, taxa de evasão durante o semestre letivo, taxa de matrícula, tempo médio
que os alunos levam para concluir o ensino superior, taxa de conclusão, taxa de emprego
dos concluintes nos cursos de graduação, níveis de qualificação docente, dentre outras)
para que assim, as instituições de educação superior e os formuladores de políticas edu-
cacionais possam analisar de forma integrada, os diversos indicadores e tomar decisões
de forma mais confiável. Ferrão (2012, p. 460) reitera esta posição, ao afirmar que “não
se espera que as “melhores” escolas de acordo com um indicador sejam também as “me-
lhores” de acordo com outro indicador. Cada um deles pode revelar uma faceta diferente
do mesmo objecto”.

Tendo apresentado a relevância do valor agregado para o contexto educacional, a pró-
xima seção trata sobre as principais fontes de dados secundárias usadas para mensurar o
valor agregados (medida de aprendizado).

2.4 AVALIAÇÕES EDUCACIONAIS EM LARGA ES-
CALA: ENEM E ENADE

Ao longo das últimas décadas, o Brasil fez progressos significativos, no que diz res-
peito à implantação e a consolidação dos sistemas de avaliações nacionais em larga escala.
Dentre estas avaliações, destaca-se no Ensino Médio o ENEM, aplicado pela primeira vez
em 1998 e destinado aos alunos em fase de conclusão ou que já completaram este nível de
ensino. No setor do ensino Superior, na atualidade, conta-se com avaliação do ENADE,
criado no início de 2004, integrado ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Su-
perior (SINAES), para avaliar os cursos de graduação ofertados no país. Tais avaliações
externas fornecem um amplo acervo com uma rica fonte de informações que propiciam
a realização de pesquisas quantitativas que buscam por fatores que possam explicar o de-
sempenho dos alunos. São sobre os Exames do ENADE e do ENEM que tratam as duas
próximas subseções.

2.4.1 O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE)

A primeira avaliação educacional em larga escala, de caráter nacional, aplicada aos
alunos concluintes do ensino superior foi o Exame Nacional de Cursos (ENC), populari-
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zado como “Provão”. Apesar deste exame na época vigente ter alcançado maior visibi-
lidade como instrumento da avaliação do Ensino Superior brasileiro, outros instrumentos
de avaliação, de menor importância e com pouca relação entre si também eram executa-
dos por intermédio do Censo do Ensino Superior e da avaliação das Condições de Oferta
dos Cursos de Graduação (ACE). Sendo esta última realizada por meio de visitas de uma
comissão externa de especialistas às Instituições de Ensino Superior, em que estavam
localizados os cursos de graduação (DIAS SOBRINHO, 2010).

Na primeira edição, em 1996, os alunos dos cursos de Administração, Direito e En-
genharia Civil foram submetidos ao Provão. No decorrer dos anos, gradativamente foi
se expandido a cobertura do Exame, tendo atingido vinte e seis áreas de conhecimento
em 2003. O Provão, que vigorou no período de 1996 a 2003, era um exame aplicado
aos estudantes em fase de conclusão e que estavam matriculados nos cursos de gradua-
ção, previamente indicados pelo Ministério da Educação (MEC) para fazerem parte da
avaliação. Com base no desempenho alcançado pelos alunos neste Exame, cada curso de
graduação recebia uma classificação de acordo com em uma escala de cinco níveis (A,
B, C, D e E), sendo o conceito “A” classificado como o melhor e o conceito “E” como
o pior. A esses resultados eram acrescentados os relatórios, elaborados por especialistas
externos aos cursos, sobre as condições de ensino, com ênfase na análise do currículo, da
qualificação docente, da biblioteca e da infraestrutura física da instituição de ensino su-
perior. A produção dessas informações, em especial do Provão, servia de referência para
credenciamento e recredenciamento de instituições e reconhecimento de cursos (DIAS
SOBRINHO, 2010).

O Provão teve uma implantação problemática, inclusive com promoção de boicotes
pelos alunos, por considerarem que esse processo avaliativo tinha um caráter discrimi-
natório. E desde a sua origem que o exame foi alvo de constantes críticas por parte dos
membros da academia, bem como por uma parcela de especialista em avaliação no país.
Uma dessas críticas estava relacionada ao fato de que os cursos de graduação eram com-
parados com base no resultado do desempenho médio alcançado pelos seus alunos no
Provão. No entanto, sabe-se que o desempenho médio por si só acaba sendo uma medida
insuficiente para avaliar a qualidade dos cursos, pois tende a favorecer a algumas institui-
ções mais seletivas. Além disso, a partir dos resultados dos alunos em uma única prova
não era possível captar o valor agregado do curso de graduação. Todavia, ressalta-se que
esta medida de aprendizado tende a refletir melhor a qualidade do ensino que os alunos
receberam.
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Outra crítica dirigida ao Provão diz respeito ao fato de que seus resultados eram vistos
pelos meios de comunicação e pelo público em geral, de forma isolada ou, ainda, o seu uso
de forma inapropriada na forma de rankings para efeito comparativo entre os cursos de
graduação de áreas de conhecimentos distintas. Apesar do Provão, na época vigente, ser
apenas uma das dimensões de um processo mais amplo de avaliação, havia uma ausência
de uma articulação maior deste Exame com os demais componentes da Avaliação da
Educação Superior, dificultando uma visão mais geral sobre qualidade de cada instituição
de educação superior (VERHINE; DANTAS; SOARES, 2006). Outras críticas foram
levantadas, mas para finalizar, a última a ser considerada diz respeito ao fato de que
o Provão tenderia a se tornar economicamente inviável de ser realizado no decorrer do
tempo, pois o seu custo financeiro aumentaria de forma significativa à medida que fosse
crescendo o número de instituições de ensino e cursos de graduação. (DIAS SOBRINHO,
2010).

Como uma proposta de substituição do Provão, criou-se o ENADE. Em 2004 foi intro-
duzido o ENADE como parte integrante do SINAES. Conforme determina a Lei 10.861
de 14 de abril de 2004, este Sistema é composto pelos processos de Avaliação de Curso
de Graduação e de Avaliação Institucional, sendo esta última avaliação realizada em duas
instancias, interna e externa. Dessa forma, o SINAES é composto por três processos de
avaliação, com metodologia e instrumentos diferentes, que acontecem de maneira sepa-
rada, porém articulados entre si. De acordo com a referida Lei, o SINAES tem como
finalidade promover a melhoria da qualidade da educação superior; orientar a expansão
da sua oferta de vagas; aumentar de forma permanente a eficiência institucional; garantir
a eficácia acadêmica e social e, especialmente, aprofundar os compromissos e a respon-
sabilidade social das instituições.

Devido ao interesse desta tese com as informações do ENADE, a ele será dado ênfase
nesta subseção. O ENADE é um exame realizado pelo INEP, sob a orientação da Comis-
são Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES). O Art. 5º, § 5º, da Lei n
10.861 fixa a obrigatoriedade do Exame para obtenção do diploma e isso significa dizer
que o aluno é obrigado a participar dele e, porém não é estabelecida nota mínima a ser
alcançada pelo aluno na avaliação. A mencionada Legislação vigente determina também
o registro no histórico escolar de cada estudante (a sua participação no exame) ou quando
for o caso, dispensa oficial pelo MEC. O aludido Exame é aplicado anualmente aos es-
tudantes matriculados nos cursos de graduação vinculados às áreas pré-selecionadas pelo
MEC e que se repetem a cada três anos de forma sistemática. No que diz respeito aos
cursos de graduação, o tempo previsto para um ciclo avaliativo completo é de três anos,
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quando provavelmente se espera que todos os cursos de graduação de cada instituição de
educação superior já tenham passado pelo sistema de avaliação. Em seus dezessete anos
de existência, o ENADE passou por algumas modificações importantes e positivas.

De 2004 até 2010, os alunos ingressantes e concluintes dos cursos submetidos à ava-
liação eram selecionados por meio de um processo de amostragem. O primeiro grupo
estava no final do primeiro ano da graduação; o outro grupo, dos concluintes, cursava o
último ano de ensino superior e aos dois grupos de estudantes eram aplicados à mesma
prova (INEP, 2010). Com a possibilidade dos ingressantes das áreas avaliadas também
realizar o exame do ENADE, tornou-se possível calcular uma estimativa aproximada do
valor agregado gerado pelo curso de graduação. Na primeira edição do ENADE, em 2004,
o INEP calculava o indicador de valor agregado do curso por um procedimento muito ru-
dimentar, por meio da diferença média entre os desempenhos observados dos estudantes
ingressantes e concluintes dos cursos de graduação selecionados no ano de avaliação. Em
2005, criou-se o indicador IDD usando uma metodologia estatística mais complexa, com a
finalidade de mensurar melhor o valor agregado. O IDD é tecnicamente denominado pelo
INEP de Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observados e Esperados (IDD).
No entanto, para estimar o IDD era necessário pressupor que os dois grupos (ingressantes
e concluintes) apresentassem perfis semelhantes, sendo uma premissa questionável. Isso
porque o perfil de estudantes de um determinado curso de graduação ou instituição de
ensino tende a se modificar no decorrer do tempo e, além disso, pode ocorrer efeito de
seleção ao longo do curso devido à evasão, transferência, aprovação ou reprovação dos
alunos (VERHINE; DANTAS; SOARES, 2006).

Outro aspecto a ser considerado é relacionado ao fato de que, conforme apontando
por Verhine (2010), a comparação de alunos ingressantes com concluintes poderia ge-
rar incentivos indesejáveis, internos de cada curso, voltados para uma superestimação do
valor agregado. Para o autor, tais incentivos poderiam ser, por exemplo, políticas institu-
cionais de encorajamento de alunos ingressantes a demonstrar um desempenho ruim no
teste e/ou o aumento da seletividade no processo de aprovação das disciplinas nos cursos
avaliados, segurando no percurso formativo aqueles alunos com desempenho que viesse
a comprometer o resultado da instituição no ENADE.

A partir do ano de 2011, o ENADE deixou de ser amostral e tornou-se censitário,
sendo aplicado somente aos concluintes de cada curso de graduação avaliado. Com essa
mudança, estabeleceu-se também que a nota dos ingressantes no ENADE fosse substi-
tuída pela nota do ENEM. Para Verhine (2010) a substituição do ENADE pelo ENEM,
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para ingressantes, não criaria nenhum problema conceitual, pois o IDD é uma estimativa
estatística. Dessa forma, os resultados educacionais obtidos por intermédio de diferentes
instrumentos de medidas, sendo um utilizado para os ingressantes e outro para os con-
cluintes, não precisavam ser iguais. Para o autor, é suficiente que os resultados de um
exame sejam um bom preditor do resultado do outro.

Corroborando com a afirmação de Verhine (2010), os pesquisadores Zoghbi, Oliva e
Moriconi (2010), por meio do estudo empírico com os microdados do ENEM de 2005
e do ENADE de 2006, demonstram que ao substituir a nota do ENADE dos alunos in-
gressantes pela nota do ENEM desses mesmos alunos, não se observou uma mudança
significativa na ordenação dos valores do IDD dos cursos de graduação. Resultados se-
melhantes também foram encontrados por Bartholomeu (2011), ao analisar os dados dos
alunos do Curso de Direito que realizaram a prova do ENADE em 2005 e participaram
do ENEM em 2001. Além desta vantagem, Verhine (2010) cita outras três ao substituir o
ENADE pelo ENEM, a saber: i) elimina o problema do efeito institucional, pois o ENEM
é, normalmente, aplicado a alunos que ainda não ingressaram na Educação Superior; ii)
havendo vinculação dos cadastros dos participantes dos ENEM e ENADE, possibilita o
acompanhamento individual de cada aluno através do Cadastro de Pessoa Física (CPF)
e, por consequência, facilita a simulação de perfis longitudinais e o cálculo de um valor
agregado de forma mais confiável e iii) diminui o número de prova que cada aluno precisa
ser submetido, reduzindo custos financeiros. Isso se deve, em parte, ao fato de não apli-
car o ENADE para os alunos ingressantes na educação superior. O autor acrescenta que
muitos especialistas defendem que a prova do ENEM é superior a do ENADE, tanto con-
ceitualmente quanto tecnicamente e que a sua utilização representaria um ganho a favor
da qualidade do processo avaliativo.

O ENADE é um exame obrigatório para os alunos concluintes dos cursos vinculados
às áreas selecionadas em cada ciclo avaliativo, que são ofertados na rede federal e parti-
cular da educação superior, porém o Exame é facultativo para os estudantes formandos
dos cursos oferecidos nos sistemas estaduais e municipais. Os cursos que fazem parte das
áreas emergentes e/ou com poucos alunos também não são obrigados a participarem do
ENADE. Na edição de 2017 foram avaliados os cursos de educação superior vinculados a
trinta áreas de conhecimentos e quatro áreas tecnológicas. São considerados concluintes
(último ano do curso) os estudantes dos Cursos de Bacharelado ou Licenciatura que cum-
priram oitenta por cento ou mais da carga horária curricular mínima do curso até a data
final de inscrição no ENADE. Já os estudantes dos Cursos Superiores de Tecnologia são
considerados concluintes aqueles que tenham cumprido pelo menos setenta e cinco por
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cento da carga horária mínima do currículo do curso (BRASIL, 2017).

A prova do ENADE apresenta duas dimensões distintas e uma parte é formada por
um componente de Formação Geral (com dez itens, sendo duas discursivas e oito de múl-
tipla escolha), comum aos cursos, independentemente da área do conhecimento e outra
formada por um Componente Específico (contendo 30 questões, sendo três discursivas e
vinte e sete de múltipla escolha), específica para cada área de formação. As questões de
natureza específica abordam os conteúdos programáticos previstos nas Diretrizes Curricu-
lares Nacionais dos Cursos, aprovadas e instituídas pelo Conselho Nacional de Educação
(CNE). As perguntas que compõem a parte de formação geral versam sobre conteúdos re-
lacionados a temas exteriores ao campo específico da formação profissional, com tópicos
relacionados à realidade brasileira e internacional.

Os resultados individuais dos participantes do ENADE são sigilosos, porém o desem-
penho na prova é disponibilizado de forma privativa e exclusivamente para os próprios
alunos. Apesar de a prova ser aplicada de forma individual, cabe enfatizar que o ENADE
visa avaliar os cursos de graduação com base nas informações concedidas e nos resulta-
dos apresentados pelos seus alunos formandos. Portanto, o enfoque não está circunscrito
ao aluno no sentido de pretender avaliá-lo individualmente, tampouco tem a função de
certificar ou reprovar os indivíduos. Além da prova, o processo avaliativo do ENADE é
acompanhado do Questionário do Estudante.

Ao longo dos anos, o ENADE tem modificado seus questionários socioeconômicos
aplicados aos alunos participantes deste exame. O questionário do ENADE de 2017,
de onde são extraídas as informações que foram usadas nesta tese, contém sessenta e
oito questões que podem ser dividas em dois blocos. No primeiro, tem-se vinte e seis
perguntas consideradas relevantes para o conhecimento sobre a realidade do aluno, as
quais estão relacionadas aos seguintes aspectos: a) demográficos (estado civil, cor/raça,
nacionalidade); b) nível de escolaridade dos pais; c) renda total da família (incluindo os
rendimentos do aluno); d) moradia, ou seja, com quem o aluno reside; e) quantidade de
pessoas na residência; f) situação de trabalho dos alunos, ou seja, a quantidade de horas
dedicadas ao trabalho (excetuando estágio ou bolsas); g) informação sobre recebimento
de auxílio permanência; h) informação sobre recebimento de bolsa acadêmica; i) tipo de
escola que o aluno cursou durante o período no ensino médio; j) quantidade de horas
dedicadas aos estudos; h) quantidade de livros lidos (salvo, os indicados na bibliografia
do curso), além de outros itens.

Há também uma pergunta sobre se o ingresso do estudante no curso de graduação
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ocorreu por meio de políticas de ações afirmativas ou inclusão social. A primeira parte
do questionário do ENADE tem a finalidade de obter informações sobre o perfil dos alu-
nos concluintes. Por sua vez, no segundo bloco com o conjunto de quarenta e dois itens,
tem-se questões que visam captar a percepção e o ponto de vista dos alunos em relação
aos seguintes temas: a organização didático-pedagógica do curso, infraestrutura e instala-
ções físicas da instituição de educação superior, oportunidades de ampliação da formação
acadêmica e profissional. Nesse último bloco é solicitado ao aluno que expresse sua con-
cordância com o conteúdo da assertiva das questões por meio de uma escala de Likert,
com seis níveis ordinais (1- discordo totalmente a 6 - concordo totalmente, incluída tam-
bém nessa parte, as categorias “não sei responder” e “não se aplica”). Para obter mais
detalhes, ver exemplar do Questionário do ENADE na versão 2017 disponível no Portal
do INEP2.

Os alunos também respondem a um questionário, anexo ao caderno da prova, con-
tendo um conjunto de questões relativas à impressão que tiveram sobre o teste realizado.
Os coordenadores dos cursos avaliados também são convidados a responderem um questi-
onário específico contendo itens relacionados ao seu perfil e sobre a sua percepção acerca
do curso e sobre o processo de formação dos seus alunos durante a graduação (INEP,
2017). As informações concedidas pelos estudantes por meio do Questionário do ENADE
e os resultados da prova do ENADE servem de insumos para o cálculo dos indicadores de
qualidade da Educação Superior, como Conceitos ENADE, Conceito IDD, Conceito Pre-
liminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos da Instituição de Educação Superior
(IGC).

Atualmente, o Conceito ENADE é construído a partir da média aritmética ponderada
que leva em consideração os resultados dos alunos concluintes na Prova do ENADE. O
Componente Específico contribui com peso 75% da nota final do curso, enquanto o Com-
ponente de Formação Geral contribui com peso 25%, em conformidade com o número de
questões da prova, 30 e 10, respectivamente. Já o IGC é um indicador de qualidade da
Instituição de Educação Superior que considera, em seu cálculo, tanto a média das notas
dos Conceitos Preliminares de Curso quanto às notas dos programas de pós-graduação
stricto sensu (mestrado e doutorado) de cada instituição, ponderada pelo número de ma-
trículas em cada um dos cursos de graduação e de pós-graduação. O CPC, por sua vez,
é um índice destinado a estimar, de forma preliminar, a qualidade dos cursos de gradua-
ção (VERHINE; DANTAS, 2021). A equação matemática usada no cálculo do CPC leva

2Disponível no endereço: http://portal.inep.gov.br/questionario-do-estudante. Acesso em: 20 de dezembro
de 2021.
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em consideração as seguintes informações: i) notas dos indicadores ENADE e IDD; ii)
proporção de professores mestres; iii) proporção de professores doutores; iv) proporção
de professores em regime de trabalho parcial ou integral; v)as respostas dos alunos no
Questionário do Estudante, nos itens referentes à organização didático-pedagógica; infra-
estrutura e às instalações físicas; e às oportunidades de ampliação da formação acadêmica
e profissional (INEP, 2021).

Os conceitos de qualidade (Conceito ENADE, IDD, CPC e IGC) são representados
em uma escala ordenada de cinco categorias (de 1 a 5) e quanto maior o valor do con-
ceito, melhor o resultado alcançado pelo curso ou pela instituição de ensino. Já os cursos
novos ou aqueles com dados insuficientes para calcular os conceitos recebem um regis-
tro de Sem Conceito (S/C). Cabe destacar que os resultados dos conceitos de qualidade
têm consequências importantes e diretas sobre as Instituições de Educação Superior. Por
exemplo, se os cursos que receberem o resultado do conceito preliminar considerados
insatisfatórios (aqueles que recebem CPC igual ou inferior a dois), a Instituição de Edu-
cação Superior deve, obrigatoriamente, receber uma visita in loco de uma comissão de
especialistas, formada por membros da comunidade acadêmica da educação superior, de-
signada pelo INEP que avaliará o curso de graduação e atribuirá um conceito final. Em
contrapartida, os cursos que receberem CPC maior que dois são aqueles que atendem aos
critérios de qualidade para funcionarem e, pretendendo melhorar o conceito alcançado,
podem por opção, solicitar uma visita in loco no prazo de trinta dias, caso contrário o
CPC recebido inicialmente será mantido como conceito final. Segundo Verhine e Dan-
tas (2021), uma quantidade muito reduzida de programas classificados como satisfatórios
pelo índice CPC solicitam uma visita, uma vez que a comissão externa pode não só au-
mentar a nota final, mas também pode rebaixá-la. Merece destaque também o fato de que
os Conceitos ENADE, IDD e CPC são baseados na curva normal e eles não indicam qua-
lidade de forma absoluta. Diante disso, mudanças na qualidade da graduação no decorrer
do tempo não são reveladas e, além disso, não é possível realizar comparações no cenário
internacional.

Ainda que o ENADE represente um avanço em relação à antiga avaliação baseada no
Provão, a literatura educacional tem levantado diversos pontos polêmicos e críticas ao
atual Exame vigente. Na verdade, é possível perceber que o ENADE apresenta algumas
limitações. Entre elas, pode-se relatar a quantidade reduzida de itens que compõem as
provas, o que pode dificultar a contemplação de uma amplitude maior dos conteúdos cur-
riculares propostos nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos respectivos cursos de gra-
duação. Apesar disso, presume-se que o instrumento de medida capture uma parcela dos



Capítulo 2. VALOR AGREGADO 60

conhecimentos que os graduandos deveriam ter adquirido nos cursos de graduação du-
rante o período de sua permanência na educação superior (VERHINE; DANTAS, 2009).

Outra limitação está relacionada aos itens da prova. Embora esses itens sejam cons-
truídos segundo critérios pedagógicos e técnicos rigorosos e submetidos a uma sequência
de constantes revisões, no âmbito do INEP é preciso superar o desafio de realizar o pré-
teste desses itens. Ao realizar previamente a análise do comportamento dos itens da prova
torna-se viável a efetivação do aperfeiçoamento e adequação do instrumento do exame
(quando for necessário) e, com isso, minimizar os problemas, tais como anulação de itens
depois da aplicação da prova. Por intermédio de entrevista com integrantes do INEP, uma
justificativa apontada para ausência de pré-testagem dos itens da prova do ENADE, prin-
cipalmente no que diz respeito aos itens do componente específico, é devido a ser um
processo bastante custoso e complexo de ser realizado, porque em cada ciclo avaliativo
aplicam-se provas distintas para muitas áreas de conhecimentos. Ao mesmo tempo, cabe
mencionar que Verhine e Dantas (2009) ressaltam que os itens que compõem as provas do
ENADE, após aplicação, são discutidos pelas comissões, agências elaboradoras e INEP,
além de serem submetidos a uma análise estatística criteriosa.

Mais uma limitação do ENADE é o não uso da Teoria de Resposta ao Item (TRI),
mesmo diante dos atuais avanços da psicometria e da estatística. O resultado da prova
do ENADE é baseado na Teoria Clássica dos Testes (TCT). Esta teoria tenta mensurar o
conhecimento do aluno por meio da quantificação do escore bruto no teste, baseado no
número de itens que foram respondidos corretamente na prova, o que dificulta a realiza-
ção de comparações entre desempenhos dos cursos de graduação nas diferentes edições
do Exame. A TCT só permite comparações dos resultados quando todos os indivíduos
são submetidos à mesma prova, ou pelo menos, a testes que sejam paralelos, os quais
são muito difíceis de serem construídos na prática (ANDRADE; TAVARES; VALLE,
2000). Por esses fatores expostos, conclui-se que só é possível comparar os resultados
do ENADE para os cursos de graduação dentro da mesma área de conhecimento (que
realizaram provas iguais) e no mesmo ano de aplicação.

Não foi objeto de investigação desta tese apresentar uma vasta revisão de literatura
nem uma discussão mais detalhada sobre os desafios a serem superados em relação ao
instrumento de avaliação do ENADE. A intenção, aqui também não é de modo algum,
sugerir que não se deva usar nos dados gerados pelo ENADE nas pesquisas quantitativas
dedicadas aos temas relacionados à qualidade da educação superior, mas sim advertir que
as possíveis interpretações decorrentes dos resultados desse exame devem ser realizadas
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de maneira cautelosa. Afinal de contas, ausência de uma avaliação externa não parece
ser o melhor caminho em direção à qualidade da educação superior. Outro aspecto a ser
considerado é que ainda não há instrumentos de avaliação externa no mundo que sejam
perfeitos e, obviamente, o ENADE não é uma exceção e logo não está imune de críticas.
Também não se pode deixar de levar em conta que, na prática, as avaliações em grande
escala têm demonstrado ser um procedimento extremamente complexo e custoso de ser
realizado, especialmente no que diz respeito ao caso presente em que há uma grande quan-
tidade de cursos de graduação de diferentes áreas de conhecimentos a serem avaliados ao
mesmo tempo em cada ciclo avaliativo.

Avaliação da educação superior é extremamente importante, tendo em vista o rápido
crescimento do número de faculdades e abertura de novos cursos em diferentes institui-
ções de ensino, sobretudo no setor privado. Além da massificação do sistema de educa-
ção superior, mais recentemente também ocorreu à democratização no acesso à educação
superior por meio das políticas de Ações Afirmativas. Com esse novo cenário se intensi-
ficam os questionamentos e as preocupações, no que diz respeito à qualidade do ensino
oferecido e a qualidade do profissional que tem sido formando. Também há interesse em
saber o que a instituição de ensino oferece em termos da disponibilização de uma infraes-
trutura para o atendimento e o bom funcionamento dos cursos, e atendimento aos alunos,
por exemplo, presença de professores adequadamente capacitados, equipamentos e ma-
teriais disponíveis para as aulas práticas, bibliotecas com bom acervo, laboratórios ade-
quados e muitas outras condições oferecidas para aprendizagem. Sendo assim, ainda que
diversas críticas sejam lançadas ao ENADE, o que se espera é que esse Exame continue a
existir e a se aperfeiçoar gradativamente, na medida em que um conjunto de novos ajustes
nos seus instrumentos de avaliação seja realizado, os problemas e os desafios sejam supe-
rados e que diversas pesquisas científicas de inovações metodológicas de avaliação sejam
conduzidas no campo acadêmico.

Convém registrar que no Brasil o desenvolvimento de um sistema de avaliação da
educação superior voltada para os cursos de graduação é relativamente recente e não dis-
põe ainda de um modelo ideal. Embora reconhecendo as limitações do ENADE, cabe
destacar que, até o presente momento do desenvolvimento desta tese, os dados gerados a
partir desse Exame constituem a melhor fonte de informação disponível, no Brasil, no que
diz respeito ao desempenho dos alunos da educação superior. Aliado a isso, o ENADE
é o único instrumento avaliativo no país elaborado a partir das Diretrizes Curriculares
Nacionais dos cursos participantes do ciclo avaliativo do SINAES. Acrescenta-se ainda
que, com base nos resultados levantados pelo ENADE, é possível conhecer a cada ciclo
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avaliativo, o desempenho dos cursos de graduação por meio dos resultados educacionais
dos seus alunos. Obtêm-se também informações sobre o perfil dos alunos da educação
superior e uma relevante fonte de referência sobre a percepção dos estudantes, no que diz
respeito às instalações físicas e infraestrutura da sua instituição de ensino, bem como a
opinião dos estudantes relativas à organização didático-pedagógica do seu curso e sobre
as oportunidades de ampliação de sua formação acadêmica e profissional.

Como se sabe, o ENADE também fornece insumos relevantes para produção de indi-
cadores necessários para o monitoramento da qualidade. Tais indicadores, em conjunto
com outras informações levantadas por outros processos avaliativos integrantes do SI-
NAES, fornecem parâmetros que possibilitam subsidiar o governo na tomada de decisões
mais confiáveis, exigir padrões de qualidade mínimos para funcionamento dos cursos,
monitorar a qualidade do sistema de educação superior, auxiliar na expansão de oferta
de vagas e ajustar as políticas educacionais de melhoria do sistema de educação superior.
Adicionalmente, a disponibilização pública dos indicadores de qualidade educacional é
uma forma do poder público prestar contas da sua atuação aos alunos, aos pais e à so-
ciedade em geral, proporcionando um panorama geral sobre a qualidade dos serviços
prestados pelos cursos de graduação e pelas instituições de educação superior. E por fim,
acrescente-se, ainda, o fato de que os indicadores e resultados gerados pela avaliação da
educação superior cumprem um papel relevante, uma vez que estimula o debate público
em torno dos avanços, possibilidades e desafios da educação superior no país.

Além do ENADE, é de competência do INEP, o planejamento e a operacionalização
do ENEM e é sobre este outro Exame que trata a subseção adiante.

2.4.2 O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)

Instituído pela Portaria nº 438 em 28 de maio de 1998, o ENEM é um exame indivi-
dual de caráter voluntário, aplicado anualmente em todo território nacional. O objetivo
do ENEM é mensurar o desempenho dos estudantes concluintes ou egressos do Ensino
Médio. De acordo com a Portaria citada, as informações geradas pelo ENEM servem
para diversas finalidades, a saber: (a) autoavaliação dos participantes, com vistas à con-
tinuidade de estudos e/ou a sua inserção no mercado de trabalho; (b) criar referência
nacional para o aperfeiçoamento dos currículos do Ensino Médio; (c) estabelecer crité-
rios de acesso do participante a programas governamentais de financiamento ou apoio ao
estudante; (d) selecionar candidatos para a educação superior, especialmente a ofertada
pelas instituições públicas; (e) selecionar candidatos para ingresso nos diferentes setores



Capítulo 2. VALOR AGREGADO 63

do mundo do trabalho e, ainda, (f) desenvolver estudos e indicadores sobre a educação
escolar brasileira.

No que diz respeito ao acesso à educação superior, o ENEM tem sido usado como
critério para seleção dos candidatos a uma vaga no curso de graduação por meio do Sis-
tema de Seleção Unificada (SISU). Trata-se de um sistema informatizado, instituído pelo
MEC, em 2009, com a finalidade de gerenciar as vagas disponibilizadas nacionalmente
pelas instituições públicas de Educação Superior aderentes ao ENEM. Conforme menci-
ona o portal do SISU, as vagas são distribuídas de acordo com o que determina a Lei de
Cotas (Lei 12.711/2012), alterada pela Lei nº 13.409/20163. Como política de ações afir-
mativas, as instituições de educação superior reservam vagas e outras adotam pontuação
extra (bônus) que é acrescida à nota do candidato no ENEM. Cada instituição de ensino,
participante do SISU, estabelece suas próprias regras para as ponderações das provas do
ENEM e/ou nota mínima para seleção de seus candidatos.

Por intermédio do SISU, os participantes do Exame têm a oportunidade de concorrer
a uma vaga em várias instituições de educação superior aderente a este sistema, em todo
território nacional. Segundo informações obtidas no portal do SISU 4, para se candidatar
a uma destas vagas é essencial que tenha participado da edição mais recente do ENEM e
ter tido nota na redação maior que zero. Um aspecto positivo deste programa é a existên-
cia de um sistema nacional centralizado de seleção de candidatos para diversas vagas de
cursos de graduação. Isso tende a minimizar os custos financeiros para os alunos, uma vez
que o processo seletivo descentralizado exige que sejam realizadas taxas de pagamentos
para inscrições em diferentes instituições de educação superior que administravam seus
próprios exames de admissão, comumente, por meio do vestibular tradicional. Ainda
com relação ao acesso à educação superior, destaca-se que os candidatos ao ENEM po-
dem concorrer a uma vaga em várias instituições de educação superior em Portugal. No
momento atual, de acordo com as informações obtidas no portal do INEP, cerca de cin-
quenta instituições de educação superior portuguesa já aceitam o resultado do ENEM de
estudantes brasileiros como parte de seus processos seletivos.

Conforme mostra a série histórica apresentada na Figura 2.2, ao longo dos anos o
número de participantes do ENEM mais que dobrou em algumas edições. O significativo

3Lei nº 13.409/2016 estabelece que as vagas reservadas para estudantes provenientes de ensino médio pú-
blico sejam preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com
deficiência de forma proporcional em relação à população de cada unidade federativa em que estiver loca-
lizada a instituição federal de educação, de acordo com o Censo Demográfico do IBGE.

4Disponível em:< https://sisu.mec.gov.br/#/como−funciona#onepage>. Acesso em: 12 de janeiro de
2021.
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crescimento de inscritos pode ser entendido como uma evidência de sua aceitabilidade na
sociedade brasileira. Em sua primeira edição em 1998, o ENEM contou com um número
modesto de aproximadamente 150 mil indivíduos inscritos, número que cresceu cerca de
120% em 1999 (INEP, 2015). Após o surgimento do Sistema de Seleção Unificada (SISU)
e a vinculação das notas obtidas no exame aos diversos programas do Governo Federal
- como o Programa Universidade para Todos (PROUNI), que concede bolsas de estudos
(integral e parcial) para a educação superior privada, o Fundo de Financiamento Estudantil
(FIES), que financia os estudantes matriculados em instituições de educação superior não
gratuitas - o ENEM ganhou mais notoriedade e passou a atrair uma quantidade maior
de candidatos. Em 2014 alcançou um recorde com mais de 8,7 milhões de inscritos,
conforme mostra a Figura 2.2. É possível perceber, ainda que de uma maneira geral, que
o exame apresenta uma elevada porcentagem de candidatos incritos no ENEM que não
comparecem aos locais de prova. É notável que em 2020 houve uma maior porcentagem
de candidatos que não realizaram as provas (55,2%), comparados com as edições dos anos
anteriories. Provavelmente, o principal motivo desse número tenha sido o problema de
saúde pública mundial, que assolou também o Brasil, em decorrência do novo coronavírus
(Covid-19).

Figura 2.2: Número de candidatos, em milhões, presentes ou ausentes em cada edição do
ENEM, Brasil – 2009 a 2019.

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Sinopse Estatística do ENEM
de 2009 a 2020 – INEP.

Mais recentemente, a edição do ENEM em 2020 teve mais de 5,78 milhões de inscri-
ções. Deste total de candidatos, aproximadamente, 65,6% já tinham concluído o Ensino
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Médio no ano de aplicação da prova e 23,8% dos candidatos cursavam a última série
nesse nível de ensino (INEP, 2020). Considerando o universo de estudantes, o ENEM
representa um dos mecanismos avaliativos em larga escala de maior abrangência nacional
em termos de número de inscritos. A contribuição para esse grande volume de inscrição
pode ser explicado, em parte, à política de isenção da taxa de pagamento de inscrição que
começou a ser aplicado partir do ano de 2001. Na edição do ENEM de 2020, um pouco
mais que 80% dos candidatos foram beneficiados com a isenção do pagamento da taxa de
inscrição (INEP, 2020). De acordo com a Portaria nº 458 de 5 de maio de 2020, a isenção
do pagamento da taxa de inscrição é para o estudante que cursou o Ensino Médio em
escola pública, o discente bolsista integral da rede privada e que tenha renda per capita

igual ou inferior a um salário mínimo e meio e também para a pessoa que declarar ser
membro de famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal (CadUnico).

Embora a participação no ENEM seja de caráter voluntário, de forma geral, a quan-
tidade de inscritos no Exame tem aumentado gradativamente a cada ano, salvo alguns
anos mais recentes em que se registraram um declínio. Os reais motivos que conduzi-
ram a redução de inscritos no ENEM a partir do ano de 2017 não foram possíveis de
serem identificados aqui e vão além do escopo deste trabalho. Contudo, isso merece ser
estudado com mais detalhes em pesquisas futuras. Por ora, há duas hipóteses. A pri-
meira delas é que a partir da edição de 2017 o ENEM deixou de fornecer a certificação
do Ensino Médio - para as pessoas que não tiveram oportunidade de concluí-lo na idade
esperada - e esta função retornou a ser assumida pelo Exame Nacional de Certificação de
Jovens e Adultos (ENCCEJA) (INEP, 2020). Ainda que esse motivo citado não responda
inteiramente a redução do número de inscritos no ENEM, é um elemento que deve ser
levado em consideração. Isso porque, de maneira geral, os dados sugerem que havia uma
tendência crescente do número de candidatos inscritos, ao longo do tempo, que declara-
ram a intenção de solicitar o Certificado do Ensino Médio, conforme é possível visualizar
na Figura 2.3.

Uma segunda conjectura para a redução de inscritos no ENEM é que, com a intenção
de reduzir o número de ausentes entre aqueles que solicitaram a isenção da taxa de ins-
crição, a partir da edição do ENEM de 2018 o aluno que faltar às provas deve justificar a
ausência para obter o benefício novamente no exame do ano subsequente. A justificativa
precisa ser comprovada por meio de atestado médico ou outro documento oficial. Esse
contexto pode ter contribuído para um ritmo decrescente e gradual do número de candi-
datos beneficiados com inserção da taxa de inscrição no exame nos anos de 2018 e 2019,



Capítulo 2. VALOR AGREGADO 66

Figura 2.3: Número de candidatos, em milhões, que declararam que iriam solicitar Certi-
ficação, segundo cada edição do ENEM, Brasil – 2009 a 2016.

Fonte: Elaboração com base nos dados da Sinopse Estatística do ENEM de
2009 a 2016 – INEP.

conforme pode ser visualizado na Figura 2.4. Por outro lado, na edição de 2020, compa-
rado aos dois anos anteriores (2018 e 2019), houve uma elevação no número de inscrições
do ENEM.

Figura 2.4: Número de candidatos, em milhões, inscritos e segundo tipo de inscrição,
pagamento confirmado e isenção da taxa de inscrição, em cada edição do ENEM, Brasil
– 2017 a 2019.

Fonte: Elaboração com base nas informações presentes no Press Kits do INEP de 2017
a 2020.

O Exame do ENEM é estruturado em duas partes, sendo uma parte objetiva, cons-
tituída por questões, exclusivamente de múltipla escolha e uma redação. Em 2009, o
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Ministério da Educação reformulou o ENEM. No novo modelo, as provas passaram a
constituir-se de 180 questões, subdividida em quatro provas de quarenta e cinco itens
cada uma. Tais provas são elaboradas com base em quatro matrizes de referência, uma
para cada área de conhecimento, além da redação. Conforme relata a literatura de di-
vulgação do Exame, estas matrizes levam em consideração os documentos oficiais que
subsidiam o Ensino Médio (INEP, 2015). As quatro grandes áreas contempladas em cada
uma dessas provas são: i) Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação, que com-
preende Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes,
Educação Física; ii) Matemática e suas Tecnologias, que compreende Matemática; iii)
Ciências Humanas e suas Tecnologias, que inclui as disciplinas História, Geografia, Fi-
losofia e Sociologia e iv) Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que inclui Química,
Física e Biologia (INEP, 2015).

As Matrizes de Referências geralmente não cobrem todo o currículo do Ensino Mé-
dio, porém elas se configuram como instrumentos que orientam na elaboração dos itens
das provas nas diferentes áreas de conhecimentos e também servem de base para pos-
síveis interpretações realizadas a partir das análises dos resultados obtidos no Exame.
Com relação à prova de redação, os participantes devem produzir um texto estruturado na
forma de prosa do tipo dissertativo-argumentativo a partir de um tema sobre ordem social,
científica, cultural ou política (INEP, 2019a).

Uma alteração no ENEM, que ocorreu a partir da edição de 2009, está relacionada à
aplicação das provas, que ocorriam em apenas um dia e, após a reformulação, passaram a
ser realizadas em dois dias. Outra inovação diz respeito à adoção da Teoria de Resposta ao
Item (TRI), uma abordagem psicométrica alternativa à TCT, para obtenção das escalas de
desempenho (habilidade) dos alunos. Porém, o uso da metodologia da TRI não é empre-
gado no cálculo da nota da prova de redação. No entanto, há uma proposta elaborada por
Klein e Fontanive (2009) para uso da TRI na correção da prova de redação e também uma
sugestão de uma interpretação pedagógica das escala de desempenho atribuída à referida
prova.

A metodologia da TRI propõe um conjunto de modelos matemáticos que têm a finali-
dade de mensurar a probabilidade de um indivíduo responder de forma correta a um item
(ou questão) de um instrumento de avaliação, levando em consideração os parâmetros
desse item e a proficiência do aluno (habilidade, variável latente não observável direta-
mente) (KLEIN, 2005). Em tese, este modelo matemático baseia-se no pressuposto de
que quanto maior a habilidade do respondente, maior a probabilidade de ele acertar o
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item. Cada item da prova é construído por um modelo que considera três informações
(parâmetros) relevantes, são elas: a discriminação (auxilia na discriminação das habilida-
des entre os participantes que os sabem e os que não sabem o conteúdo medido pelo item),
dificuldade (habilidade necessária do candidato para acertar o item, ajuda a identificar se
o item é fácil ou difícil) e o acerto casual (probabilidade de um participante de baixa habi-
lidade acertar a questão) (INEP, 2012). Esta metodologia leva em consideração o padrão
de respostas dos estudantes diante do conjunto de questões que compõem a prova para o
cálculo das notas.

A partir dessas respostas é gerada quatro escalas de desempenho distintas para cada
aluno, sendo uma para cada área do conhecimento e a nota da prova de redação. As escalas
de desempenho obtidas por meio da TRI são invariantes – salvo pela escolha da origem e
da escala – e ordena os desempenho dos alunos do menor para o maior, podendo assumir
valores no intervalo dos números reais (FONTANIVE, 2013). Em particular, o ENEM
utiliza a escala com média 500 e desvio padrão igual a 100 (INEP, 2015). A confecção das
provas objetivas do ENEM é realizada a partir de itens, previamente testados e calibrados,
segundo a TRI e que faz parte de um Banco Nacional de Itens (BNI).

Uma vantagem importante obtida com o uso da TRI no ENEM é que permite com-
parações longitudinais, isto é, possibilita a comparação entre os desempenhos dos par-
ticipantes de diferentes edições do exame. Isto ocorre porque com essa metodologia a
unidade de análise passa a ser o item (questão), e não a prova completa, superando as
limitações imposta a metodologia TCT que é baseada no percentual de acertos. Além das
provas, os participantes do ENEM respondem, no momento da inscrição, um Questioná-
rio Socioeconômico. Esse instrumento tem como finalidade coletar informações sobre a
renda familiar do alunado, grau de escolaridade dos seus pais, tipo de escola frequentada,
trabalho, interesses que levaram a participar do Exame, dentre outras informações.

No caso do ENEM, as habilidades dos respondentes, nas provas objetivas entre as
diferentes edições, são colocadas em uma mesma escala. Cada área de conhecimento
apresenta uma escala própria. Nas últimas décadas, a TRI vem sendo incorporada nas
diversas avaliações educacionais padronizadas em larga escala no Brasil. Atualmente é
usada no Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), na Prova Brasil, no Exame
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), no Sis-
tema Mineiro de Avaliação Educacional (SIMAVE), no Sistema de Avaliação de Rendi-
mento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) e outros sistemas estaduais. Embora
o uso da metodologia da TRI venha se universalizando nas avaliações educacionais no
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Brasil, o ENADE ainda não utiliza este modelo psicométrico para construir a escala de
desempenho dos alunos na prova, conforme já mencionado anteriormente. No âmbito
internacional, a metodologia da TRI é amplamente empregada nas provas como Scholas-

tic Aptitude Test (SAT), Test of English as a Foreign Language (TOEFL) e o Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA).

Dado que já foram apresentadas as fontes empíricas a serem utilizadas na pesquisa
para calcular o valor agregado, é importante mencionar que o interesse primordial do pre-
sente estudo é identificar as diversas variáveis que estão associadas com o valor agregado
(aprendizado) dos alunos nos cursos avaliados, assim como o impacto dessas variáveis na
explicação da variabilidade dos resultados do valor agregado.

Para identificar as características presentes nos cursos de graduação que estão associa-
das com o maior valor agregado, optou-se por adotar como fundamento teórico os conhe-
cimentos sobre eficácia escolar, porque os estudos pertencentes a essa linha de pesquisa
são aqueles que buscam identificar os fatores escolares associados ao elevado desempe-
nho educacional dos estudantes nas avaliações em larga escala. Embora sejam poucos
os estudos no contexto da educação superior, há uma enorme quantidade de publicações
na literatura nacional e internacional sobre eficácia escolar na Educação Básica. Apesar
desta constatação, é preciso levar em consideração que os estudos sobre eficácia esco-
lar, acumulados ao longo de mais de meio século, são de extrema importância, porque
apontam caminhos que auxiliaram no alcance do objetivo desta tese. Face à relevância
do tema, o próximo capítulo é dedicado aos estudos relacionados com eficácia escolar,
sobretudo, no contexto do Ensino Básico.



Capítulo 3

EFICÁCIA ESCOLAR

O interesse primodial desta tese é voltado, sobretudo, ao conceito de valor agregado
apresentado no Capítulo 2. Porém, conforme já mencionado no final do capítulo ante-
rior, para o desenvolvimento do trabalho serão levados em consideração os estudos sobre
eficácia escolar, porque se espera que tal referencial teórico possa auxiliar na busca por
fatores associados ao maior valor agregado atribuído aos cursos de graduação. Por esse
motivo principal, este capítulo tem como finalidade apresentar os principais fatores que
contribuem para a eficácia escolar. Embora a maior parte dos estudos sobre eficácia apre-
sentados aqui tenha como foco o contexto brasileiro, em alguns momentos, pesquisas
internacionais também serão consideradas. Em seguida, o texto traz ainda alguns mode-
los conceituais relacionados à eficácia escolar.

3.1 EFICÁCIA ESCOLAR NO BRASIL

No Brasil, as primeiras publicações científicas sobre efeito escolar e os fatores es-
colares associados ao desempenho dos alunos nas avaliações padronizadas surgiram na
década de 90, muitos anos depois dos primeiros estudos nos países desenvolvidos. Quase
todas as pesquisas são concentradas no contexto da educação básica (Ensino Fundamental
e Médio) e teve como principal fonte de informações os resultados levantados por meio
do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). O aludido sistema de avaliação
tem aplicado, usualmente, testes de Língua Portuguesa e Matemática aos alunos do En-
sino Fundamental e do Ensino Médio de escolas privadas e públicas, localizadas na área
urbana e rural.

O SAEB é uma avaliação em larga escala realizada a cada dois anos, tendo como

70
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finalidade produzir informações sobre a qualidade, a equidade e eficiência da Educação
Básica brasileira (INEP, 2011). Dados provenientes de outros sistemas de avaliações tam-
bém foram utilizados pelos pesquisadores para os estudos sobre eficácia escolar, como
por exemplo, Sistema Mineiro de Avaliação Educacional (SIMAVE), instituído em 2000,
a Pesquisa Longitudinal da Geração Escolar, conhecido por “Projeto GERES”, produzida
no período de 2005 a 2008 e o PISA (Program for International Student Assessment)
– em português Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. O PISA é uma
avaliação em larga escala, desenvolvido e coordenado pela OCDE, destinado a fornecer
informações sobre o conhecimento e habilidade dos estudantes em Leitura, Matemática
e Ciências. A realização do PISA ocorre desde 2000, com aplicação a cada três anos.
Participam desse programa os estudantes com idade entre 15 anos e três meses (comple-
tos) e 16 anos e dois meses (completos) de mais de 60 países participantes e parceiros da
OCDE.

Os resultados, produzidos a partir das avaliações educacionais citadas acima, eviden-
ciam que a variabilidade no desempenho dos alunos, atribuída às diferenças entre as esco-
las brasileiras do Ensino Médio, é bem menor em comparação com a variação de desem-
penho entre os alunos que frequentam a mesma escola. Apesar disso, diversos estudos,
entre os quais pode citar Alves e Franco (2008), Ferrão (2006), Ferrão e Fernandes (2003)
e Soares e Alves (2003), sinalizam que os fatores escolares são capazes de provocar uma
mudança positiva e significativa na trajetória acadêmica dos alunos. É por isso que se
justificam os estudos que procuram identificar e analisar as características escolares que
podem contribuir para um melhor resultado educacional dos discentes.

A seguir, será abordado um breve resumo de alguns fatores que estão associados ao de-
sempenho cognitivo dos alunos e à escola eficaz no contexto da educação básica. Também
serão apresentados estudos que mencionam fatores que estão associados com o desempe-
nho acadêmico dos alunos da educação superior.

3.2 FATORES ASSOCIADOS À EFICÁCIA ESCOLAR

Os fatores associados à eficácia escolar podem ser agrupados em seis categorias, a
saber: Característica do Aluno; Tamanho da Turma e da Escola; Característica dos Pro-
fessores; Recursos e Infraestrutura; Clima Acadêmico e o Contexto Escolar. Cada uma
destas categorias será apresentada de forma separada. Quando possível, também serão
incluídos nesses seis tópicos alguns estudos sobre os fatores associados aos desempenhos
dos alunos no contexto da educação superior, embora essas pesquisas quantitativas nem



Capítulo 3. EFICÁCIA ESCOLAR 72

sempre tenham a finalidade principal de investigar efeito ou valor agregado dos cursos de
graduação.

A desigualdade educacional entre alunos segundo cor/raça, gênero ou grupos socioe-
conômicos é observada por diversas pesquisas conduzidas no campo da eficácia escolar.
Com a Lei de Cotas, atualmente em vigor nas Instituições de Educação Superior Federal
brasileiras, não se pôde deixar de investigar neste trabalho se a equidade, no que se refere
às condições do acesso à educação superior, proporcionou uma igualdade de resultados
educacionais entre os alunos beneficiários e não beneficiários do sistema de reserva de
vagas. Assim, nesta seção, também é apresentada uma breve revisão de alguns estudos
quantitativos sobre o desempenho acadêmico dos cotistas e não cotistas.

3.2.1 Característica do Aluno

Sabe-se que as características sociodemográfica, cultural e econômica do aluno exer-
cem uma forte influência sobre o desempenho acadêmico. Em relação ao sexo dos alunos,
os trabalhos mostram de forma recorrente que há diferença entre meninos e meninas em
termos de desempenho cognitivo. Em comparação com as meninas, os meninos têm
desempenhos menores em leitura. Entretanto, quando o desempenho é avaliado em Mate-
mática os meninos apresentam vantagens em relação às meninas (ANDRADE; FRANCO;
CARVALHO, 2003, SOARES; ALVES, 2013). Outras variáveis também revelam ter in-
fluência no desempenho dos alunos, a saber: o nível de escolaridade dos pais, renda fami-
liar e bens culturais e itens de consumo presentes na residência dos alunos. Nos estudos
sobre efeito escola, estas variáveis comumente não são analisadas de forma isolada, mas
sim sintetizadas e transformadas em uma única medida que, de forma aproximada, tenta
captar as condições socioeconômicas dos alunos. De maneira geral, é observada uma cor-
relação positiva entre o nível socioeconômico e o desempenho dos alunos. Isso sugere
que, em geral, há desigualdade de desempenho conforme o nível socioeconômico. Os
alunos com melhores condições socioeconômicas têm uma tendência a apresentar vanta-
gens no desempenho escolar quando comparado com os alunos pertencentes aos estratos
de menores níveis socioeconômicos.

No que diz respeito às características dos alunos relacionados a atraso escolar, ter in-
terrompido a vida escolar por um período, ter filhos e o fato de trabalhar, as pesquisas têm
mostrado que estas variáveis não beneficiam o desempenho escolar (ALVES; XAVIER,
2017, BARBOSA e FERNANDES, 2001, CÉSAR; SOARES, 2001). Em relação à cor ou
raça dos alunos, os estudos sobre desigualdade educacional têm apontado, de forma con-
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sistente, que os brancos têm desempenhos superiores comparado com os alunos pretos ou
pardos e essa diferença torna-se ainda mais acentuada quando compara o desempenho dos
alunos pretos e brancos (ALVES; SOARES; XAVIER, 2016; SOARES; ALVES, 2003).
Alguns estudos evidenciam que mesmo controlando o efeito do nível socioeconômico, os
alunos de raça ou cor preta têm apresentado piores desempenhos quando comparado com
os alunos de raça branca ou parda (ALBERNAZ; FERREIRA; FRANCO, 2002; SOA-
RES; ALVES, 2003).

No contexto da educação superior, em diversos estudos é possível observar que há
uma diferença no desempenho entre mulheres e homens. No estudo de Silva, Vendra-
mini e Lopes (2010), com os dados do ENADE de 2005, percebe-se que o desempenho
médio dos homens é, significativamente, maior ao das mulheres, nos dois componentes,
Formação Geral e Conhecimentos Específicos, nos cursos de Matemática, Letras, Biolo-
gia, História, Geografia e Filosofia. Já nos cursos de Arquitetura e Urbanismo, na prova
de Formação Geral, as mulheres obtiveram médias maiores que as dos homens. As mu-
lheres também obtiveram médias maiores que as dos homens nos cursos de Pedagogia e
Ciências Sociais, na prova de Conhecimento Específico.

Por sua vez, Soares, Ribeiro e Castro (2001) observaram que os homens dos cursos de
Direito, Administração e Engenharia de Engenharia Civil obtiveram notas médias maio-
res do que as mulheres no Provão de 1996 a 1999. Resultado semelhante para as mesmas
carreiras profissionais analisadas por Soares, Ribeiro e Castro (2001), foi encontrado por
Diaz (2007) ao analisar os dados do Provão de 2000. Esses resultados também vão ao en-
contro dos obtidos por Santos (2012) que observou que nos cursos de Ciências Contábeis,
as mulheres tiveram desempenho médio menor do que os homens no Provão 2002, 2003 e
também no ENADE de 2006. Confirmando este resultado, Ferreira (2015) constatou, com
base nos dados do ENADE 2012, que as mulheres da área de Ciências Contábeis apresen-
taram desempenho inferior aos dos homens. Em síntese, esses resultados apresentados
revelam que na educação superior, de forma geral, os homens apresentaram desempenhos
superiores aos das mulheres.

No que diz respeito à idade dos estudantes, vários estudos educacionais no contexto
da educação superior vão na mesma direção aos encontrados na maioria dos estudos rea-
lizados na educação básica, isto é, os alunos mais velhos apresentam desempenhos mais
desfavoráveis quando comparados com os alunos mais jovens (DIAZ, 2007; MORICONI;
NASCIMENTO, 2014; ROCHA; LELES; QUEIROZ, 2018). Tal fenômeno, segundo
Moriconi e Nascimento (2014), pode está relacionado, provavelmente, ao fato de que os
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discentes mais velhos que ingressam na educação superior tenham trajetórias escolares
descontínua ou com atraso se comparados aos mais jovens, o que potencialmente eleva a
dificuldade nos estudos, por ficarem mais tempo afastados do ambiente escolar. Ferreira
(2015) menciona que os alunos mais jovens, por terminarem o Ensino Médio e ingres-
sarem imediatamente na educação superior, possivelmente poderiam ter um desempenho
superior comparados àqueles alunos que interromperam os estudos, ficaram mais tempo
afastados do ambiente escolar. Considerando cor ou raça dos alunos, na educação supe-
rior brasileira, ainda persistem as desigualdades raciais. Os alunos que declararam ser
negro, pardo ou indígena apresentaram desempenho inferior quando comparado com os
que se declararam brancos ou amarelos (MORICONI; NASCIMENTO, 2014; ROCHA;
LELES; QUEIROZ, 2018).

É de amplo conhecimento que a inclusão das variáveis relacionadas aos alunos nos
modelos de regressão tem como propósito mensurar o impacto destas variáveis sobre o
desempenho acadêmico. No entanto, quando o interesse é estimar o efeito-escola, ou
seja, identificar os fatores escolares que estão associados com o desempenho acadêmico,
é imprescindível neutralizar os efeitos das características pessoais dos alunos, inserindo
estas variáveis no modelo estatístico como controle (FRANCO et al., 2003). Dito de ou-
tra forma, as variáveis relacionadas ao aluno, aspectos considerados externos à escola,
entram no modelo com a função de controle estatístico, pois este procedimento cria con-
dições para a comparabilidade dos alunos dos diferentes cursos de educação superior e de
diferentes situações socioeconômicas.

3.2.2 Tamanho da Turma e da Escola

Na literatura não há consenso no que diz respeito à influência do tamanho da turma
sobre o desempenho acadêmico dos alunos. Por exemplo, Mosteller (1995) mostra evi-
dências de que os alunos aprendem mais em turmas menores. Na mesma direção, Mayer,
Mullens e Moore (2000) sinalizam efeito positivo no rendimento dos alunos nas turmas
menores, indicando vantagem para os alunos que estão em menores condições socio-
econômicas. A princípio é razoável pensar que há benefícios relacionados às turmas
menores, na medida em que nestas turmas há maior possibilidade do professor ter mais
tempo disponível para estimular os alunos a participarem das aulas, ter um tempo maior
para praticar o que foi ensinado, acompanhar o progresso dos alunos, perceber as dificul-
dades de aprendizagem e fornecer-lhes auxílios específicos. Apesar dessas considerações,
há estudos que não encontram evidências significativas de que a redução do tamanho da
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turma influencie o desempenho dos alunos (AKSOY; LINK, 2000; ASADULLAH, 2005;
HANUSHEK, 1998).

Outro fator considerado nos estudos sobre eficácia escolar é o tamanho da escola,
número total de alunos matriculados na unidade de ensino. Há pesquisas que recomendam
instituições de ensino maiores, por questões de eficiência econômica. Esta visão é apoiada
pela ideia de que quanto maior o tamanho da escola, maior deveria ser sua eficiência
pedagógica e financeira, por reunirem condições de oferecer mais e melhores serviços
educacionais com custos por aluno, relativamente, bem menores (WAISELFISZ, 2000).
No entanto, do ponto de vista da melhoria do desempenho acadêmicos dos alunos, alguns
estudos empíricos não sustentam esta visão.

O estudo realizado por Waiselfisz (2000) indica que várias pesquisas empíricas não
confirmam que há diferença de aproveitamento escolar entre alunos que frequentam es-
colas de pequeno e de grande porte. Todavia, o autor observou que em alguns estudos,
quando as escolas de menor porte alcançam melhores resultados educacionais, a melho-
ria no rendimento acadêmico é maior entre os alunos de origem de minorias étnicas e de
baixo nível socioeconômico. Além disso, o tamanho de escola menor está relacionado
a outros indicadores de trajetória escolar, tais como menor índice de abandono escolar e
maior taxa de frequência. Harling-Hammond (1997, apud GOMES, 2005, p. 285) reporta
que o tamanho da escola é um fator relevante para explicar o desempenho acadêmico. O
autor verificou que nas escolas pequenas (entre 300 a 500 alunos), os estudantes apre-
sentaram aproveitamento acadêmico mais elevado e, também, nestas escolas houve maior
assiduidade, menor evasão e menor indisciplina.

Com base em um estudo longitudinal realizado nas escolas norte-americanas de En-
sino Médio, Lee e Smith (2002) encontraram evidências de que, de modo geral, as escolas
com tamanho intermediário (com 600 a 900 alunos) são mais efetivas em termos da apren-
dizagem dos alunos, tanto em Matemática como em Leitura. Entretanto, as escolas muito
pequenas tendem a serem mais equânimes. Em outras palavras, o ganho de aprendizado
em Leitura (escolas com 300 a 600 alunos) e em Matemática (escolas com 300 alunos ou
menos) é menos desigual entre os alunos de diferentes níveis socioeconômicos.

No contexto do ensino superior, Annegues, Júnior e Figueiredo (2020) analisaram o
impacto do tamanho da turma sobre o desempenho dos alunos da Universidade Federal da
Paraíba. Como proxy do tamanho da turma, na pesquisa foi utilizado o número de alunos
matriculados na turma. Os autores relataram que o número de matrícula não reflete ne-
cessariamente o real tamanho da turma, porém eles consideraram que o número de alunos
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matriculados na disciplina poderia ser um bom preditor. Os resultados empíricos reve-
laram que uma quantidade maior de alunos na turma afeta negativamente o desempenho
acadêmico médio na disciplina. Tal resultado foi verificado nos Cursos de Engenharia,
Negócios, Ciências Exatas e Saúde. O estudo revelou também que turmas maiores geram
efeitos negativos sobre o desempenho dos alunos que já apresentavam baixa performance.
Os autores citados mencionaram que a partir dos resultados encontrados não foi possível
concluir sobre qual o tamanho ideal da turma.

3.2.3 Característica dos Professores

Os professores desempenham um papel fundamental para o processo educacional,
uma vez que são eles os principais agentes mediadores, do ensino-aprendizagem, entre os
alunos. No ambiente escolar, conforme descreve Cunha M. (2003, apud Hamada, 2008,
p. 51), o professor é o principal responsável pelas decisões na sala de aula, quem planeja o
processo didático-pedagógico e o implanta em sala de aula. Deve-se ainda considerar que
o professor tem a função de proporcionar condições e apoio pedagógico aos seus alunos
para que eles desenvolvam suas habilidades acadêmicas de forma significativa. Portanto,
identificar quais fatores ou ações dos professores produzem melhor desempenho escolar
dos alunos pode orientar os gestores nas suas decisões e ajudar na elaboração de políticas
educacionais mais eficientes.

Os resultados de algumas pesquisas acadêmicas têm demonstrado associação entre o
desempenho dos alunos e às características dos professores, relacionadas ao nível educa-
cional, experiência profissional e salário. Com relação à formação profissional, a pesquisa
realizada por Portela e Atta (2001) indica que a existência de professores qualificados é
condição essencial para a eficácia escolar. Para estes autores, a qualificação se refere
tanto formação inicial do professor quanto ao processo contínuo de capacitação profissio-
nal que ocorre por meio de cursos de atualização de conhecimentos escolares específicos
e técnicos pedagógicos. Na mesma direção, o estudo realizado pela UNESCO (2005) si-
naliza que nos países em desenvolvimento, os dados apontam que professores com melhor
formação profissional e com mais experiência influenciam positivamente os resultados de
educacionais dos alunos.

Em um estudo com base nos dados do SAEB 1999, Albernaz, Ferreira e Franco (2002)
também observaram que um maior nível de escolaridade dos professores faz com que
a escola seja mais eficaz, ou seja, eleva o desempenho médio dos alunos que estudam
nessa escola. Neste mesmo estudo reporta também que há um efeito positivo para a
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variável “salário do professor”. Porém, quando incluiu no modelo estatístico tanto o
nível de escolaridade do professor quanto salário do professor, a primeira variável perde
significância estatística, sugerindo a existência de uma forte correlação entre essas duas
variáveis. Os estudos de Rodríguez e Herrán (2000) e outro mais recente produzido por
Alves e Xavier (2017) apontam que professores mais experientes na docência favorecem
para um melhor desempenho dos seus alunos.

Em contrapartida, há outros estudos em que os autores não encontraram uma associ-
ação de determinadas características do professor com o desempenho escolar do aluno.
Gomes (2005), com base em uma ampla revisão de literatura, aponta que, frequentemente,
não tem impacto significante no desempenho dos alunos, as características dos professo-
res relacionadas aos seguintes fatores: gênero e salário. Resultados convergentes foram
encontrados por Rodríguez e Herrán (2000) que também relatam que a remuneração dos
professores não explicam a diferença de desempenho entre os alunos. Casassus (2002,
apud GOMES, 2005, p. 285) indica que o rendimento acadêmico dos alunos é associado,
negativamente, aos professores que têm as seguintes características: trabalham em outros
empregos, além do magistério, dispõem de pouca autonomia no exercício da docência e
possuem a crença de que o sucesso ou fracasso do aluno depende apenas de condições
familiares.

Os dados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA, 2015) mostram
que estudantes em escolas com professores satisfeitos com seu trabalho atual apresen-
tam desempenho de 15 pontos a mais em ciências quando comparados com alunos com
professores menos satisfeitos. Essa diferença de desempenho é ainda maior nos países
como Brasil, Chile, Espanha e China (Taipei). No que diz respeito ao uso de tecnologia
da informação e comunicação (TIC) para o ensino, os estudos têm sinalizado que o uso
destes recursos didáticos colabora para aumentar o desempenho dos alunos. Alves e Xa-
vier (2017) e Soares e outros (2012) apontam que os alunos nos níveis mais baixos de
aprendizado estão concentrados em escolas em que o uso de TIC (computadores, internet
e outros recursos audiovisuais) pelos professores é menos frequente.

No contexto da educação superior, Diaz (2007) mostra em sua pesquisa que quanto
maior o percentual de professores mestres ou doutores no quadro docente nos cursos de
Direito, Administração e Engenharia Civil maior o desempenho dos alunos no Provão de
2000. Outros fatores que produzem impactos positivos no desempenho dos alunos são:
professores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais ou com exercício em sala
de aula inferior a oito horas semanais. Os resultados encontrados pela autora indicaram
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que em instituições de educação superior em que é alto o percentual de alunos que infor-
maram que tiveram que desenvolver atividades de pesquisa nas disciplinas frequentadas,
os formandos apresentaram um desempenho superior no Provão de 2000, comparado com
aqueles que estudaram em instituições em que essa prática era menos frequente.

Na visão da autora Diaz (2007), um aluno que desenvolve muitas atividades de pes-
quisa ao longo de sua formação acadêmica e que frequentou instituição em que estas
atividades didáticas praticadas pelos docentes eram comumente desenvolvidas, apresenta
vantagem em termos de desempenho em relação ao aluno que não desenvolveu qualquer
pesquisa e estudou em instituição em que nenhum docente utiliza esta estratégia pedagó-
gica. Os resultados indicaram também que maior empenho, dedicação e pontualidade por
parte da maioria do corpo docente resultam em impactos positivos sobre o desempenho
dos alunos, comparativamente à situação em que nenhum ou pouco docente mostraram-se
empenhados e dedicados às suas atividades educativas.

Por fim, não se pode negar que o professor é reconhecidamente importante para o
processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Há diversos fatores ou características
relacionadas ao professor que podem ser capazes de exercer influência sobre o desempe-
nho dos alunos, porém nem sempre todos estes fatores são fáceis de mensurar. Isso talvez
aconteça por serem fatores subjetivos ou que muitas vezes são complexos - tais como:
paciência, motivação, alta expectativa positiva de sucesso dos alunos, empenho para uma
melhor pedagogia em sala de aula, disposição para manter a disciplina, satisfação profis-
sional, dentre outros. Neste caso, as pesquisas com perspectivas quantitativas passam a
buscar o auxílio dos estudos qualitativos. Braun (2004, apud FONTANIVE, 2013, p. 97)
pontua também que não é tarefa fácil neutralizar o efeito do professor de outros efeitos no
nível de sala de aula, como clima, influência de pares, disponibilidade de livros e outros
fatores extraescolares que estão fora do controle direto do professor.

3.2.4 Recursos e Infraestrutura

É sabido que os recursos escolares e a infraestrutura são aspectos relevantes, uma vez
que é bastante trabalhoso para a escola promover a aprendizagem dos conteúdos cog-
nitivos em um ambiente ausente de uma infraestrutura física adequada, um bom estado
de conservação dos seus equipamentos e ausência de biblioteca. Além disso, deve-se
considerar que em algumas escolas é possível que não haja livros suficientes e materiais
pedagógicos diversificados.

Nos países desenvolvidos, onde as condições mínimas para um funcionamento ade-
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quado são asseguradas para a maioria das escolas, as pesquisas têm sinalizado que de
forma geral as condições de infraestrutura e instalações apresentam impacto relativamente
pequeno ou moderado no desempenho acadêmico dos alunos (FULLER; CLARKE, 1944;
HANUSHEK, 1989). No Brasil, por outro lado, os recursos escolares e a infraestrutura
são fatores importantes e estão associados à eficácia escolar. Uma explicação possível
para esse resultado talvez seja pelo fato de que há uma grande desigualdade entre as insti-
tuições de ensino no que se refere à disponibilidade de recursos de materiais e a condição
da infraestrutura. A pesquisa conduzida por Soares Neto e outros (2013), com os dados do
Censo Escolar da Educação Básica de 2011, corrobora com essa conjectura. A partir de
um indicador de infraestrutura escolar construído por estes autores, observa-se que infe-
lizmente no Brasil há um alto percentual de escolas (44%) da educação básica que, ainda,
apresenta uma infraestrutura escolar elementar, com existência de apenas alguns itens:
água, sanitário, energia, esgoto e cozinha. O estudo dos autores mostra que nessas esco-
las faltam, por exemplo, as seguintes características: não dispõem de sala de professores,
biblioteca e laboratório de informática. Também não há espaços que permitem o convívio
social e o desenvolvimento motor, tais como quadra esportiva e parque infantil. São esco-
las que não possuem equipamentos como televisão, copiadora e acesso à internet e, além
disso, não existem dependências adequadas para atender a estudantes com necessidades
especiais. Conclui-se a partir dos resultados deste estudo que a infraestrutura das esco-
las brasileiras, sobretudo da rede pública de ensino, ainda carece de mais investimentos
financeiros e, por isso, requer uma atenção maior por parte dos poderes públicos.

Um estudo no contexto brasileiro, com os dados do SAEB de 1997, realizado por Bar-
bosa e Fernandes (2001) constatou que escolas com melhores condições de infraestrutura
e equipamentos produziram impacto positivo no desempenho em matemática dos alunos
da 4ª série. Os autores criaram a variável infraestrutura e equipamentos por meio de fa-
tores construídos a partir de itens do questionário da escola respondido pelo diretor. Os
dados da Prova Brasil, dos anos de 2007, 2009 e 2011, também mostram que nas escolas
em que há melhores condições de infraestrutura, menores são as chances de um aluno per-
manecer no nível mais baixo de desempenho (SOARES; ALVES; XAVIER, 2015). Nesse
estudo, as condições da infraestrutura foi mensurada agregando itens do questionário pre-
enchido pelo aplicador da Prova Brasil e informações obtidas sobre instalações e recursos
do Censo Escolar 2011, como qualidade dos prédios escolares, biblioteca, laboratórios,
playground escolar, alimentação gratuita, computadores e equipamentos audiovisuais. A
Prova Brasil é uma avaliação em larga escala, elaborada para estudantes brasileiros do 5º
e do 9º anos (4ª e 8ª séries) do Ensino Fundamental. Essa avaliação, que foi criada em
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2005, é aplicada a cada dois anos e inclui teste padronizado de Língua Portuguesa (ênfase
em leitura) e Matemática. A Prova Brasil caracteriza-se por ser um estrato censitário do
SAEB.

No que se referem às bibliotecas escolares, a Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciências e Cultura (UNESCO), a partir de uma pesquisa realizada em 2001
em treze Países da America Latina, incluindo o Brasil, indica a importância de uma maior
oferta de livros nas bibliotecas (UNESCO, 2001). Ainda sobre essa questão, Alves e Xa-
vier (2017), usando os dados da Prova Brasil de 2007 a 2013, encontraram evidências do
efeito negativo no desempenho dos alunos que estudam em escolas que possuem bibli-
oteca com acervo mais precário, bem como frequência de uso mais baixo e o perfil de
usuários menos diverso. O trabalho de Albernaz, Ferreira e Franco (2002), a partir dos
dados do SAEB de 1999 dos alunos da 8ª série, expõe que nas escolas em que há insufici-
ência de recursos financeiros e as salas de aulas são barulhentas e com pouca ventilação,
os alunos aprendem menos do que deveriam. Outras pesquisas também reforçam a impor-
tância de estruturar as condições das escolas em relação aos laboratórios, as bibliotecas
escolares e as instalações físicas dos prédios em que as escolas funcionam para um melhor
desenvolvimento escolar dos alunos (DE JESUS; LAROS, 2004, LAROS; MARCIANO;
ANDRADE, 2012, SOARES, 2004; SOARES, ALVES, 2013, SOARES, et al., 2012).

Cabe enfatizar que a existência de recursos e infraestrutura escolar adequados é uma
condição necessária, mas não suficiente para elevar o desempenho dos alunos. É essencial
que esses recursos sejam utilizados de forma eficiente e frequente pelos docentes e estu-
dantes para que tenham um efeito positivo sobre os resultados educacionais. Isso significa
dizer que não adianta, por exemplo, ter uma biblioteca na instituição de ensino se não há
aproveitamento por parte dos alunos, com o uso rotineiro das suas instalações físicas e de
seu acervo de livros para estudar e aprender.

Ao analisar os dados dos formandos em Ciência Contábeis na prova do ENADE 2012,
Ferreira (2015) observou que quanto maior o percentual de estudantes na instituição que
avaliaram positivamente a infraestrutura da instituição de Ensino Superior, maior o de-
sempenho acadêmico do aluno. A infraestrutura avaliada pelos estudantes diz respeito
à disponibilidade de equipamentos e/ou materiais nos ambientes para as aulas práticas
em quantidades suficientes para o número de estudantes. O autor observou também que
quanto maior proporção de aluno de uma instituição de educação superior que respon-
deram positivamente em relação aos planos de ensino apresentados pelos professores,
maior foi o desempenho na prova do ENADE. Esse último resultado vai ao encontro da
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pesquisa realizada por MORICONI e NASCIMENTO (2014). De acordo com Ferreira
(2015), o plano de ensino avaliado pelos alunos está relacionado a conter os seguintes as-
pectos: objetivos, metodologias de ensino, critérios de avaliação, conteúdos e bibliografia
da disciplina.

Na mesma direção, Faria (2017) notou que as instituições de educação superior que
possuíam melhor infraestrutura e corpo docente mais qualificado tendiam a proporcionar
aos seus alunos melhores condições e, consequentemente, favoreceu para um melhor de-
sempenho dos alunos formandos dos Cursos de Administração do Distrito Federal, que
participaram do ENADE 2012. No que diz respeito à percepção dos estudantes quanto à
infraestrutura da instituição, os aspectos avaliados pelos alunos foram: adequação das sa-
las de aula, das instalações de laboratórios, dos equipamentos, dos materiais de apoio es-
pecíficos e também de aspectos referentes ao acervo da biblioteca e sua atualização frente
às necessidades do curso. Cabe registrar que os estudos com uso de dados do ENADE
e as variáveis relacionadas à infraestrutura da instituição de educação superior são cons-
truídas a partir da percepção dos alunos, captada por meio dos itens do Questionário do
Estudante.

3.2.5 Clima Acadêmico

Os estudos com abordagens qualitativas indicam que a eficácia escolar é mais prová-
vel quando há presença de um ambiente educativo com ênfase no ensino-aprendizagem,
escolas que têm objetivos claramente estabelecidos, com regras e normas claras e que há
um bom clima disciplinar. A OCDE (2013b), sinaliza que nas escolas com clima discipli-
nar positivo, o impacto do status socioeconômico sobre o desempenho do estudante tende
a ser amenizado. O referido texto da OCDE informa que para medir clima disciplinar
nas escolas foi construído um índice a partir das opiniões dos alunos sobre os seguintes
questionamentos relacionados à sala de aula: a) Os alunos não ouvem o que diz o pro-
fessor; b) Há barulho e desordem; c) O professor tem que esperar muito tempo para que
os alunos se aquietem; d) Os estudantes não conseguem trabalhar bem; d) Os estudantes
demoram um longo período para começar a trabalhar após o começo da aula. As opções
de respostas foram: “Nunca ou quase”; “Em algumas aulas; “Na maioria das aulas”e “Em
todas as aulas”.

Andrade, Franco e Carvalho (2003) encontraram evidências de que um bom clima
acadêmico 1 contribui para reduzir a diferença de desempenho acadêmico entre meninos

1Os autores construíram o indicador clima acadêmico a partir de alguns itens do questionário dos professores.
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e meninas. Por consequência do bom clima acadêmico, nessas escolas os problemas que
afetam o seu funcionamento no que diz respeito à carência de professor e pessoal de apoio
pedagógico, o alto índice de absenteísmo por parte do professor e aluno são menores.

Ao realizar uma ampla revisão bibliográfica, Gomes (2005) sinaliza que o bom clima
escolar tem um efeito positivo sobre o desempenho do aluno quando há um ambiente
de aprendizagem sem interrupções, quando o clima organizacional é aberto a mudanças,
há espírito de respeito e de confiança e trabalho em equipe. Adicionalmente, no que
diz respeito ao diretor, há uma atmosfera de encorajamento, altas exigências, tratamento
pessoal e liderança.

Há aspectos relacionados aos docentes que também afetam positivamente o desem-
penho dos alunos. São eles: cordialidade, comprometimento com a aprendizagem dos
alunos e elevada expectativa positiva em relação ao desempenho dos alunos (DE JESUS;
LAROS, 2004, GOMES, 2005; LAROS; MARCIANO; ANDRADE, 2012). Cabe acres-
centar que a melhoria do desempenho acadêmico também inclui a necessidade de um am-
biente escolar agradável, no qual haja uma convivência pacífica, harmoniosa e respeitosa
entre os alunos e entre estes e seus professores, e com os demais membros da comuni-
dade escolar. Alves e Xavier (2017), ao analisar os dados da Prova Brasil aplicada aos
alunos nos anos 2007 a 2013, apontam efeito positivo no desempenho das escolas quando
no ambiente educacional os professores acham que existe uma cultura mais colaborativa
recíproca entre eles, ocorrem menos problemas de violência e quando os professores se
preocupam com o desempenho e a permanência dos seus alunos.

3.2.6 Contexto Escolar

Os fatores e as variáveis relacionadas ao contexto da instituição de ensino são resul-
tantes do ambiente em que ela está inserida, ou definida com base na composição do seu
corpo discente - tais como média do desempenho prévio dos alunos, da turma ou da es-
cola (CÉSAR; SOARES, 2001; WILMS, 2001). As variáveis de composição do corpo
discente da escola possibilitam estimar o efeito dos pares e este efeito diz respeito ao
resultado da interação entre os alunos que compartilham o mesmo ambiente escolar. Tal
efeito também pode ser estudado por meio de outras medidas que caracterizam o grupo

Tal indicador inclui os seguintes itens: “inexistência professores para algumas disciplinas ou séries; carência
de pessoal de apoio pedagógico; alto índice de faltas por parte de professores; alto índice de faltas por parte
de alunos. A variável obtida foi padronizada e codificada de modo que valores positivos correspondem a
clima acadêmico acima da média (isto é, menos problemas)” (ANDRADE; FRANCO; CARVALHO, 2003,
p. 84).
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escolar no qual o aluno está inserido, como porcentagem de alunos provenientes de mi-
norias étnicas, porcentagem de discente do sexo feminino, variabilidade do desempenho
prévio dos alunos medido por intermédio do desvio padrão (CÉSAR; SOARES, 2001).

Para Willms (2001), os alunos que estudam em uma instituição de ensino que apre-
senta contexto mais favorável têm maiores chances de alcançar melhores resultados esco-
lares. Sob esse ponto de vista é razoável afirmar que, de fato, na instituição de ensino em
que há presença de fatores que, conjuntamente, interagem a favor a um ambiente propício
a aprendizagem - por exemplo, alunos motivados trabalhando próximos, infraestrutura
adequada e professores mais qualificados e motivados - favorecem, de forma geral, para
que os estudantes obtenham melhores resultados escolares. Diante destas considerações,
se as instituições de ensino forem comparadas de acordo com o desempenho de seus alu-
nos, então devem levar em consideração, além das características individuais dos alunos,
as variáveis relacionadas ao contexto da escola. O propósito da inclusão destas variáveis
no modelo estatístico é tentar garantir que as estimavas do “efeito escola” ou da “contri-
buição da instituição de ensino” esteja livre das influências de fatores que estão fora do
controle da instituição de ensino, visto que os gestores ou os educadores detém pouca ou
nenhuma capacidade de interferi-las.

Contudo, Soares, Ribeiro e Castro (2001) asseveram que a opção de incluir as variá-
veis de contexto escolar, no modelo estatístico de análise como variáveis de controle, é
uma forma mais rigorosa de estimar o efeito-escola. Os autores explicam que as faculda-
des brasileiras que, por algum motivo, tendem a atrair alunos de posição socioeconômica
mais privilegiada, consequentemente beneficiam-se de um bom clima intelectual porque é
mais fácil criar uma atmosfera favorável ao aprendizado. Portanto, se não for feito o con-
trole do nível socioeconômico médio do aluno da escola, transfere à Instituição de Ensino
Superior um efeito que não é dela, mas sim da família, por meio do capital econômico e
social.

Os autores César e Soares (2001), com base em dados dos SAEB com alunos da 8ª
série, observaram que quanto maior o nível socioeconômico médio da escola e mais ho-
mogêneo é o corpo estudantil com relação a esta característica, é esperado que, em geral,
o desempenho médio escolar seja maior. Eles observaram também que há uma interação
entre o nível socioeconômico do aluno e o da escola. Os dados indicam que nas escolas
em que o nível socioeconômico médio é mais elevado, maior é a influência do nível so-
cioeconômico individual do aluno no seu desempenho. Em outras palavras, nas escolas
frequentadas por uma proporção maior de alunos pertencentes aos estratos socioeconô-
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micos mais elevados, o efeito dos pares favorece para que todos os alunos melhorem os
seus níveis de aprendizado. No entanto, nestas escolas a aprendizagem ocorre de maneira
desigual, pois há uma tendência de aumento na diferença do desempenho entre os estu-
dantes mais “ricos” e os mais “pobres” na medida em que cresce o nível socioeconômico
dos alunos e das escolas.

Diaz (2007) observou evidências de um impacto do contexto institucional sobre os
resultados educacionais dos graduandos, dos Cursos de Administração, Direito e Enge-
nharia Civil, que realizaram o Provão em 2000. Ela observou que os alunos que estavam
se formando em instituições em que há maior percentual de colegas cujos pais têm ensino
superior tendem a apresentar maior desempenho. A referida autora menciona que alunos
cujos pais não têm ensino superior, mas estuda em uma instituição em que é grande o
percentual de colegas com pais com formação superior, tendem, de forma geral, a ser
mais favorecidos por este contexto. Em contrapartida, alunos cujos pais tenham ensino
superior, porém estudem em instituições de ensino em que é baixo o percentual de colegas
cujos pais possuem nível superior, são menos favorecidos por este contexto desfavorável.

3.2.7 Alunos Cotistas e Não Cotistas

Com a Lei de Cotas, atualmente em vigor nas Instituições de Educação Superior Fe-
deral, considerou-se relevante analisar nesta tese se há desigualdade no ganho de apren-
dizado entre os alunos beneficiários e não beneficiários do sistema de reserva de vagas
que estão em fase de conclusão da educação superior. Isso porque com o processo de
implantação das políticas de Ações Afirmativas nas instituições de ensino superiores, es-
pecialmente na graduação, gerou bastante controvérsia, promovendo polêmicos debates
acalorados na esfera pública e na comunidade acadêmica, com opiniões em sentido favo-
ráveis e outras em sentido desfavorável. Os defensores das Ações Afirmativas argumen-
tam que tais ações apresentam-se como uma alternativa oportuna porque modificava o
cenário histórico de manutenção da elite brasileira; torna-se o mecanismo de seleção dos
indivíduos ao Ensino Superior mais justa e democrática; contribuem para a convivência
entre os diversos grupos sociais e promove a redução da discriminação social ou racial
(JÚNIOR; ZONINSEIN, 2008).

Aqueles que se posicionam contrariamente à aplicação das medidas afirmativas, em
geral, pautavam-se nos seguintes argumentos: tratamento discriminatório contra aqueles
candidatos que não fazem parte do grupo beneficiado pelo programa; fomento ao aumento
do conflito étnico-racial e a dificuldade de definir quem é negro, devido ao processo de
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miscigenação no Brasil (BERNARDINO, 2004; QUEIROZ; SANTOS, 2006). Também
é importante mencionar que a maior crítica ao mecanismo do sistema de reserva de va-
gas consiste no argumento de que os estudantes beneficiários encontrariam dificuldades
devido às deficiências na sua formação escolar básica e que, por consequência, poderia
acarretar queda na excelência acadêmica, na qualidade do ensino e nas pesquisas pro-
duzidas nas universidades, bem como aumento da evasão e uma formação deficiente de
profissionais. Tais conjecturas sobre ações afirmativas impulsionaram, nos últimos dez
anos, a publicação de um número expressivo de pesquisas acadêmicas, tanto quantitativas
quanto qualitativas interessadas em estudar vários aspectos relacionados ao novo sistema
de ingresso nos cursos de graduação.

Aqui serão privilegiados alguns estudos quantitativos sobre o desempenho acadêmico
dos discentes cotistas e não cotistas. Dentre as pesquisas produzidas nessa direção, tem-se
o estudo realizado pelos autores Guimarães, Costa e Almeida Filho (2011). Eles conduzi-
ram um estudo em que avaliaram o desempenho dos estudantes matriculados no campus
da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Salvador, Bahia. Os alunos foram divi-
didos em três grupos, a saber: não beneficiários (sem direito à reserva de vagas), benefi-
ciários não efetivos (beneficiados pelas cotas, mas que por conta do desempenho elevado
ingressariam na universidade, mesmo se não houvesse o sistema de cotas) e beneficiá-
rios efetivos (o ingresso foi possível apenas porque existia o sistema cotas). O estudo
apontou que não existia diferença significativa entre o desempenho médio dos estudan-
tes beneficiários não efetivos e não beneficiários. Analisando apenas os dados referentes
aos aprovados no vestibular, embora os resultados mostrem que os beneficiários efetivos
apresentem, em termos médios, os piores escores no vestibular, eles tendem melhorar seu
desempenho durante a trajetória acadêmica, isto é, ao final da graduação, o desempenho
relativo dos beneficiários efetivos, em média, foi semelhante àqueles que não necessi-
taram de um regime diferenciado de ingresso. Os resultados apontaram também que
no grupo de estudantes da UFBA aprovados no vestibular apenas por existir o sistema
de reserva de vagas levam, em média, mais tempo para se graduar. Na opinião desses
pesquisadores, os alunos beneficiários efetivos geralmente demoram a concluir o nível
superior pelo motivo de estarem inseridos no mercado de trabalho para ajudar no sustento
da família e, por consequência, têm menos tempo para se dedicar aos estudos.

Um outro enfoque investigativo foi realizado por Mendes Junior (2014). Ele avaliou o
coeficiente de rendimento acumulado médio dos alunos da UERJ, ingressantes em 2005 e
que concluíram o curso até 2012. O autor criou uma variável denominada de “dificuldade
relativa do curso”. Tal variável foi construída a partir do Coeficiente de Rendimento mé-
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dio dos alunos em cada curso (ingressantes na Universidade Estadual do Rio de Janeiro
em 2005 e que estavam cursando a faculdade em 2009). A partir deste coeficiente médio
separou os cursos em três grupos: alta, média e baixa dificuldade relativa. A pesquisa
revelou que em todos os cursos de graduação analisados, os alunos não cotistas apresen-
taram um desempenho superior aos dos alunos cotistas. O desnível entre os alunos não
cotistas e os cotistas, em termos de notas médias, se intensificou conforme aumentou a
dificuldade relativa do curso de graduação. Em cursos mais difíceis, o diferencial entre os
dois grupos tende a ser maior e naqueles cursos definidos como relativamente mais fáceis,
o hiato tende a diminuir. Os dados evidenciam ainda que as porcentagens de alunos con-
cluintes até 2009, 2010 e 2011 foram maiores no grupo dos cotistas, embora estes tenham
concluído o Ensino Superior com coeficiente de rendimento escolar médio menor quando
comparado com os discentes não cotistas.

Mendes Junior (2014) justificou que o menor percentual de evasão dos cotistas poderia
ser explicado pelo fato de que esses estudantes, que necessitaram de um regime diferenci-
ado de ingresso no Ensino Superior, atribuíam um maior valor para o curso de graduação
em que ingressaram. Em contrapartida, a maior porcentagem de evasão dos alunos não
beneficiários poderia ser justificada pela autoconfiança, pois estes alunos acham que são
capazes de ingressar em outro curso ou faculdade devido ao ambiente familiar favorável.
Entretanto, embora não tenha sido objeto de estudo da pesquisa do autor, uma coloca-
ção a acrescentar é se a assistência estudantil como o Programa de Iniciação Acadêmica
(Proiniciar), presente na UERJ desde 2004, também tenha contribuído para que os cotistas
tenham se evadido em proporções menores que os demais grupos de alunos. O Proiniciar,
de acordo com Taborda, Neves e Dias (2009), é um projeto de permanência da UERJ que
visa dar apoio acadêmico e cultural a estudantes beneficiados pelo Sistema Reserva de
Vagas, de modo a garantir-lhes não só a permanência, mas também o desenvolvimento de
suas capacidades.

Ainda com relação ao trabalho de Mendes Junior (2014), foi calculada a porcentagem
de evasão separadamente (isto é, dentro dos grupos dos cotistas e dos não cotistas. Nos
dois grupos observou-se que no primeiro ano, as porcentagens de evasão dos alunos, tanto
de cotistas quanto dos não cotistas, foram maiores nos cursos de graduação considerados
de alta dificuldade, que são aqueles cursos que apresentam elevada carga horária de maté-
rias de exatas, como matemática, física e ciências da computação. E, por sua vez, exigem
conhecimentos prévios sólidos de matemática do Ensino Médio para que possam superar
as dificuldades naturais apresentadas no decorrer das disciplinas da graduação. No en-
tanto, nos dois primeiros períodos subsequentes analisados, a evasão dos alunos dos dois
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grupos analisados foram maiores nos cursos de graduação de baixa e média dificuldade,
tais como Artes Visuais, Letras e Desenho Industrial. Na análise do autor, os resultados
indicam que os cursos considerados de maior dificuldade relativa têm filtrado os melho-
res alunos já no início da trajetória escolar, devido às elevadas exigências das disciplinas
obrigatórias cursadas nos semestres iniciais.

Os resultados trazidos por Garcia e Jesus (2015) permitem conhecer o Índice de Ren-
dimento Acadêmico médio dos alunos cotistas e não cotistas da Universidade de Brasília,
semestre a semestre, desde o ingresso até à saída do Ensino Superior. Nos Cursos de
Medicina, Pedagogia e Química não foram obervadas diferenças significativas entre as
médias do rendimento acadêmico dos alunos cotistas e não cotistas ao longo de todos os
semestres analisados. Por sua vez, nos Cursos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica
e Engenharia Mecatrônica, observou-se que há diferenças significativas entre as médias
de cotistas e não cotistas até o oitavo semestre, com vantagem expressiva para os alunos
não cotistas. Embora no semestre de conclusão (décimo semestre) as diferenças ainda
persistam, elas não são significativas. De maneira geral, nos cursos de graduação analisa-
dos, notou-se que existem diferenças nas médias do rendimento acadêmico entre os dois
grupos de alunos e que essas diferenças favoráveis aos alunos não cotitas estão mais con-
centradas na primeira metade dos cursos de graduação. Para os autores isso pode indicar
dificuldades provenientes da falta de uma boa formação na educação básica dos cotistas.
Enquanto que na segunda metade do semestre, observa-se que as diferenças entre cotistas
e não cotistas vão reduzindo ao longo dos semestres, no geral, na fase de conclusão do
Ensino Superior, as diferenças ainda persistem.

Para os autores Garcia e Jesus (2015), uma possível justificativa para a redução da
diferença de desempenho entre cotista e não cotista é que os alunos cotistas apresentam
uma espécie de superação individual de sua condição de adversidade. Complementando
os autores citados, é necessário saber se além dos esforços próprios dos alunos cotistas
para superar suas deficiências do Ensino Médio, os cursos de graduação ou a Instituição
de Ensino Superior têm proporcionado medidas de apoio ao processo de aprendizagem e
de atendimento para auxiliar esses estudantes durante a sua trajetória acadêmica. Devido
aos fatores pessoais dos alunos e também aos institucionais interagindo em conjunto de
forma favorável, possivelmente os alunos cotistas podem apresentar melhorias, de forma
geral, em seus desempenhos acadêmicos ao longo seu percurso formativo.

Outro trabalho analisado foi elaborado por Cavalcanti e Malbouisson (2017). Elas
compararam o desempenho dos estudantes da Universidade Federal da Bahia, que in-
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gressaram nos cursos de progressão linear, por meio de processo seletivo do vestibular,
a partir do primeiro semestre de 2005 e que concluíram o curso até o primeiro semestre
de 2013. Os resultados demonstraram que nos cursos de graduação das Áreas I (matemá-
tica, ciências físicas e tecnologia) os alunos cotistas ingressam nos cursos de graduação
com uma pontuação no escore no Vestibular, em média, menor quando comparado com
os alunos não cotistas. Ao concluir o curso de graduação, há uma redução na diferença
do desempenho acadêmico médio entre cotitas e não cotistas, porém a desigualdade ainda
persiste entre os dois grupos de alunos. Ou seja, no final do Ensino Superior, as diferenças
entre cotistas e não cotistas tendem a se reduzir, mas não são eliminadas. Uma situação
diferente é encontrada nos cursos das Áreas III (filosofia e ciências humanas), os alunos
cotistas ingressam no curso com desempenho superior que os alunos não cotistas, porém
ao finalizá-lo, o primeiro grupo (cotista) apresentou desempenho médio inferior. O estudo
realizado por Cavalcanti e Malbouisson (2017) fonecem resultados convergentes aos dos
autores Garcia e Jesus (2015).

No trabalho de Nunes e Lordêlo (2017), foram utilizados os dados do Exame Nacional
de Desempenho de Estudantes (ENADE) de 2011. Eles analisaram a contribuição da Ini-
ciação Científica no desempenho de estudantes cotistas e não cotistas do Ensino Superior
dos Cursos de Ciências Biológicas das universidades brasileiras. Os resultados aponta-
ram que a participação em projetos de Iniciação Científica melhora o desempenho dos
alunos, porém a análise revela que, entre os cotistas, essa tendência é válida para os con-
cluintes do bacharelado de Biologia e não para os que cursaram licenciatura. De acordo
com esses autores, uma possível explicação para esse achado deve estar relacionada com
a renda familiar, pois os alunos que escolhem pela docência geralmente são provenientes
de famílias de nível socioeconômico mais baixo. Sendo assim, os autores afirmam que é
possível que a opção em participar de Iniciação Científica seja para complementar a renda
do estudante para manter-se na universidade e prover questões materiais, ao invés de pro-
mover o desenvolvimento acadêmico, já que a universidade ainda têm muitos problemas
em garantir assistência estudantil para permanência desses estudantes na instituição.

Por outro lado, os autores citados destacam que os benefícios da experiência da Inici-
ação Científica não podem ficar restritos apenas na análise de uma nota no final do curso
de graduação, pois a Iniciação Científica tem o propósito de promover o espírito científico
e a capacidade crítica e reflexiva dos estudantes e estas competências ainda não são me-
suradas no ENADE. Os autores advertem também que apenas os benefícios da igualdade
de acesso proporcionado pela política de reserva de vagas, não compensa o background

familiar dos alunos e nem a desigualdade educacional e, por isso, precisa-se de um con-
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junto de medidas institucionais como a Iniciação Científica para que auxiliem na busca
pela equidade entre os alunos cotistas e não cotistas que ingressam em uma instituição de
ensino.

Resultado semelhante ao de Nunes e Lôrdelo (2017) foi encontrado por Pereira (2017).
Essa autora, ao realizar uma análise similar com os dados do ENADE de 2013 e 2014 das
universidades federais da Região Nordeste, observou que os estudantes que ao longo do
curso de graduação receberam auxílio moradia, alimentação, transporte ou outro tipo de
auxílio financeiro tiveram um desempenho inferior aos estudantes que nunca receberam
esses tipos de benefício estudantil. Para Pereira (2017), corroborando com as opiniões
dos pesquisadores supracitados, Guimarães, Costa e Almeida (2011) e Nunes e Lôrdelo
(2017), esse resultado é compreensível, pois a maioria destes estudantes que receberam
esse tipo de auxilio é mais vulnerável social e economicamente e muitos deles provavel-
mente precisam trabalhar para contribuir no sustento da família e se manter no Ensino
Superior. Esse contexto, por consequência, poderia prejudicar o seu rendimento acadê-
mico.

O estudo de Pereira (2017) apontou que no que diz respeito à Bolsa Acadêmica, os
alunos concluintes dos Cursos de Engenharia que receberam bolsa (iniciação científica,
atividade de extensão, monitoria/tutoria ou Programa de Educação Tutorial) tiveram um
desempenho inferior quando comparado com os alunos que não receberam. Resultado
contrário foi encontrado para os alunos dos Cursos de Pedagogia, ou seja, a Bolsa Perma-
nência tem associação positiva como desempenho dos alunos. Para os Cursos de Pedago-
gia e de Engenharia, observam-se três fatores comuns associados ao melhor desempenho
dos alunos nas duas provas do ENADE: i) maior o nível socioeconômico dos alunos; ii)
maior o tempo dedicado aos estudos e iii) menor idade do estudante. Por fim, em relação
à cor ou raça dos alunos, observa-se que na prova de Conhecimento Específico, os pre-
tos, pardos e indígenas dos Cursos de Engenharia tiveram desempenho médio menor que
os estudantes brancos ou de origem oriental. Em relação ao Componente de Formação
Geral, o desempenho médio dos estudantes pretos, pardos ou indígenas, graduandos de
Engenharia, foi superior comparado com os estudantes brancos ou amarelos, porém essa
diferença não foi, estatisticamente, significativa. Já nos Cursos de Pedagogia, os dados
das duas provas revelam que os estudantes concluintes pretos, pardos e indígenas tiveram
desempenho médio inferior que os estudantes brancos ou de origem oriental.

No estudo realizado por Pinheiro (2014), foi analisado o desempenho dos alunos em
treze disciplinas do Curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Espírito
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Santo (UFES). A autora considerou para a análise o desempenho dos estudantes que esta-
vam com as matrículas ativas no período de 2008 a 2013, considerando as duas entradas
anuais nos cursos. Os dados revelaram que os alunos não cotistas e cotistas do Curso
de Engenharia Elétrica apresentam desempenhos acadêmicos médios diferentes nas treze
disciplinas, sendo desfavorável aos cotistas. Os resultados evidenciam também que entre
essas treze disciplinas avaliadas, os alunos cotistas não conseguiram alcançar o desempe-
nho médio final suficiente para as suas aprovações em três disciplinas, são elas: Álgebra
Linear e Cálculo I e II. Mais uma vez, os dados mostram que há uma diferença entre
os alunos não cotistas e os cotistas, em termos de desempenhos médios, em cursos que
exigem maiores conhecimentos prévios em matemática, seguindo na mesma direção dos
trabalhos anteriormente citados, como por exemplo, dos autores Garcia e Jesus (2015) e
Cavalcanti e Malbouisson (2017).

Em síntese, de maneira bem geral, observa-se com base nos estudos levantados que os
cotistas apresentam um desempenho inferior quando comparados aos alunos não cotistas,
sobretudo nos cursos de graduação que exigem maiores conhecimentos prévio da educa-
ção básica. Por outro lado, conforme Felicettie Morosini (2009) argumentam, de forma
pertinente, não se pode transmitir às instituições de Ensino Superior à responsabilidade to-
tal pela ausência de equidade educacional, tendo em vista que antes desse nível de ensino
existem os anteriores, nos quais a desigualdade ainda é presente. Tal afirmação reforça
o entendimento de que, além da adoção de políticas de ações afirmativas destinadas ao
acesso e à permanência dos estudantes nos cursos de graduação, são imprescindíveis, ao
mesmo tempo, mais políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade da educação
básica na rede pública.

Há diversas outras pesquisas quantitativas, além das mencionadas aqui, que investiga-
ram o desempenho acadêmico dos alunos cotistas e não cotistas tanto no âmbito específico
de uma determinada instituição de Ensino Superior quanto nacional. Mais informações
sobre outros estudos relacionados a ações afirmativas, consultar a referência intitulada
“Educação Superior no pós-cotas: equidade, desempenho e permanência dos estudantes”
organizada pelas autoras Malbouisson, Musial e Jesus (2017) e diversos outros estudos
realizados pelo grupo de pesquisa Obeduc da UFBA. E, ao que parece, ainda há uma ten-
dência crescente de novas produções científicas com diferentes enfoques relacionados às
ações afirmativas no contexto do Ensino Superior. A necessidade de novas pesquisas se
dá em decorrência de que as experiências com a incorporação de um novo contingente
de estudantes com perfil mais heterogêneo, nas instituições de Ensino Superior são rela-
tivamente recentes no Brasil, cujos resultados educacionais precisam ser visualizados e
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avaliados ainda durante a vigência das políticas de ações afirmativas.

Em suma, a literatura no Brasil evidencia que o desempenho educacional dos alunos
é influenciado por múltiplos fatores que podem atuar de forma favorável ou não. É fato
conhecido, pelos que pesquisam na área da educação, que o desempenho educacional dos
alunos é um fenômeno naturalmente complexo e fruto da interação de diversos fatores
escolares e extraescolares, os quais se influenciam mutuamente. Uma forma de represen-
tar tal complexidade é por meio dos modelos conceituais, os quais serão apresentados na
seção a seguir.

3.3 MODELOS ANALÍTICOS RELACIONADOS À
EFICÁCIA ESCOLAR

Os modelos conceituais apresentados nesta seção estão relacionados ao tema es-
cola eficaz. Tais modelos são bastante úteis porque auxiliam a compreender, por meio
de ilustrações, como os múltiplos processos e fatores escolares/extraescolares se inter-
relacionam e atuam, conjuntamente, sobre os resultados escolares dos discentes. Primei-
ramente, será apresentado o modelo básico de funcionamento da escola propostos por
Scheerens (2004). Em seguida, será descrito o modelo adotado por Soares (2007) e pos-
teriormente será exposto o modelo analítico de Catunda (2012).

3.3.1 Modelo Conceitual Básico de Funcionamento da Escola

Na literatura sobre eficácia escolar, Scheerens (2004) foi um dos pesquisadores a pro-
por um modelo conceitual. O Modelo Básico de Funcionamento da Escola (Figura 3.1),
desenvolvido pelo autor, relaciona as dimensões (contexto, insumo e processo) com os
resultados educacionais dos alunos (outputs). Para o autor, a principal finalidade da pes-
quisa sobre eficácia escolar é avaliar o impacto das variáveis input sobre o output e abrir a
“caixa preta” para mostrar quais processos internos favorecem para o maior desempenho
acadêmico dos alunos, assim como mensurar a influência do contexto escolar. O modelo
mostra que no ambiente escolar há variáveis de processos, tanto no nível da escola quanto
no nível de sala de aula, que influenciam o desempenho educacional dos estudantes.
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Figura 3.1: Modelo Básico de Funcionamento da Escola proposto por Scheerens.

Fonte: Scheerens (2004, p. 30).

As quatro dimensões apresentadas no modelo da Figura 3.1 são:

• Fator de contexto é aquele fator extraescolar que influencia o progresso educativo
dos alunos, porém a Instituição de Ensino possui pouco ou nenhum poder de inter-
ferência para modificar. Representa o ambiente que a Instituição está inserida, por
exemplo, a situação política e o desenvolvimento econômico do estado ou municí-
pio, a localização urbana ou rural, a categoria administrativa (pública, privada) e a
composição do corpo estudantil.

• Fator de insumo (input ou entrada) é aquele elemento disponibilizado pela Institui-
ção de Ensino para que ocorra a aprendizagem. Por exemplo, aspectos relacionados
aos professores como nível de formação e experiência, experiência do gestor e gasto
por aluno.

• Fator de processo (procedimento) é entendido como o processo que acontece na
instituição de ensino, sendo um conjunto de esforços e estratégias empregadas para
melhorar o nível de aprendizagem dos alunos. Acontecem em dois níveis, são eles:
nível da escola (liderança educacional, clima de convivência, qualidade do currículo
em termos de cobertura de conteúdo, planejamento de forma cooperada entre os
docentes, atmosfera ordenada e potencial avaliativo) e nível da sala de aula (tempo
dedicado às tarefas escolares (incluindo deveres de casa), prática de ensino, alta
expectativa dos professores sobre o desenvolvimento dos estudantes e avaliação
frequente do progresso do aluno).

• Resultado (output ou saída) utiliza-se o desempenho cognitivo dos alunos men-



Capítulo 3. EFICÁCIA ESCOLAR 93

surados em avaliações em larga escala que, no contexto do Ensino Básico, costu-
mam contemplar as áreas de Leitura e Matemática. É claro que, no âmbito escolar,
espera-se que os alunos tenham uma excelente formação educacional o que não se
restringe apenas aos aspectos cognitivos. Mas na falta de outras medidas referentes
a outros domínios desenvolvidos na escola, que são importantes para a formação
do aluno e necessárias para o bem-estar individual e social, usa-se o desempenho
cognitivo do aluno, no entanto, conforme já apontado antes, deve-se levar em con-
sideração o seu desempenho prévio e a sua condição socioeconômica do aluno.
Adicionalmente, concordando com Soares (2003), a intenção de usar medidas de
desempenho cognitivo não é privilegiar este domínio em relação às demais compe-
tências, tais como sociais, artísticas e emocionais, mas sim de reconhecer a impor-
tância das competências cognitivas para alcançar novos conhecimentos.

A ênfase que é dada a cada uma das dimensões (insumo, processo e contexto), apre-
sentada anteriormente, sobre o resultado educacional (output) varia de acordo com o inte-
resse do pesquisador. Scheerens (2000), a partir de uma revisão de literatura dos trabalhos
publicados nos países desenvolvidos, dividiu as pesquisas sobre eficácia escolar em cinco
áreas, são elas:

• Estudos sobre a igualdade de oportunidades na educação e a importância da escola.
A finalidade é estudar a influência da escola e o impacto do background familiar
no desempenho escolar dos alunos. Os fatores escolares mais estudados foram:
características dos professores; recursos materiais e currículo e características do
contexto escolar.

• Estudos econômicos sobre função de produção educacional. O foco dos estudos
são as abordagens econômicas para a eficácia da escola. Identificar os insumos
que favorecem ao aumento dos resultados educacionais dos alunos. Os insumos
mais estudados foram: a relação professor por aluno; formação de professores;
experiência do professor; salários dos professores; despesas por aluno e tamanho
da turma.

• A avaliação de programas compensatórios. São os estudos com interesse em avaliar
se os programas compensatórios melhoravam os níveis de aproveitamento escolar
dos alunos em desvantagens educacionais. Um exemplo de um programa compen-
satório foi o “Head Start” implantado nos Estados Unidos, o qual tinha a intenção
de combater a pobreza.

• Estudos das escolas eficazes. Trata-se dos estudos que defendem que a escola pode
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fazer a diferença para o desenvolvimento acadêmico dos alunos. Os fatores aborda-
dos com mais frequência nas pesquisas são: forte liderança educacional; ênfase na
aquisição de habilidades básicas; clima escolar; altas expectativas de desempenho
dos alunos e avaliação frequente do progresso dos alunos. O interesse comum dos
estudos era identificar “os fatores escolares que contribuiam para elevar o desem-
penho dos alunos”.

• Pesquisas sobre a eficácia de professores, das aulas e métodos pedagógicos. Nestes
estudos observa-se uma tendência em dar mais ênfase as características e o com-
portamento do professor, o tempo efetivamente gasto para o ensino e a metodologia
de ensino empregada em sala de aula.

O modelo conceitual proposto por Scheerens (2004) foi produzido a partir de uma
análise das pesquisas relacionadas à eficácia escolar, sobretudo sob o ponto de vista da re-
alidade dos países desenvolvidos. No entanto, ressalta-se que cada país tem suas próprias
particularidades em relação ao contexto social, econômico e cultural. Sendo assim, é pro-
vável que os fatores que exercem mais influências sobre os resultados educacionais dos
alunos dos diversos países sejam diferentes. Com foco na busca por fatores associados
à eficácia da escola no contexto da realidade brasileira será apresentado a seguir o Mo-
delo Conceitual Explicativo do Desempenho Cognitivo dos Alunos proposto por Soares
(2007).

3.3.2 Modelo Conceitual Explicativo do Desempenho Cognitivo dos
Alunos

O modelo conceitual elaborado por Soares (2007) é exposto na Figura 3.2. O autor
reconhece que para a escola são atribuídas diversas responsabilidades e expectativas da
sociedade. No entanto, o autor enfatiza em seu modelo dois elementos: o ensino e a
aprendizagem de conteúdos cognitivos, por entender que estes dois aspectos representam
as contribuições mais relevantes e de inteira responsabilidade da escola.

Ao analisar o modelo adotado por Soares (2007), é possível perceber que diversos
fatores se inter-relacionam e influenciam conjuntamente o desempenho cognitivo dos dis-
centes, sendo eles representados por: família; escola; sociedade e aqueles associados ao
próprio aluno. Para o autor, existem inúmeros fatores que estão associados ao desempe-
nho dos alunos, porém nenhum deles é capaz de garantir de forma isolada bons resultados
escolares. Todavia, destaca-se que, atualmente, diversas pesquisas empíricas têm revelado
que o efeito conjunto dos fatores tem um impacto maior sobre o desempenho do aluno.
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Figura 3.2: Modelo Conceitual proposto por Soares

Fonte: Soares (2007, p. 141).

Soares (2007) alerta que a divisão dos blocos, conforme apresentado no diagrama,
facilita a exibição dos fatores, porém eles não devem ser vistos como fatores isolados ou
dotados de grande homogeneidade. Vê-se na Figura 3.2 que entre os fatores presentes na
ilustração, os mais próximos do aluno estão associados às suas características pessoais,
sendo elas inatas ou já determinadas por sua trajetória de vida, como sexo, raça, saúde,
trajetória escolar e talentos inatos ou adquiridos. Embora exista um amplo consenso na li-
teratura educacional de que as características intrínsecas dos estudantes tenham um efeito
preponderante sobre o seu desempenho escolar, nos tempos atuais sabe-se que estes fa-
tores pessoais, por si só, não são considerados os únicos determinantes do desempenho
escolar.

Outro fator refere-se à influência da família no desempenho escolar dos filhos, a qual
pode ocorrer por diversas formas, como por exemplo, modos de vida, maneira de criar
os filhos, atitude com relação à escola, transmissão do capital cultural, incentivar hábito
de estudos diários e o investimento financeiro na educação. As variáveis familiares que o
modelo destaca como canais de interação com o desempenho escolar são: o envolvimento
dos pais nos assuntos escolares dos seus filhos, o nível cultural e a condição econômica
dos pais e a estrutura familiar. Para Soares (2007), a influência das condições econômicas
da família no desempenho do aluno podem acontecer de forma direta e indireta. Esta
última forma de influência - a indireta - ocorre na medida em que a condição econômica
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mais favorável viabiliza a aquisição de bens culturais e cria condições para que os pais
tenham mais tempo para se dedicar, mais ativamente, da vida escolar dos filhos. Para o
citado autor, a condição econômica é um fator que tem grande impacto no desempenho
cognitivo do aluno, porém a variação deste desempenho é em decorrência dos diversos
percursos históricos e das características e atitudes das famílias perante a educação dos
filhos.

Na parte inferior do diagrama visualizam-se os fatores da escola e da sociedade. Os
valores sociais, culturais e religiosos presentes na sociedade são fatores exógenos, porém
exercem uma influência importante sobre a escola. Do ponto de vista de Soares (2007),
tais valores podem dificultar ou facilitar a efetivação da educação escolar. Ele comple-
menta que o desempenho cognitivo dos alunos pode ser influenciado pela sociedade em
decorrência: (i) do nível de demanda (alta ou baixa) pela formação de competência; (ii)
da criação e adequação na legislação e das políticas públicas educacionais; (iii) do au-
mento dos recursos públicos para os sistemas educacionais e (iv) por meio de critérios
de seleção de alunos, seja por desempenho cognitivo, nível socioeconômico ou nenhum
destes citados. De maneira geral, as escolas técnicas federais normalmente selecionam os
estudantes por desempenho cognitivo e as escolas particulares, comumente, usam a se-
leção econômica. O autor argumenta que a estratégia de seleção tem pouca contribuição
em termos de políticas públicas, mas que possa ter um papel relevante para a melhoria do
ensino, com vistas à melhoria da qualidade e equidade.

Os estudos têm evidenciado que as escolas têm um papel relevante como agentes trans-
formadores da realidade dos seus alunos no sentido de melhorar o nível de aprendizado.
Como exemplo, cita-se uma análise realizada por Soares (2007) com os dados do Sistema
Mineiro de Avaliação e Equidade da Educação Pública (SIMAVE), do ano de 2003. Ao
comparar escolas localizadas na mesma cidade com alunos com o mesmo nível socioe-
conômico, ele observou que a escola tem importância para o desempenho acadêmico dos
alunos. Isso porque após filtragem do efeito socioeconômico, os dados evidenciaram que
há uma diferença de desempenho entre as escolas, equivalente a mais dois anos de es-
tudos. Esse estudo chegou à conclusão de que, apesar das restrições impostas à escola,
devido aos valores da sociedade, as leis educacionais e a organização dos sistemas públi-
cos de ensino e as características da comunidade na qual a escola está inserida, há espaço
na instituição de ensino para a implantação de políticas para melhorar o aprendizado dos
seus alunos.

No que se refere aos fatores internos à escola, o modelo conceitual da Figura 3.2 apre-
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senta dois aspectos que interagem para a melhoria do desempenho dos alunos, a saber:
a gestão da escola e o ensino. Quanto ao primeiro fator, Soares (2007) menciona que o
gestor escolar, responsável pela direção da escola, tem a função de administrar o projeto
pedagógico, liderar as pessoas que compõem a comunidade escolar e gerenciar os aspec-
tos físicos e financeiros da organização escolar. Essas atividades apontam para os desafios
a serem enfrentados pelo gestor escolar, a saber: implantar uma rotina de funcionamento,
garantindo a presença diária dos alunos e professores na escola, assegurar materiais di-
dáticos de boa qualidade, envolver as famílias na educação dos filhos, garantir melhores
professores para os alunos com mais dificuldades educacionais e alocar os alunos nas di-
ferentes turmas de forma mais adequada possível, levando em conta o tamanho da classe
e as necessidades dos alunos.

Com relação ao ensino, Soares (2007) menciona que o professor tem um papel re-
levante para o aprendizado do aluno. Neste sentido, o autor afirma que qualquer inter-
venção na escola passa pelo professor. Portanto, se a finalidade da escola é melhorar o
nível de desempenho dos alunos deve incluir nesta iniciativa o aumento do grau de sa-
tisfação, como melhores salários, mas como contrapartida, ter maior comprometimento
dos professores para a implantação do projeto pedagógico da escola. Além disso, propor-
cionar melhor formação continuada, ao professor, articulada com o projeto pedagógico.
O referido autor relata que são necessários mais estudos empíricos com o propósito de
identificar fatores associados às escolas brasileiras eficazes.

O modelo conceitual proposto por Soares (2007) é muito relevante, uma vez que mos-
tra os fatores intra e extraescolares associados ao desempenho dos alunos, já identificados
em diversos estudos empíricos no contexto brasileiro, porém este modelo foi construído
para o Ensino Básico. É possível que alguns destes fatores não sejam necessariamente
importantes ou pertinentes no contexto da educação superior, uma vez que neste nível
de ensino exigem-se considerações específicas, podendo ainda apresentar outros possí-
veis fatores que podem influenciar o desempenho dos estudantes da graduação. Além do
mais, deve-se considerar que as pessoas aptas a cursarem a educação superior são, majori-
tariamente, jovens e adultas. Por estas razões, é apresentado adiante um modelo analítico
proposto por Catunda (2012), o qual está relacionado à educação superior e que muito se
aproxima com a presente tese.
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3.3.3 Modelo Analítico dos Fatores de Qualidade dos Cursos Superi-
ores

Tomando a eficácia escolar como uma medida de qualidade da educação superior, a
Figura 3.3 mostra o Modelo Analítico da Qualidade do Ensino Superior, elaborado por
Catunda (2012) em sua tese de doutorado. Tal modelo é fruto de uma revisão bibliográfica
realizada pelo referido autor, sobre os modelos de eficácia escolar, em especial o apresen-
tado por Scheerens (2000, 2004). O modelo contempla quatro dimensões, com três delas
(Contexto, Entrada e Processo) assumindo a forma de construtos (ou variáveis latentes)
e uma delas (Resultado) composta por variável observável. Estes construtos, representa-
dos por círculos, foram mensurados indiretamente, a partir de um conjunto de variáveis
observadas, representadas por pequenos retângulos situados no interior do círculo. Estas
variáveis, usadas para compor os construtos, foram extraídas das bases de dados do Censo
da Educação Superior e do Questionário Socioeconômico respondido pelos alunos parti-
cipantes do ENADE, ambos do ano de 2006. Já o Resultado, representado por retângulo,
foi constituído pelas seguintes variáveis observáveis, relacionadas à dimensão de eficácia
do conceito de qualidade: Conceito ENADE, Conceito IDD e Desempenho Geral dos Es-
tudantes (ingressante e concluinte) na prova do ENADE, tendo como referência o ano de
2006.

Figura 3.3: Modelo Analítico dos Fatores de Qualidade de Cursos Superior.

Fonte: Catunda (2012, p. 82).

Por intermédio da análise da Figura 3.3 é possível observar que as quatro dimensões
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do modelo analítico estão interconectadas por setas que indicam o sentido das relações. O
resultado de um curso de graduação sofre influência (ou é produto), direta e indiretamente,
de três dimensões (Contexto, Entrada e Processo). A dimensão Processo influencia dire-
tamente o Resultado, mas recebe influências diretas e indiretas das dimensões Entrada e
Contexto. A dimensão Entrada influencia diretamente o Processo e direta e indiretamente
o Resultado, mas recebe influências diretas da dimensão Contexto. Por fim, o Contexto
influencia direta e indiretamente todas as dimensões (Entrada, Processo e Resultado), mas
não recebe influência de nenhuma outra dimensão. Este Modelo de Análise foi aplicado
para os cursos superiores de Gerenciamento e Administração, avaliados pelo INEP por
intermédio do ENADE 2006. O conjunto de variáveis usadas pelo autor para estimar os
construtos estão apresentadas no Quadro 1 (Quadro Operacional) que está no Anexo B.

De acordo com Catunda (2012), as quatro dimensões apresentadas na Figura 3.3 são
caracterizadas por fatores produtivos e o produto. Tais dimensões são representadas por:

• Contexto: são indicadores que têm a capacidade de influenciar a vida produtiva das
organizações, porém as organizações pouco ou nada podem fazer para modificar
rapidamente ou diretamente o seu contexto. Por exemplo: medida de infraestrutura
da região onde se encontra a instituição de ensino, o nível de desenvolvimento do
município, a situação política, os movimentos sociais e a economia local.

• Entrada: são indicadores que representam um conjunto de elementos que são dis-
ponibilizados pela organização para que ocorra o processo produtivo, podendo ser
classificados como recursos. Os fatores de entrada, a organização pode modificar
suas quantidades e características em função dos seus propósitos. Por exemplo, uma
instituição pode comprar mais computadores ou diminuir a quantidade de livros na
biblioteca.

• Processo: representa um conjunto de esforços, atitudes e métodos empregados pela
organização para a produção de produtos ou prestação de serviços. São as variáveis
que retratam como a organização promove a educação, entre eles: as atitudes do
discente e as características do ensino da instituição e do seu método. As variáveis
que representam esta dimensão também podem sofrer influência direta e imediata
da organização.

• Resultado: representados pelos indicadores do Conceito ENADE e do Conceito
IDD e também o Desempenho Geral dos Estudantes (ingressante e concluinte) na
prova do ENADE.
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Os resultados da investigação realizada por Catunda (2012) indicaram que os cursos
mais tradicionais ofertados nas universidades e com alta concorrência têm 14,4 vezes
mais chances de obterem Conceito ENADE mais elevado (valores 4 e 5). Também foi
observado que nessas universidades há 2,4 vezes mais chances dos cursos ofertados al-
cançarem conceitos 4 e 5 no IDD, comparando-se com cursos oferecidos pela faculdades
particulares e com baixa concorrência. A este respeito o autor conjectura que, o fato das
universidades (municipal, estadual ou federal) serem gratuitas e por possuirem determi-
nadas características (mais antiga e maior porte), os cursos de graduação ofertados nessas
instituições de ensino tendem a apresentar uma concorrência mais elevada por atrair uma
quantidade maior de candidatos e, por conta disso, seleciona alunos com elevado desem-
penho cognitivo.

Com os dados analisados foi obervado ainda que os cursos de instituições de Ensino
Superior com uma maior quantidade de professor por aluno, ou um maior número de
professor doutor estavam associados positivamente, tanto com Conceito ENADE quanto
com o Conceito IDD. Em relação aos alunos do Ensino Superior, os dados mostraram que
a variável relacionada ao Desempenho Geral no ENADE estava positivamente associada
com as seguintes características dos alunos: maior condição socioeconômica das famílias;
dedicavam mais horas semanais aos estudos; frequentavam mais a biblioteca; leram mais
livros e utilizaram mais o acervo físico da biblioteca para suas pesquisas. Ademais, os
achados na pesquisa indicaram que renda familiar, escolaridade dos pais e tipo de escola
que cursaram Ensino Médio se associaram positivamente com os resultados dos alunos
no ENADE. Isso significa que há evidências de que os alunos de famílias com melhores
condições financeiras, filhos de pais com maior escolaridade e que frequentaram escolas
particulares no Ensino Médio, tendem a desempenhar melhor nos exames do ENADE.

Por fim, cabe registrar que o estudo de Catunda (2012) trouxe contribuições para os
estudos sobre eficácia no contexto da educação superior, ou seja, apresentou contribui-
ções relevantes para as pesquisas que investigam os fatores determinantes da qualidade da
educação superior no Brasil. No entanto, há uma limitação no estudo desse autor porque
no modelo de análise não foi levado em consideração os diferentes níveis de hieraquia
presentes nos dados educacionais, no caso específico, alunos e instituição/curso.

A partir das indicações teóricas abordadas até aqui, que serviram de subsídios para
o desenvolvimento do presente estudo e também das questões de pesquisas apresentadas
na Introdução deste trabalho, foi possível elaborar o modelo teórico conceitual para a
presente tese, o qual será representado no próximo capítulo.



Capítulo 4

METODOLOGIA

A metodologia usada nesta pesquisa é marcadamente ancorada na abordagem quan-
titativa, com uso de dados gerados pelo INEP. A intenção do estudo é identificar quais
variáveis presentes nos microdados do ENADE e do Censo da Educação Superior podem
explicar a variabilidade do ganho de aprendizado dos alunos dos Cursos de Engenharia
Elétrica e Pedagogia, participantes do ENADE de 2017. Este capítulo é dividido em cinco
seções. Na primeira seção, é apresentado o modelo conceitual proposto para a presente
tese. Na segunda seção, é abordada a descrição da primeira etapa metodológica relacio-
nada ao procedimento técnico usado para a junção das bases de dados empíricos. Após a
junção dessas bases, procederam-se os ajustes dos modelos e aplicação das técnicas esta-
tísticas. Na terceira seção, serão apresentados os Modelos de Regressão Hierárquico usa-
dos para calcular os valores agregados dos alunos e dos cursos de graduação. Em seguida,
na quarta seção, é dedicada a abordagem da Teoria de Resposta ao Item, que foi utilizada
para a produção do indicador do nível socioeconômico dos alunos. Por fim, na quinta
seção é apresentada a técnica da Análise Fatorial, para a redução da dimensionalidade das
variáveis contidas na base de dados da pesquisa e, desta forma, obter determinados cons-
trutos de interesse, que podem estar associados com o ganho de aprendizado dos alunos
na fase de conclusão do curso de graduação.

101
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4.1 MODELO TEÓRICO CONCEITUAL RELACIO-
NANDO AO GANHO DE APRENDIZADOS DOS
ALUNOS

Tendo apresentado os modelos teóricos no contexto de eficácia escolar no Capítulo 3,
nesta seção será exposto o modelo teórico relacionado ao ganho de aprendizado dos alu-
nos. Considerando que o objeto da pesquisa reside na educação superior, o modelo hipo-
tético proposto nesta tese (sintetizado na Figura 4.1) tenta representar, de forma simpli-
ficada, os fatores que se associam com o ganho de aprendizado dos alunos. Tal modelo
adotado assume que diversos fatores interagem, simultaneamente, para a produção dos
resultados educacionais dos alunos.

Figura 4.1: Modelo hipotético sobre a relação dos fatores associados ao ganho de apren-
dizados dos alunos.

Fonte: Elaboração própria.

A Figura 4.1 ilustra as relações entre os fatores e os resultados educacionais dos alu-
nos. Ainda que sejam assinaladas no modelo as relações entre as variáveis dos indivíduos
e os fatores presentes nos cursos (ou nas instituições de educação superior) que se asso-
ciam com o ganho de aprendizado, deve-se ressaltar que essas relações se manifestam em
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níveis diferentes de hierarquia. A raça/cor, por exemplo, é uma variável relacionada aos
alunos, enquanto a proporção de professores doutores que atua nos programas de gradua-
ção está relacionada a um fator de curso de graduação. Sob esse prisma, o esquema apre-
sentado no modelo tem a intenção de caracterizar essa estrutura hierárquica dos dados, os
quais possuem dois níveis. O primeiro nível são os alunos (figura retangular contínua na
cor azul) e o segundo nível são os cursos de graduação (figura retangular tracejada na cor
azul). Cada estrutura ilustrada na Figura 4.1 é composta por um conjunto de variáveis que
estão descritos de forma detalhada na Tabela 1, disponível no Apêndice A.

Conforme já explicitado amplamente aqui, a questão central do estudo envolve pesqui-
sar quais fatores influenciam o sucesso acadêmico dos alunos, ou seja, interessa investigar
quais fatores favorecem ao ganho de aprendizado dos alunos. Sendo assim, o resultado
educacional do aluno é expresso em termos do ganho de aprendizado no que diz respeito
à Formação Geral e ao Conhecimento Específico no momento que os alunos estão em
fase de conclusão da educação superior nos Cursos de formação em Engenharia Elétrica
e Pedagogia. Os resultados dos alunos nas provas do ENEM foram as principais medidas
de desempenho prévio. Ao incluir essa medida no modelo estatístico apropriado torna-se
possível mensurar de forma aproximada o ganho de aprendizado dos alunos.

Percebe-se que as provas de Formação Geral e Conhecimento Específico que com-
põem o ENADE avaliam duas dimensões distintas da formação acadêmica dos estudantes
do Ensino Superior e por esse motivo serão analisadas separadamente. Outro motivo que
justifica a escolha em analisar separadamente cada resultado da prova do ENADE é que,
considerando a realidade do sistema educacional superior brasileiro, de maneira geral,
a maioria dos cursos de graduação tende a transmitir e desenvolver mais as habilidades
cognitivas da área de formação profissional. Em linhas gerais, pode-se dizer que embora
a função das instituições de educação superior não seja apenas oportunizar o aprendi-
zado em relação aos conteúdos específicos para a formação profissional de seus alunos,
na prática, os conhecimentos mais gerais voltados para assuntos relacionados à realidade
brasileira e internacional tendem a receber, de forma geral, menos ênfase nos projetos
pedagógicos dos cursos de Ensino Superior.

Deve-se levar em consideração também o fato de que há certo consenso na literatura
educacional no sentido de apontar uma forte relação entre as variáveis pessoais dos alunos
e os seus resultados educacionais. Sendo assim, nessa mesma direção, no modelo foram
incluídas as variáveis relacionadas aos alunos, que poderiam influenciar o seu ganho de
aprendizado em Formação Geral e Componente Específico, como sexo, raça/cor, ativi-
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dade de trabalho, os conhecimentos prévios e os recursos econômicos e sociais. Além
desses fatores relacionados aos alunos, há outra estrutura que, também, é supostamente
influenciadora do resultado educacional desses alunos: os cursos de graduação (ou as
instituições de educação superior). Em princípio, assume-se que os cursos de graduação
tenham um papel relevante no processo formativo de seus alunos.

Como provê o esquema, nos cursos de graduação destacam-se os fatores relacionados
aos docentes. Neste ponto, é necessário comentar que os docentes são considerados um
dos fatores presentes nos cursos de graduação (ou das instituições de ensino superior)
mais relevantes para a qualidade educação, pois eles são os principais agentes mediado-
res na transferência de conhecimentos e saberes aos alunos. O modelo presume que as
características dos docentes, como por exemplo, o nível de escolaridade e a experiên-
cia contribuam para a qualidade do ensino em sala de aula. Portanto, é razoável admitir
que os fatores ou variáveis que refletem as características do corpo docente que atuam
nos curso de graduação devam ter, em certa medida, algum efeito sobre os resultados de
aprendizagem dos alunos em Conhecimentos Específicos.

Conforme é possível visualizar no modelo, a seta que representa o efeito das caracte-
rísticas dos alunos é direcionada para os resultados em Formação Geral e Conhecimento
Específico. No entanto, as setas que representam os efeitos dos cursos de graduação (fi-
gura retangular tracejada na cor azul ) não estão direcionadas para dos resultados dos
alunos em Formação Geral. Isso foi feito baseado no pressuposto de que muitas variáveis
contidas no Questionário ENADE e nos microdados do Censo da Educação Superior exer-
çam uma influência maior sobre os Conhecimentos Específicos da área de formação do
aluno. Por essa razão, as setas que representam os efeitos das características dos docentes
e os fatores presentes nos cursos (ou nas instituições de ensino superiores) estão direci-
onadas somente para os resultados obtidos pelos alunos em Conhecimentos Específicos.
Isto é, o modelo assume que há uma associação entre as características dos docentes e dos
cursos (ou das instituições de ensino superiore) com o ganho de aprendizado dos alunos
em Conhecimento Específico.

Cabe lembrar que a pergunta de pesquisa a ser respondida com auxílio do modelo é:
“Quais aspectos pessoais dos alunos e fatores presentes nos cursos de educação superior
das instituições federais favoreceram o ganho de aprendizado dos alunos não cotistas
e cotistas graduandos em Engenharia Elétrica e Pedagogia?” Ademais, também foram
levantadas algumas hipóteses, descritas na Introdução deste trabalho, que auxiliaram na
resposta da pergunta de pesquisa. Dentro do propósito desta tese, no que diz respeito
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aos estudantes cotistas e não cotistas, o estudo também teve interesse em verificar se eles
diferem significativamente, em termos de ganho de aprendizado no que diz respeito aos
Conhecimentos Específicos e a Formação Geral. Isso porque, com a democratização da
educação superior por meio das Ações Afirmativas, há um questionamento se a equidade
no que se refere às condições do acesso à educação superior também proporcionou uma
igualdade de resultados educacionais entre os alunos cotistas e não cotista no final da
graduação.

Para responder a pergunta de pesquisa proposta neste trabalho, impõem-se a necessi-
dade de escolhas metodológicas que sejam coerentes com a natureza dos dados educaci-
onais. Sob essa ótica, o modelo hierárquico coloca-se como uma metodologia adequada
ao estudo, tendo em vista que esse método leva em consideração os diversos níveis de
hierarquia (aluno e curso de graduação) presente nos dados, como se verá na seção 4.3.
Sob o ponto de vista da formulação de políticas educacionais, é interessante saber as re-
lações que ocorrem entre as variáveis dentro do mesmo nível hierárquico e também com
variáveis de diferentes níveis. Por exemplo, é de interesse saber se a qualidade da in-
fraestrutura das instituições educacionais ou se docentes com melhores qualificações têm
efeitos benéficos para o ganho no aprendizado dos alunos. Aliado a essa potencialidade,
encontra-se ainda o fato de que, com a utilização de tais modelos estatísticos, é possível
explicar a variabilidade do fenômeno estudado. Isto é, permitem que sejam avaliadas as
contribuições mais relevantes das variáveis de cada nível da hierarquia presente nos dados
(aluno e curso de graduação) na explicação da variabilidade dos resultados educacionais.

Exposto o modelo teórico conceitual, a próxima seção trata da descrição da base de
dados usada na pesquisa. Em seguida, na terceira seção deste capítulo, serão apresentados
os modelos hierárquicos citados aqui na primeira seção.

4.2 DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DOS DADOS

Conforme já mencionado no Capítulo 2, uma condição essencial para estimar o va-
lor agregado (ou nível de aprendizado) é o conhecimento de pelo menos duas medidas
de desempenho para cada aluno. No Brasil, existem dois resultados de testes em larga
escala, já consolidados, que são mensurados em duas épocas distintas, a saber: o ENEM,
que representa uma medida de desempenho dos alunos na saída do Ensino Médio e, ao
mesmo tempo, são aspirantes à educação superior, o qual será utilizado como medida de
desempenho prévio de admissão ao curso de graduação e o teste do ENADE, que é uma
medida do desempenho do aluno na fase final da graduação.
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Para responder a pergunta de pesquisa colocada na Introdução da tese, seria essencial
interligar as bases de dados com as informações dos desempenhos e dos questionários
dos alunos participantes, tanto do ENEM quanto do ENADE. A preparação deste arquivo
finalizaria com o acréscimo das informações do Censo da Educação Superior. A primeira
etapa consistiu na junção dos microdados do ENEM (das edições de 2010 a 2014) e do
ENADE do ano de 2017. A junção dessas bases de dados foi possível porque o INEP
disponibilizou os microdados do ENADE (ano de 2017) e ENEM (das edições de 2010 a
2014) juntamente com a identificação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) dos participan-
tes dessas avaliações educacionais. O uso dos dados para fins científicos é concedido pelo
INEP aos pesquisadores, para ser analisado na sala de segurança, localizada nas depen-
dências internas do INEP, em Brasília. Assinou-se um termo de compromisso de sigilo
das informações para que não houvesse a divulgação individualizada dos resultados dos
alunos, dos cursos de graduação e das instituições de Ensino Superior. Sendo assim, os
dados estatísticos apresentados nesta tese foram produzidos nas dependência do INEP e
estão em conformidade com os aspectos legais e éticos exigidos pelo órgão, no que se re-
fere à preservação do sigilo das informações individualizadas presentes nos microdados.
Tais microdados, disponibilizados em bibliotecas do SAS (Statistical Analysis System),
foram exportados para o programa do SPSS 20 (Statistical Package for Social Sciences,
versão 20) para realizar a tratamento das bases com eliminação dos casos problemáticos
de valores, claramente, inconsistentes.

Com as informações do CPF dos alunos submetidos ao ENADE e dos participantes
do ENEM, foi possível identificar os alunos que realizaram dos dois exames. O CPF é
obrigatório para a inscrição nos dois, mas para o ENEM o CPF tornou-se obrigatório a
partir da edição de 2009. A partir do CPF dos participantes da avaliação do ENADE,
procurou-se localizar as informações nas quatro notas das provas objetivas (Ciências da
Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos e Matemática e suas Tecnologias)
desses alunos e informações sobre suas características socioeconômicas presentes nas
bases de dados das cinco edições do ENEM. Nesta pesquisa não foram utilizadas as notas
da prova de redação, pelo motivo de não ser empregado o procedimento de equalização
dos resultados dessa avaliação entre as diferentes edições do ENEM. Isso porque, em
decorrência da não equalização seria inapropriado o uso das notas conjuntas das provas
de redação entre as diferentes edições do Exame.

Visando recuperar as informações de um quantitativo maior possível de alunos parti-
cipantes do ENADE de 2017, limitou-se a busca no intervalo entre as edições do ENEM,
durante o período de 2010 a 2014. A escolha desse período foi determinada pelo fato de
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corresponder entre três a sete anos anteriores à participação do estudante no ENADE de
2017. Na ocorrência de mais de uma participação dos estudantes no ENEM, priorizou-
se pela edição mais próxima do ano de seu ingresso na educação superior. Ao reunir as
informações dos resultados educacionais e dos questionários dos alunos quando ingres-
sante (ENEM) e ao final da educação superior (ENADE) desse mesmo aluno, criou-se
uma base única de dados. Nessa base, posteriormente foram incluídas também algumas
informações extraídas do Censo da Educação Superior, do qual foram filtrados dados so-
bre os docentes que atuam nos cursos. Além disso, foram usadas as informações do Censo
para obter o número total de alunos matriculados nos cursos de graduação, dados sobre
as Instituições de Educação Superior e sobre os cursos de graduação.

A junção dos microdados do ENADE com as informações dos docentes, contidos
no Censo da Educação Superior de 2017, foi possível porque o INEP disponibilizou os
códigos dos cursos em que os docentes atuam. As junções da base do ENADE com as
outras planilhas do Censo da Educação Superior (a planilha com os dados das instituições
de educação superior e dos cursos de graduação) foram possíveis porque há informações
nas bases de dados sobre os códigos das instituições de educação superior e dos cursos de
graduação. Ao final desse processo, para cada área de avaliação construiu-se uma única
planilha com os microdados do ENADE de 2017, do ENEM (2010 a 2014) e do Censo da
Educação Superior de 2017. Isto é, foi construída uma base para os Cursos de Engenharia
Elétrica e outra base para os Cursos de Pedagogia. Para a execução das junções das bases
de dados citadas usou-se o SPSS 20 (Statistical Package for Social Sciences, versão 20).

Depois da realização dessa etapa de preparação do banco de dados da pesquisa,
observou-se que algumas variáveis categóricas coletadas no questionário do ENADE 2017
apresentavam categorias com baixa frequência. Diante disso, foi conveniente em vários
momentos agrupar as categorias com baixas frequências, com a finalidade de facilitar as
interpretações ou melhorar as estimativas dos modelos ajustados. Em seguida, fez-se uma
análise descritiva e exploratória dos dados, com a intenção de identificar nas variáveis
coletadas do questionário socioeconômico do ENADE e do Censo da Educação Superior,
aquelas que poderiam explicar a variabilidade do desempenho dos alunos na prova do
ENADE de 2017. As análises univariadas e bivariadas também foram realizadas com a
finalidade de observar o perfil dos alunos cotistas e não cotistas envolvidos na pesquisa,
e identificar evidências de tendências no comportamento do desempenho desses alunos
na prova do ENADE. Também foram elaboradas as frequências, cálculos de medidas es-
tatísticas (isto é, médias, medianas, quartis e medidas de variabilidade) e elaboração de
gráficos comparativos dos escores de desempenho dos alunos, segundo as categorias das
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variáveis que poderiam ser, potencialmente, preditoras do desempenho no ENADE de
2017.

Usou-se também a técnica de Análise Fatorial para agrupar os itens do questionário
socioeconômico do ENADE de 2017. Tal etapa visou reduzir o número de variáveis
que forneciam informações complementares a respeito da percepção dos alunos sobre os
seguintes aspectos: qualidade da infraestrutura e das instalações físicas das instituições de
educação superior, contribuição dos docentes para a formação acadêmica e a contribuição
dos cursos e instituições de educação superior para ampliação da formação acadêmica
e profissional. A técnica de Análise Fatorial também foi usada nas variáveis do Censo
da Educação Superior. Por fim, com a finalidade de compor o perfil socioeconômico
dos alunos e dos cursos de graduação em estudo, utilizou-se a metodologia da Teoria de
Resposta ao Item.

Após os procedimentos mencionados anteriormente, selecionou-se um conjunto de
variáveis e fatores presentes na base de dados da pesquisa para serem testados como va-
riáveis explicativas do desempenho dos alunos no ENADE, nos modelos de regressão
hierárquica. Tais modelos de regressão permitem testar, de forma simultânea, o efeito
das variáveis explicativas e fornecem medidas de significância das associações observa-
das entre as variáveis explicativas e os desempenhos dos alunos no ENADE 2017, bem
como permite calcular o valor agregado dos alunos e dos cursos. Nas próximas subseções
serão detalhadas os métodos usados neste estudo, ou seja, serão descritos os Modelos
Hierárquicos, a Teoria de Resposta ao Item e a técnica da Análise Fatorial.

4.3 MODELOS LINEARES HIERÁQUICOS

O propósito dos modelos hierárquicos é encontrar os fatores explicativos do ganho
de aprendizado dos alunos concluintes da educação superior, dos Cursos de Engenharia
Elétrica e Pedagogia, das Instituições de Ensino Federal, em termos de Conhecimentos
Específicos e Formação Geral. As análises descritivas e exploratórias, aliadas às infor-
mações da fundamentação teórica sobre os fatores associados ao desempenho dos alunos,
bem como as variáveis relacionadas às questões de pesquisa propostas, foram de funda-
mental relevância para a detecção de quais variáveis de importância teórica e de interesse
seriam utilizadas como preditoras (ou explicativas) nos modelos de valor agregado desen-
volvidos.

No decorrer do processo de ajuste dos modelos hierárquicos foram identificadas as
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variáveis mais associadas ao aprendizado dos alunos e, além disso, foram quantificados
também seus efeitos líquidos na presença de outras variáveis, ou seja, controlando-se
pelos efeitos das demais variáveis presentes no modelo. Os modelos permitem ainda que
sejam avaliadas as contribuições de cada nível da hierarquia presente nos dados (aluno e
curso de graduação), na explicação da variabilidade dos resultados.

Comumente em uma modelagem estatística é necessário que várias etapas sejam cum-
pridas antes de se estabelecer o modelo final. No caso da modelagem hierárquica, ajusta-
se inicialmente um modelo mais simples, ou seja, sem preditores, sob a denominação de
Modelo Nulo, Modelo incondicional ou Modelo de Médias, com a finalidade de decom-
por a variabilidade em cada um dos níveis de análise estabelecido para o modelo. Em
seguida, no próximo passo, insere as variáveis explicativas e testa a sua significância den-
tro do modelo. Assim, o modelo vai sendo construído passo a passo, até chegar ao modelo
final com o melhor ajuste dos dados empíricos. Com esse modelo final, deve-se realizar
uma análise de resíduos para verificar se nenhum pressuposto básico pré-estabelecido foi
violado e verificar também se há presença de valores outliers que não são bem explicados
pelos modelos ajustados.

No estudo há duas unidades de análise, isto é, os modelos hierárquicos utilizados no
presente estudo contêm dois níveis, sendo no primeiro nível o aluno e no segundo nível o
curso de graduação, conforme mostra a ilustração adiante. A Figura 4.2 exibe a estrutura
dos dados para um modelo em que há n j unidades de nível 1 (alunos) para cada unidade
j ( j = 1,2,3, . . . ,J) do nível 2 (curso de graduação).

Figura 4.2: Estrutura dos dados educacionais da presente tese para o caso de um modelo
hieráquico de dois níveis.

Na subseção a seguir, será realizada uma revisão de literatura sobre as ideias centrais
dos fundamentos teóricos para a compreensão dos modelos lineares hierárquicos de dois
níveis usados para estimar o valor agregado.
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4.3.1 Modelo Nulo ou Incondicional

Normalmente a estratégia usada na construção do modelo hierárquico é iniciar com
o Modelo Nulo por ser o mais simples. Neste caso, não inclui variável explicativa ou
preditora em nenhum dos níveis.

• Modelo de Nível 1: Alunos

Neste primeiro modelo, o desempenho do aluno no teste do ENADE de 2017 (Co-
nhecimento Específico ou Formação Geral) é em função da média do curso de graduação
adicionado a um componente aleatório:

Yi j = β0 j + εi j

em que:

Yi j: é o desempenho do i-ésimo aluno concluinte do j-ésimo curso de graduação de
diferentes instituições educacionais, refere-se ao desempenho do aluno (i, j);

β0 j: é a média do j-ésimo curso de graduação;

εi j: efeito aleatório associado ao aluno (i, j), ou seja, representa o desvio do aluno
(i, j) em relação à média do seu curso de graduação. Previamente, esse efeito
aleatório é assumido ter distribuição normal com média zero e variância σ2, (εi j ∼
N(0; σ2)). A variabilidade do desempenho dos alunos é considerada a mesma em
todos dos cursos de graduação, usualmente conhecido como erros homogêneos ou
homocedásticos.

Cabe reiterar que os índices i e j são, respectivamente, o aluno e o curso de graduação,
sendo representado por: i = 1,2,3, . . . ,n j alunos matriculados no curso de graduação j e
j = 1,2,3, . . . ,J os cursos de graduação.

• Modelo de Nível 2: Curso de Graduação

Neste segundo modelo, considere que o desempenho médio do curso de graduação no
ENADE de 2017, β0 j, varia aleatoriamente em torno da média geral:

β0 j = γ00 +b0 j
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em que:

γ00: média geral do desempenho de todos os cursos de graduação;

b0 j: efeito aleatório associado ao curso de graduação (“efeito do curso de graduação”),
ou seja, o desvio da média do curso de graduação ( j) em relação à média geral.
Estabelece-se de forma prévia que esses efeitos são assumidos ter distribuição Nor-
mal com média zero e variância τβ, b0 j ∼ N(0; τβ). A variabilidade entre o desem-
penho dos cursos é considerada a mesma (homogênea).

O modelo nulo ainda não fornece informações sobre as influências das variáveis ex-
plicativas e nem é possível mensurar o valor agregado, mas ele é bastante útil porque
fornece meios que permitem decompor a variabilidade total do desempenho dos alunos
Yi j segundo os níveis hierárquicos, são eles:

▷ Nível 1: variabilidade σ2 entre os alunos dentro de um curso de graduação;

▷ Nível 2: variabilidade τβ entre os cursos de graduação.

Por meios das medidas σ2 e τβ torna-se possível estimar o coeficiente de correlação
intraclasse ou a proporção de variação do desempenho educacional que ocorre entre os
alunos dentro dos cursos de graduação e entre os cursos de graduação, respectivamente.
Supondo que os efeitos aleatórios dos dois níveis (εi j e τβ) são não correlacionados, os
coeficientes de correlações intraclasses têm as seguintes expressões:

ρσ = σ2

(σ2+τβ)
: refere-se à proporção da variância de desempenho dos alunos dentro do

curso de graduação;

ρτβ
=

τβ

(σ2+τβ)
: refere-se à proporção da variância de desempenho dos cursos de gradu-

ação entre si.

Os coeficientes ρσ e ρτβ
podem assumir valores no intervalo entre 0 a 1. Tais coefi-

cientes mensuram o percentual da variabilidade total do desempenho do aluno (Yi j) que
pode ser explicado pelas diferenças de características ou fatores relacionados, respectiva-
mente, ao aluno e ao curso de graduação. Por exemplo, suponha uma situação hipotética
em que o coeficiente de correlação ρτβ

seja, aproximadamente, igual à zero. Isso indica
que a variabilidade do desempenho dos alunos é devido às diferenças de características
entre eles. Melhor dizendo, a influência do curso de graduação sobre o desempenho dos
seus alunos seria quase inexistente. Por outro lado, se ρτβ

for, hipoteticamente e apro-
ximadamente, igual ao valor “1” significa que a variabilidade presente no desempenho
dos alunos é inteiramente decorrente das diferenças existentes entre os cursos de gradua-
ção. Nesta situação, conclui-se que as características individuais dos alunos (tais como,
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sexo, idade e nível socioeconômico) exercem pouca ou nenhuma influência sobre o seu
desempenho.

Ainda sobre os coeficientes de correlação intraclasse, cabe enfatizar que esses co-
eficientes também refletem o grau de dependência entre as variáveis medidas no nível
do aluno. No caso específico da presente tese, a dependência entre o desempenho dos
alunos ocorre devido ao fato de que os alunos são agrupados dentro dos cursos de gra-
duação, formando conglomerados. O desempenho dos alunos dentro do mesmo curso
de graduação raramente são independentes tendo em vista que, em geral, os alunos são
influenciados mutuamente entre si, bem como compartilham de um mesmo contexto edu-
cacional. Se por hipótese o coeficiente da correlação intracursos (ρτβ

) for estatisticamente
maior do que zero, é apropriado usar o modelo de regressão multinível, uma vez que essa
opção metodológica leva em conta a estrutura hierárquica e além disso, considera todas
as correlações existentes entre as observações nos diferentes níveis de hierarquia. Em
contrapartida, se o coeficiente de correlação intraclasse ρτβ

for muito próximo de zero,
provavelmente não há efeito de grupo sobre os desempenhos alcançados pelos alunos e,
neste caso específico, o modelo multinível não é o mais indicado.

4.3.2 Modelo Condicional

Neste modelo é possível incluir as características dos dois níveis de hierarquia (aluno
e cursos de graduação) como variáveis explicativas do modelo. Tal possibilidade permite
formular um modelo com estrutura geral em cada nível.

• Modelo de Nível 1: Alunos

Dentro de cada curso de graduação o desempenho do aluno no teste do ENADE de
2017 (Conhecimento Específico ou Formação Geral) está em função de P características
relacionadas a ele, mais um erro aleatório:

Yi j = β0 j +β1 jZ1i j +β2 jZ2i j +β3 jZ3i j + · · ·+βP jZPi j + εi j (4.1)

em que:

Yi j: é o desempenho do i-ésimo aluno matriculado no j-ésimo curso de graduação,
refere-se ao aluno (i, j);
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Z1i j , Z2i j, . . . ,ZPi j: são as variáveis explicativas ou preditoras que representam as ca-
racterísticas dos alunos (i, j), por exemplo, idade, renda familiar e nível socioe-
conômico. Cabe ressaltar que essas variáveis também podem ser categóricas ou
indicadoras, popularmente conhecidas como variáveis dummy, tais como sexo, raça
ou cor, estado civil, dentre outras. Para melhor interpretação dos resultados, sugere-
se que as variáveis explicativas contínuas sejam centralizadas na média do curso de
graduação, isto é, calcular a diferença entre o escore de cada aluno e a média do
curso que estão matriculados, ou pode ser centralizada na média geral. Centrar as
variáveis contínuas explicativas na média amostral do curso ou global pode facilitar
a interpretação do intercepto da regressão quando, por exemplo, o valor zero pode
estar fora do intervalo dos dados observados para as variáveis explicativas do nível
1 ou 2 incluídas no modelo.

β0 j: é o intercepto do modelo para curso de graduação j. A interpretação deste coefi-
ciente depende da natureza ou do tipo de centralização da variável. Para variável
centralizada na média do curso de graduação, este parâmetro é interpretado como o
desempenho médio do curso j.

β1 j , β2 j, . . . ,βPi j: são os coeficientes das variáveis relacionadas ao aluno e também
são as inclinações do modelo de regressão. Estes coeficientes indicam a direção
e a força de associação entre cada característica do aluno e o seu desempenho.
Interpretado como a mudança esperada no desempenho do aluno (i, j), quando
acrescenta uma unidade na variável particular Zpi j, (para p = 1, . . . ,P), mantidas
constantes todas as outras variáveis presentes no modelo.

εi j: é o efeito aleatório associado ao aluno (i, j). Refere-se ao desvio do desempenho
observado do aluno (i, j) em relação ao desempenho previsto para ele com base no
modelo. Previamente, esse efeito aleatório do nível 1 é assumido ter distribuição
normal com média zero e variância σ2, (εi j ∼ N(0; σ2)). O modelo assume que
há uma linearidade entre as variáveis relativas aos alunos e o seu desempenho e
também assume que independência entre as observações e erros homocedasticos.

• Modelo de Nível 2: Curso de Graduação

Os coeficientes de regressão no modelo de nível de aluno (incluindo o intercepto) po-
dem ser fixos (ou seja, não variável) ou considerá-los como aleatórios. Sendo assim, cada
coeficiente de nível 1 pode ser ajustado com as características dos cursos de graduação.
Essa possibilidade permite formular uma equação que mensura a influência das Q carac-
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terísticas do curso de graduação nos coeficientes βp j relacionadas às variáveis Zpi j, sendo
representadas por:

βp j = γp0 +
Q

∑
q=1

γpqWq j +bp j, (4.2)

em que:

γp0: é o intercepto na modelagem do efeito βp j para o curso j.

Wq j , (para q = 1,2, . . . ,Q), são um conjunto de preditores relacionadas às característica
do curso de graduação, como por exemplo, proporção de docentes com dedicação
exclusiva e proporção de professores doutores que atuam nos cursos, dentre outras.

γpq: é o coeficiente de inclinação associado a variável do curso de graduação Wq j. O
valor desse coeficiente representa a direção e a força de associação entre Wq j e βp j.

bp j: é um efeito aleatório de nível 2 e refere-se ao desvio do coeficiente βp j do curso de
graduação ( j, k) em relação ao valor previsto pelo modelo de nível 2. Usualmente,
admite-se que o efeito aleatório εi j, do nível do aluno, seja independente dos erros
aleatório do nível do curso de graduação bp j, ou seja, COV(εi j; bp j )= 0, para
quaisquer i, j,p.

Quando inclui no modelo (4.2) uma medida de desempenho prévio do aluno, o termo
bp j é interpretado na literatura educacional como valor agregado (FERRÃO; FERNAN-
DES, 2003; GOLDSTEIN, 1997; SOARES et al., 2017). Goldstein (1997) menciona que
os resíduos condicionados pelo desempenho inicial dos alunos tentam medir o progresso
relativo de cada instituição de ensino, isto é, o que essas instituições podem ter adicionado
às pontuações iniciais dos alunos. O referido autor sugere utilizar o termo “comparação
ajustada” em vez de “valor agregado”, por ser a primeira terminologia muito mais rigorosa
do que a segunda, tendo em vista que os escores dos alunos mensurados no momento de
admissão e na saída, das instituições de ensino, estarem comumente em escalas diferentes
e, além disso, o autor entende que a comparação é relativa.

Há P+1 equações no modelo de nível 2, uma para cada um dos coeficientes de nível
1 (do aluno). Os efeitos aleatórios nessas equações podem ser correlacionados. A partir
do modelo 2, há um erro aleatório para cada coeficiente de regressão do modelo de nível
1 (incluindo o intercepto) quando considerados como aleatórios. Neste caso, tem-se um
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conjunto de erros aleatórios (b0 j;b1 j; . . . ;bP j). Assume-se que esse vetor, com um con-
junto de bp j, tenha distribuição normal multivariada com uma média de zero e matriz de
covariância Tβ dada por:

Tβ =


τ00 · · · τ0p · · · τ0P

· · · · · · · · · · · ·
τpp · · · τtP

· · · · · ·
τPP

 (4.3)

em que:

τ00 : representa a variância de b0 j que, de forma geral, é interpretada como a variância
dos desempenhos médios dos cursos de graduação entre si.

τpp : representa a variância de bp j, sendo interpretada como a variância das inclinações
associadas à variável Zp nos cursos;

τpp′ : representa a covariância entre as inclinações associadas às variáveis Zp e Zp′ , nos
cursos de graduação.

A dimensão máxima da matriz Tβ é (P+ 1) × (P+ 1) e depende do número de coe-
ficientes aleatórios especificados no nível 1. Se βp j for especificado como não aleatório,
variáveis Zp irão aparecer, mas bp j será zero. Quando o modelo é mais simples, assume-
se que as variáveis Zp têm inclinações iguais em todos os cursos de graduação. Nesse
caso, obtém-se um submodelo com parâmetros fixos porque tem-se que:

βp j = γp0.

Neste caso as inclinações não variam aleatoriamente e não são afetados pelo efeito
de Wq j, que é uma característica do grupo. Há uma variedade de possibilidades para
descrever os modelos (4.1) e (4.2). Por exemplo, é possível incluir diversas variáveis
relacionadas aos cursos nos modelos de nível 2 para explicar a variabilidade nessas médias
ajustadas nos cursos de graduação. Em outras palavras, o modelo hierárquico permite
especificar um modelo de regressão em cada nível, além disso, estabelecer se os efeitos
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em cada um desses modelos (ou seja, interceptos e inclinações) são considerados fixos
ou variando de forma aleatória. Todavia, em geral, quanto mais complexo for o modelo,
maior será o tamanho de amostra necessário para estimar os parâmetros e realizar as
inferências (RAUDENBUSH; BRYK, 2002). Na análise hierárquica, a principal restrição
para o ajuste de modelo com muitos níveis é, geralmente, o tamanho da amostra dos níveis
superiores.

Uma vantagem ao usar modelo multinível é evitar o problema vício de agregação
conhecido com o nome de “falácia ecológica”. Termo usado pioneiramente por W. S.
Robinson em 1950 para mostrar que, a partir de um mesmo conjunto de dados, as con-
clusões podem ser distintas se as unidades de análises forem diferentes. Por exemplo, na
educação, os dados do ENADE podem ser analisados no nível do aluno (unidade básica
de análise é o aluno) ou no nível do curso de graduação (unidade de análise é o curso). Se
o pesquisador não utilizar o modelo multinível, que considera os dois níveis de análises,
pode optar por utilizar apenas como unidade de análise o curso de graduação. Neste caso,
todas as informações dos discentes deverão ser sintetizadas em nível de curso por inter-
médio de média, proporção, contagem ou outras medidas. Como por exemplo, pode-se
especificar: média de desempenho dos alunos de um curso. Ao fazer este tipo de agre-
gação, ignora que há uma variação natural do desempenho acadêmico entre os alunos
matriculados dentro de um mesmo curso de graduação.

Em contrapartida, se a unidade de análise escolhida for o aluno, as variáveis relacio-
nadas aos cursos de graduação deverão ser repetidas para cada discente matriculado neste
curso. Nesta situação, além de violar a suposição de independência entre as observações
dos discentes, assume-se que as variáveis relacionadas aos contextos ou insumos dos cur-
sos de graduação influenciam de forma igual todos os estudantes vinculados ao mesmo
programa. Contudo, cabe mencionar que por razões sociais, econômicas e geográficas
a escolha dos alunos pelas instituições de ensino que irão frequentar não é realizada de
forma aleatória (BARBOSA; FERNANDES, 2000). Diante disso, não é adequado su-
por independência entre as variáveis relacionadas aos estudantes matriculados no mesmo
curso de graduação. Por isso, a importância dos modelos multiníveis, pois sua metodolo-
gia é capaz de levar em consideração que os alunos pertencentes a um mesmo conglome-
rado apresentam correlações entre suas respostas, isto é, não são independentes.

Uma ilustração simples sobre viés de agregação ou falácia ecológica é apresentada
por Ross (1997), a qual será sintetizada e utilizada como exemplo. Ele mostra que no ano
de 1996, a International Association for the Evaluation of Achievement (IEA) publicou o
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relatório preliminar com os resultados de desempenho dos alunos obtidos por meio de um
teste em larga escala. Neste relatório, observa-se que alguns países da Ásia (Cingapura,
República da Coréia, Japão e Hong Kong) obtiveram pontuações médias mais altas. Ao
contrário, alguns países ocidentais (como EUA, Suécia, Inglaterra e Noruega), considera-
dos na época da divulgação do relatório como tendo boas e sólidas tradições educacionais,
alcançaram resultados médios relativamente menores. Cabe enfatizar que para estes da-
dos relatados aqui, o país é a unidade de análise, e não os discentes, e os rendimentos dos
alunos na prova foram agregados por intermédio de médias.

Ao realizar comparações em nível nacional, como neste exemplo, é fundamental levar
em consideração as diferenças culturais, econômicas e sociais entre os países, pois corre
o risco de extrair conclusões equivocadas. O autor observou que países da Ásia, que ti-
nham apresentado desempenho médio superior, a maioria dos alunos vivia em contextos
escolares com menos recursos se comparado com estudantes de países ocidentais, que
apresentaram desempenho médio inferior. Ao analisar o fator experiência do professor,
por exemplo, observou que nos EUA e Inglaterra, na época do estudo, aproximadamente
61% e 70% dos alunos participantes da pesquisa, respectivamente, estudaram com pro-
fessores com mais de dez anos de experiência de docência. Em contrapartida, no Japão
e República da Coréia apenas 55% e 43% de seus estudantes, respectivamente, tinham
professores com esse nível de experiência. Esses resultados pareciam sugerir que o ren-
dimento dos alunos provavelmente não era afetado negativamente se os professores tives-
sem menos anos experiência. Todavia, deve-se ter muita cautela com esse tipo de análise
porque os dados agregados podem esconder a influência do professor no desempenho
individual dos alunos.

O presente exemplo pode ser utilizado para ilustrar que não é válido afirmar que uma
relação estabelecida entre informações agregadas em nível de país pode ser aplicada auto-
maticamente (em magnitude ou em direção) no nível do aluno. A teoria relacionada com
a falácia ecológica não permite concluir que os estudantes que estão submetidos a acom-
panhamento de professores com menos experiência de docência frequentemente tenderão
a obter maiores rendimento (ou vice-versa) nos testes padronizados. É provável que o re-
sultado fosse o contrário se tivesse usado como unidade de análise os alunos de cada país.
Portanto, nem sempre é possível extrair conclusões para os estudantes a partir de dados
agregados em nível de nacional (ou curso de graduação). O viés de agregação também
pode ocorrer quando uma variável tem efeitos distintos em diferentes níveis de análises.
Por exemplo, a composição média do nível socioeconômico do curso e o próprio nível
socioeconômico do estudante podem ter efeitos diferentes sobre os desempenhos destes
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discentes.

Para obter os valores dos parâmetros dos modelos especificados nesta seção é impres-
cindível o uso de um método de estimação, o qual será mencionado na próxima seção.

4.3.3 Estimação de Parâmetros dos Modelos Hierárquicos

Na prática, os parâmetros (coeficientes fixos e aleatórios) dos modelos multiníveis,
explicitados nas equações matemáticas apresentadas na subseções 4.3.1 e 4.3.2 são des-
conhecidos, de modo que é necessário um método para estimá-los (encontrar estimativas
desses valores), a partir dos dados observados. Há vários procedimentos de estimação des-
critos na literatura, dentre eles convém destacar o método de máxima verossimilhança. Tal
método é utilizado com mais frequência porque sob algumas condições gera estimativas
para os parâmetros com boas propriedades estatísticas. De uma forma simples, sem levar
em consideração os aspectos matemáticos da abordagem estatística, a ideia subjacente
para encontrar os estimadores de máxima verossimilhança consiste em construir uma ex-
pressão matemática denominada de função de verossimilhança, que explicita a função
densidade dos dados observados como uma função dos parâmetros desconhecidos. As
estimativas de máxima verossimilhança dos parâmetros são os valores que maximizam
essa função de verossimilhança. Em outras palavras, são os valores dos parâmetros que
tornam os valores observados da variável dependente (variável resposta) mais provável
de ocorrer (ou seja, mais verossímil com base nos dados empíricos), dadas as suposições
pré-estabelecidas para sua distribuição, como por exemplo, a suposição de normalidade.

Quando os modelos especificados são complexos, como é o caso do modelo regres-
são lineares multiníveis, nem sempre a expressão da função verossimilhança apresenta
uma forma algébrica simples com solução analítica de forma fechada. Em tais casos,
para encontrar as estimativas dos parâmetros desconhecidos, comumente recorre-se a mé-
todos numéricos de otimização, como por exemplo, Expectation-Maximization (EM), o
Newton–Raphson ou Escore de Fisher (WEST; WELCH; GATECK, 2015), entre outros.
Para iniciar quaisquer desses métodos (ou procedimentos iterativos), geralmente, valo-
res iniciais para os parâmetros são fornecidos. Espera-se que tais valores iniciais fiquem
bem próximos do valor do parâmetro do modelo, à medida que o procedimento iterativo
realizado por meio computacional seja repetido por muitas vezes até que o processo se
estabilize. Isso ocorre no momento em que a diferença entre os dois últimos valores das
estimativas obtidas seja relativamente pequena. Quando essa diferença é muito próxima
de zero, o processo iterativo finaliza e conclui-se que houve a convergência. Têm-se as-
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sim as estimativas de máxima verossimilhança correspondentes para cada parâmetro que,
ao serem substituídos na equação do modelo de regressão multiníveis apresentado nas
subseções 4.3.1 e 4.3.2, geram os modelos ajustados.

No entanto, se a convergência não for alcançada após um número extremamente
grande de iterações, suspeita-se de que o processo iterativo não irá convergir. Em tais
situações, Hox (2010) sugere que possivelmente o modelo proposto não esteja especifi-
cado de forma correta uma vez que não foi possível encontrar as estimativas de máxima
verossimilhança. O autor acrescenta ainda que na análise multinível, a não convergência
geralmente ocorre quando é necessário estimar muitos componentes aleatórios (variância)
que são próximos ou iguais à zero. Nesses casos, uma solução proposta por Hox, Moer-
beek e Schoot (2018), é simplificar o modelo hierárquico, excluindo alguns componentes
aleatórios que não sejam muito importantes para a pesquisa.

Uma vantagem da abordagem do método de máxima verossimilhança é que, sob cer-
tas condições de regularidade, produzem estimativas com boas propriedades estatísticas
como por exemplo, estimadores consistentes (ou seja, à medida que o tamanho da amos-
tra cresce, os estimadores ficam muito próximos dos verdadeiros parâmetros com elevada
probabilidade) e assintoticamente eficientes (isto é, em amostras grandes, os estimadores
de máxima verossimilhança são, aproximadamente, não viesados com variância mínima).
Outra vantagem, segundo Hox, Moerbeek e Schoot (2018), é que em grandes amostras,
esse método é robusto contra violações leves em relação às suposições impostas para o
modelo, como por exemplo, suposição de não normalidade. Há duas funções de verossi-
milhanças diferentes que podem ser usadas na estimação dos parâmetros do modelo re-
gressão multinível, são elas: máxima verossimilhança (MV) e a máxima verossimilhança
restrita (MVR).

De forma geral, o método de MV, quando estima os componentes da variância não
leva em consideração os graus de liberdade perdidos ao estimar os efeitos fixos. Por con-
sequência, esse método gera estimativas dos componentes aleatórios de forma viesadas.
Um método alternativo para o MV é conhecido como MVR, o qual é proposto com a
finalidade de reduzir o viés das estimativas dos componentes aleatórios. Assim sendo, o
método de estimação escolhido para o ajuste dos modelos multiníveis especificados na
presente pesquisa foi o MVR, pois o viés dos estimadores dos parâmetros de covariância
é menor quando comparado com o MV. Teoricamente, MVR gera estimativas os compo-
nentes da covariância próxima dos valores do parâmetros das covariâncias, especialmente
quando o número de grupos (por exemplo, no caso específico da presente tese, número de
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cursos de graduação incluídos na análise) é pequeno, conforme assevera Raudenbush e
Bryk (2002). O presente trabalho não tem a intensão de detalhar o processo de estimação
dos parâmetros dos modelos hieráquicos. Todavia, mais detalhes sobre tais métodos de
estimação podem ser vistos em Hox (2010), Raudenbush e Bryk (2002) e West, Welch e
Gałecki (2015).

No âmbito deste trabalho, para ajustar os modelos multiníveis foi usado o Software

R Core Team (2019), versão 3.6.1, e o pacote lmer4 proposto por Bates e outros (2015).
Esse pacote foi projetado para ajustar modelos multiníveis lineares com implementação
do método MVR como padrão. Na presente tese foi usada a implementação padrão do
pacote, isto é, os parâmetros foram estimados pelo método da máxima verossimilhança
restrita.

4.3.4 Teste de Hipóteses para os Parâmetros

Devido à enorme quantidade de variáveis explicativas disponíveis na base de dados
utilizada da pesquisa, é essencial utilizar um critério para selecionar aquelas variáveis que
apresentam efeitos importantes nos diversos níveis do modelo de regressão. Cabe destacar
que ao selecionar essas variáveis deve-se ter um bom senso, levar em consideração as
indicações do referencial teórico e os objetivos da pesquisa. Adicionalmente, na medida
do possível, procurar por modelos parciomoniosos (mais simples possível, em termos do
menor número de variáveis explicativas) e que, ao mesmo tempo, tenham um bom poder
de explicação sobre os desempenhos dos alunos no ENADE de 2017.

Partindo do pressuposto que o potencial de inclusão de variáveis em um modelo é
limitado, as ferramentas analíticas da estatística também são importantes e devem ser uti-
lizadas como testes de hipóteses. Tais testes pemitem avaliar se o efeito de uma variável
explicativa inserida em cada momento no modelo de regressão multinível é estatistica-
mente significante para explicar a variabilidade do desempenho dos alunos. Isso é re-
alizado por meio de formulação de teste de hipóteses de interesse sobre os parâmetros
fixos, aleatórios e componentes da variância. Para testar hipóteses sobre os parâmetros
fixos, pode-se utilizar a estatística t de Student, a estatística F ou o teste Wald. O presente
trabalho não tem a pretensão de entrar nos detalhes técnicos dos procedimentos sobre os
testes estatísticos, porém tais informações podem ser encontradas nas seguintes referên-
cias West, Welch e Gałecki (2015) e Hox (2010).

A função lmer implementada no Software R não gera os níveis descritivos (ou p-
valores) e como alternativa foi utilizado o pacote lmerTest. Tal pacote fornece o nível
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descritivo (ou p-valor) para os efeitos fixos dos testes t ou F e usa o método Satterthwaite

para calcular, por meio aproximado, os graus de liberdade correspondentes a esses testes.
Mais detalhes sobre o pacote citado ver a referência Kuznetsova, Brockhoff e Christensen
(2017). Cabe acrescentar que o Software R tem uma função específica que pode ser usada
para calcular os intervalos de confiança para as estimativas dos parâmetros dos efeitos
fixos e para os desvios padrão dos efeitos aleatórios.

Nos casos dos parâmetros aleatórios, comumente usa-se o teste da razão de verossi-
milhança, também conhecido como deviance. O teste da razão de verossimilhança tem a
seguinte estatística de teste:

ξ01 =−2loge

(
λ0

λ1

)
,

em que λ0 representa valor da verossimilhança associado ao modelo subjacente à hipótese
nula e λ1 representa a verossilhança associada ao modelo da hipótese alternativa. O teste
se baseia na comparação dos valores das funções de verossimilhança construídas para
dois modelos sob investigação. Todavia, um destes modelos contém os efeitos aleatórios
a serem testados e o outro modelo os excluem. Conforme pontuam West, Welch e Gateck
(2015), esta estatística de teste é apropriada somente para o contexto em que os dois mo-
delos, além de serem ajustados sob o mesmo conjunto de dados, tenham uma relação de
aninhamento, isto é, os parâmetros de um dos modelos formem um subconjunto dos parâ-
metros do outro modelo. Além disso, os dois modelos devem conter o mesmo número de
parâmetros fixos e diferiram apenas em seus parâmetros aleatórios. Os autores comple-
mentam que quando os parâmetros do modelos são baseados nas estimativas de MVR, o
teste da razão de verossimilhança depende se a hipótese a ser testada para parâmetros de
covariância encontra-se na fronteira do espaço paramétrico ou não. Em geral, o teste de
hipótese sobre os parâmetros de covariância é utilizado para verificar se um determinado
efeito aleatório deve ser mantido ou não em um determinado modelo.

Quando os parâmetros de covariâncias a serem testados na hipótese não estão situ-
ados na fronteira do espaço paramétrico, a estatística ξ01 comporta-se de forma aproxi-
mada como uma distribuição qui-quadradro com grau de liberdade igual a diferença de
componentes de variância e covariância estimados entre os dois modelos que estão sendo
comparados. Em contrapartida, quando a hipótese de interesse sobre os parâmetros de co-
variância situa-se na fronteira do espaço paramétrico, os autores Verbeke e Molenberghs
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(2000) mostram que, nesse cenário, a estatística ξ01 tem distribuição assintótica que é
uma mistura de distribuições χ2

1 e χ2
2, cada uma com peso de 0,5. Por fim, cabe ressaltar

que a deviance pode ser usada para testar os parâmetros de efeito fixo e os parâmetros de
efeito aleatório quando as estimativas são baseados na MV. No entanto, quando os parâ-
metros do modelo são baseados nas estimativas de MVR, a deviance é apropriada apenas
para situações em que se realiza teste de hipóteses para os parâmetros aleatórios. Sendo
assim, a deviance não é adequada para testar hipóteses referentes aos efeitos fixos quando
se utiliza a função log-verossimilhança restrita.

Ao ajustar o modelo multinível é comum deparar-se com diversos modelos concor-
rentes que tentam explicar o fenômeno sob estudo. Nem sempre comparar esses modelos
é uma tarefa fácil de ser feita na prática. Isso acontece porque há diversos modelos capa-
zes de descrever, satisfatoriamente, os dados em análise. Como não existe uma estratégia
única que se aplique em todos os casos, entende-se que há uma certa subjetividade envol-
vida nos procedimentos de ajustes dos modelos. No entanto, há alguns critérios objetivos
de comparação de modelos que são bastante úteis. Um destes critérios é baseado na
Consistent Akaike´s Information Criterion (CAIC), o qual é representado pela seguinte
expressão:

CAIC =−2logL+ k[(logn)+1],

em que L representa o logaritmo da função de verossimilhança (com base em MV ou
MVR), n é o tamanho da amostra e k é número de parâmetros do modelo. A comparação
de modelo também pode ser realizada por meio da deviance. Quanto menores os valores
das estatísticas deviance e do CAIC, sinalizam que melhor é o modelo. Em princípio,
o modelo parcimonioso é preferível desde que forneça uma melhor explicação sobre o
fenômeno em estudo. A estatística CAIC apresenta vantagens em relação à estatística
deviance. Uma dessas vantagens é que critério CAIC não necessita que os modelos com-
parados estejam aninhados. Outra vantagem é que o CAIC propõe comparar modelos sem
precisar estipular um determinado nível de significância estatística (um procedimento que,
de certa forma, é subjetivo).

4.3.5 Análise de Resíduos no Modelo Hierárquico

A análise dos resíduos é uma etapa que objetiva avaliar o ajuste do modelo aos dados
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empíricos. Conforme mostram nas subseções 4.3.1 e 4.3.2, o modelo linear hierárquico é
construído com base em um conjunto de suposições técnicas que se não forem satisfeitas
pelos dados analisados podem invalidar a estimação e os testes de hipóteses sobre os
parâmetros e, consequentemente, sobre os valores preditos pelo modelo ajustado. A título
de exemplo, um dos pressupostos da análise multinível é a suposição de normalidade dos
erros. Caso essa suposição não seja satisfeita, afetará a validade dos testes de hipótese
sobre os parâmetros.

O modelo multinível descrito na subseção 4.3.2 pode ser reescrito de maneira matricial
da seguinte forma:

Y j = Z jβ j + ε j (4.4)

β j = W jγ+b j (4.5)

em que, j = 1,2, . . . ,J representam os grupos (ou cursos de graduação), Y j é um vetor
(n j × 1) de variável resposta dos alunos do j-ésimo curso de graduação, Zi é uma ma-
triz (n j × (P+1)) de variáveis explicativas (ou independentes) de nível 1, β j é um vetor
((P+ 1)× 1) de parâmetros fixos desconhecidos associados às P variáveis independen-
tes da matriz Z j, W j é uma matriz ((P+ 1)× (Q+ 1)(P+ 1)) que contém as variáveis
explicativas no nível 2, γ é um vetor ((Q+ 1)(P+ 1)× 1) de efeitos fixos e bi é um ve-
tor ((P+ 1)× 1) de efeitos aleatórios associados ao nível 2. ε j é o vetor (n j × 1) dos
erros aleatórios. Assume-se que os erros tenham distribuições normais e independentes
entre os grupos de diferentes níveis, ou seja, ε j ∼ N(0;σ2I j), em que I j representa a
matriz identidade de ordem j, e b j ∼ N(0;σ2Tβ), sendo Tβ a matriz positiva definida,
e que COV(ε j; b j)= 0. Estas suposições implicam que Y j ∼ N(Z jW jγ;σ2V j), em que
V j = I j +Z jTβZT

j . Reescrevendo as equações 4.4 e 4.5, encontra-se:

Y j = X jβ+Z jb j + ε j, j = 1,2,3, . . . ,J, (4.6)

em que, X j = Z jW j e β = γ. Sob o modelo 4.6, podem-se definir as seguintes fontes de
erros:

a) Nível 1 - Erro Condicional: ε j = Y j −X jβ−Z jb j

b) Nível 2 - Efeito Aleatório: Z jb j ou mais comumente usado b j.
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c) Erros marginais (compostos), ζ j = Y j −X jβ = Z jb j + ε j.

Os correspondentes resíduos dos itens (a) a (c) após o ajuste do modelo são respecti-
vamente: ε̂ j = Y j −X jβ̂−Z j b̂ j; Z jb̂ j e ζ̂ j = Y j −X jβ̂. Tais resíduos são denominados
de confundidos porque eles são inter-relacionados. Por este motivo principal, há dificul-
dade na análise de diagnóstico dos modelos multiníveis por intermédio desses resíduos
estimados. Isso porque uma violação da suposição do modelo identificada na análise de
um tipo de resíduo pode se manifestar no outro resíduo. Logo, deve-se ter muita cautela
ao realizar análise de diagnóstico de modelo ajustados por meio dos resíduos citados.

Nos modelos multiníveis, recomenda-se analisar os resíduos de forma ascendente. No
caso específico deste estudo, com modelo de dois níveis, será realizado o diagnóstico
do modelo com os resíduos no nível 1 e depois que concluir essa etapa será realizada
a análise de diagnóstico no nível 2. Conforme já apresentado, os resíduos do nível 1
são dados por: ε̂ j = Y j −X jβ̂−Z jb̂ j. Para obter tais resíduos é preciso a obtenção das
estimativas dos parâmetros. Uma forma de obter as estimativas dos parâmetros dos efeitos
fixos é por meio dos estimadores de máxima verossimilhança ou máxima verossimilhança
restrita. Os resíduos de nível 1 encontrados usando essas estimativas são, frequentemente
denominados, segundo Loy e Hofmann (2012), de resíduos Empíricos de Bayes (EB).

Dependendo do método de estimação dos parâmetros do modelo, diferentes resíduos,
ε̂ j, são encontrados. Segundo Loy e Hofmann (2014), os valores de β e b j podem ser
estimados por Mínimos Quadrados (LS) ou EB. No primeiro caso, LS, os resíduos de
nível 1 são obtidos a partir do ajuste de modelos de regressão, separadamente, para cada
grupo (por exemplo, cada curso de graduação). Ainda de acordo com Loy e Hofmann
(2014), a vantagem desse procedimento de estimação é que os resíduos dependem apenas
do nível 1 (o nível mais baixo da hierarquia). Por essa razão, tais resíduos do primeiro
nível não são confundidos com os resíduos de nível 2. Esses autores comentam que, em-
bora os resíduos de nível 1 não sejam confundidos com os resíduos de níveis superiores,
os primeiros resíduos – nível 1 – podem não ser confiáveis quando dentro dos grupos os
tamanhos de amostras são muito pequenos. Em tal situação, é recomendável utilizar os
resíduos Empíricos de Bayes.

Os resíduos Empíricos de Bayes são definidos como condicionas b js, dado o conjunto
de observações e os valores estimados dos parâmetros (que podem ser estimados por
máxima verossimilhança ou máxima verossimilhança restrita). Os resíduos Empíricos
de Bayes em cada nível são confundidos, o que faz preferir pelos resíduos de LS em
vez de resíduos de EB no nível 1, a menos que os tamanhos das amostras sejam muito
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pequenos dentro do grupo que impeçam o uso de LS. Por outro lado, uma vez verificadas
as suposições do modelo no nível 1, para níveis mais altos dos modelos Loy e Hofmann
(2014) sugerem o uso de resíduos de EB em vez de resíduos de LS.

Uma ferramenta descritiva útil que tem sido bastante usada para diagnosticar o ajuste
do modelo é a inspeção gráfica dos resíduos. Pode-se verificar, por exemplo, suposição de
homocedasticidade do erro, por meio do gráfico dos resíduos padronizado do LS de nível
1 em relação aos valores ajustados. Sob a veracidade dessa suposição, o padrão esperado
desse gráfico é uma distribuição aleatória dos resíduos em torno do zero. Para avaliar a su-
posição de linearidade entre a variável dependente e as variáveis independentes, sugere-se
analisar o gráfico dos resíduos padronizado do nível 1 do LS, contra os valores das va-
riáveis explicativas. A validade da premissa de linearidade também pode ser avaliada
por meio do gráfico dos resíduos marginais contra os valores das variáveis explicativas,
conforme sugere Hilden-Minton (1995). Sob a suposição de linearidade é esperado que
os resíduos nos dois gráficos apresentem uma variação aleatória em torno de zero. Uma
forma de verificar a suposição de normalidade dos erros é construir o histograma. Outro
gráfico usado para avaliar a suposição de normalidade é o normal de probabilidades dos
resíduos padronizado do nível 1 do LS, que consiste em um gráfico de pontos em que são
representados os quantis amostrais dos resíduos em um dos eixos e os quantis teóricos da
distribuição Normal em outro. O padrão esperado nesse gráfico corresponde ao alinha-
mento dos pontos sobre uma reta que representam os correspondentes quantis amostrais e
teóricos. No histograma, o padrão esperado nesse gráfico é um comportamento simétrico
na distribuição dos valores dos resíduos.

No que se refere os termos residuais de nível 2, conforme já exposto antes, eles são
definidos por Z jb̂ j ou, usualmente, por b̂ j. Esses resíduos podem ser estimados por
dois métodos, são eles: Mínimos Quadrados (LS) ou Empírico de Bayes (EB). Para o
primeiro método, LS, as estimativas dos resíduos podem ser calculadas da seguinte forma:
b̂ j = β̂ j −W jγ̂, em que β̂ j é um vetor de estimativas dos parâmetros obtidos pelo método
de LS e W jγ̂ é a média global estimada. Para o segundo método de estimação, EB,
b j é estimado usando o modo condicional em relação ao conjunto de observações e os
valores estimados dos parâmetros. Conforme informado anteriormente, no segundo nível
sugere-se que sejam obtidos resíduos pelo método de EB. De acordo com Loy e Hofmann
(2014), os resíduos de nível 2 podem ser usados para verificar linearidade das variáveis
explicativas de nível 2 e avaliar a normalidade do erros no nível 2.

Outro ponto relevante na análise de diagnóstico envolve identificar se alguma obser-
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vação ou (conjunto de observações) é influente, ou seja, se algumas observações exercem
alguma influência nas estimativas dos efeitos fixos do modelo ajustado e por consequên-
cia, influenciam as inferências feitas à população. Uma técnica amplamente conhecida na
área estatística para detectar observações influentes é baseada no princípio da eliminação
de observações. Se as estimativas dos parâmetros mudarem substancialmente de valor
após a remoção de uma observação, então há evidências de que tal observação é influente.
Sabe-se que em dados com estrutura hierárquica há um agrupamento natural das observa-
ções. No caso específico de um modelo de dois níveis, para aplicar o método da exclusão
há necessidade de eliminar uma observação individual, quando for avaliar as estimativas
dos parâmetros do nível 1 e, além disso, excluir todas as observações pertencentes a um
grupo de nível superior para avaliar as estimativas dos parâmetros do nível 2.

Uma medida comumente usada para detectar observação com alta influência nas esti-
mativas dos parâmetros dos efeitos fixos é à distância de Cook. Uma medida alternativa à
distância de Cook é a medida MDFFITS. As duas estatísticas citadas medem a distância
entre as estimativas dos parâmetros dos efeitos fixos obtidas com os dados completos e
as obtidas com os dados reduzidos. Para os modelos multiníveis lineares, as distâncias de
Cook e o MDFFITS são definidas, respectivamente, como:

Ci(β̂) =
1
p
(β̂− β̂(i))

T ̂Var(β̂)−1(β̂− β̂(i)) (4.7)

MDFFITSi(β̂) =
1
p
(β̂− β̂(i))

T +
̂

Var(β̂(i))
−1 +(β̂− β̂(i)) (4.8)

em que p é o rank de X e β̂i é a estimativa de β quando a i-ésima observação é eliminada
do conjunto de dados. As Equações 4.7 e 4.8 podem ser usadas para permitirem a exclu-
são em qualquer nível de hierárquia, por exemplo, para modelos de dois níveis, no nível
1, o índice i refere-se a uma observação, enquanto que para o nível 2 o índice i refere-se a
um conjunto de observações dentro do grupo. Nas duas estatísticas, a Distância de Cook

e o MDFFITS, quanto maiores os valores assumidos, sugerem que maior é o poder de
influência da observação sobre as estimativas dos parâmetros fixos. Na prática, convém
examinar as observações que correspondem aos valores de Ci(β̂) ou MDFFITSi(β̂) supe-
riores ao ponto de corte, pois indicam que tais observações podem ser pontos influentes
no conjunto de dados. Geralmente, o ponto de corte é dado por Q3 + 3x(Q3 – Q1), em
que Q1 e Q3 representam, respectivamente, o primeiro e o terceiro quartis das medidas
Ci(β̂) ou MDFFITSi(β̂).
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A presença de observações influentes no conjunto de dados também pode afetar as
estimativas das covariâncias dos efeitos fixos, β̂. Duas medidas usadas para avaliar mu-
dança ocorrida na matriz de covariância de β̂, quando elimina a i-ésima observação são:
covariance trace (COVTRACE) e a covariance ratio (COVRATIO). As expressões das
medidas de COVTRACE e COVRATIO são dadas, respectivamente, por:

COVTRACEi(β) =

∣∣∣∣traço
(

V̂ar(β̂)−1.V̂ar(β̂i)

)
− p

∣∣∣∣
COVRATIOi(β) = det

(
V̂ar(β̂(i))

)(
det

(
V̂ar(β̂)

))−1

As duas estatísticas acima comparam as matrizes de covariância de β̂ e β̂i com e sem a
i-ésima observação, respectivamente. A COVTRACE compara a razão de duas matrizes,
que tem traço p. Na prática, sugere-se que se a observação i não for influente, espera-se
que COVTRACE apresente valores próximos de zero, enquanto que COVRATIO apre-
sente valores próximos de um.

Para o dianóstico dos componentes de variância, considere que θ seja o vetor dos
componentes de variância que contém a variância residual σ2 e cada elemento que compõe
a matriz Tβ. Na análise de diagnóstico, é recomendável avaliar se há presença de alguma
observação que promova alteração nas estimativas dos parâmetros dos componentes de
variância, pois essas alterações podem afetar a precisão dos testes para os efeitos fixo e,
consequentemente, os intervalos de confiança (WEST, WELCH; GATECK, 2015). Uma
possibilidade sugerida pelos autores Loy e Hofmann (2014) para identificar se alguma
observação altera as estimativas dos componentes de variância é usar a medida relative

variance change (RVC) que mede a mudança nas estimativas da l-ésima componente da
variância, θl , com e sem a i-ésima observação. O RVC é definido por:

RVCi(θ̂l) =
θ̂l(i)

θ̂l
−1 (4.9)

em que a estimativa do componente de variância θ̂l(i) quando a i-ésima unidade é excluída
e θ̂l é a estimativa do componente da variância para os dados completos. Quando o RVC
é próximo de zero sugere que a observação i não tem uma grande influência na estimativa
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do componente de variação dos efeitos aleatórios. Por fim, uma vez que se chegue a um
modelo razoavelmente ajustado, inicia a apresentação dos resultados.

Para os modelos de regressão linear múltipla clássica, é amplamente conhecido que os
métodos de diagnóstico estão bem desenvolvidos e implementados em diversos softwa-

res estatísticos. Por outro lado, o diagnóstico dos modelos multiníveis é mais difícil de
executar pelo motivo dos modelos serem mais complexos devido à presença de efeitos
aleatórios e diferentes estruturas de covariância. Além disso, infelizmente nem sempre
todos os procedimentos de análise de diagnóstico estão implementados nos softwares

estatísticos disponíveis de forma gratuita. No software R existem algumas funções im-
plementadas para análise de diagnóstico. Neste trabalho será usado o pacote HLMdiag
proposto por Loy e Hofmann (2014). A função HLMdiag fornece meios para realizar
diagnóstico dos modelos lineares hierárquicos de resposta contínua que foram ajustados
com auxílio da função lmer, o qual foi usado neste trabalho para ajustar os modelos hi-
erárquicos propostos. O pacote HLMdiag também calcula e disponibiliza os resíduos de
Mínimos Quadrados e Empíricos de Bayes em quaisquer níveis de hierarquia do modelo.

Nesta seção foi apresentada uma exposição do modelo hierárquico utilizado no pre-
sente trabalho para o cálculo do valor agregado, bem como o método de estimação e
técnica de diagnóstico do modelo ajustado. A seção a seguir apresenta o método de Te-
oria de Resposta ao Item usado para a produção do indicador do socioeconômico dos
alunos. Tal indicador será incluído no modelo hieráquico para estimar o valor agregado
dos alunos e dos cursos de graduação.

4.4 TEORIA DE RESPOSTA AO ITEM

É muito comum nos estudos educacionais o interesse pelas informações sobre o nível
socioeconômico dos alunos, para que seja possível contextualizar o seu desempenho nas
avaliações em larga escala. Isso porque, de acordo com que pontuam Alves, Soares e
Xavier (2014), as análises sem considerar o nível socioeconômico do aluno podem ge-
rar interpretações enviesadas dos resultados educacionais devido a forte correlação entre
esses dois fenômenos. Por esse motivo justifica-se, no caso específico desta tese, à ne-
cessidade de aferir o nível socioeconômico do aluno e, além disso, essa medida contribui
com informações para mensurar valor agregado dos cursos de graduação, de acordo com
o apresentado no Capítulo 2.

O nível socioeconômico não é observado diretamente no indivíduo, uma vez que se
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trata de um construto ou variável latente. Por ser um construto complexo, então a men-
suração é realizada a partir de uma síntese de um conjunto de variáveis observáveis, tais
como escolaridade dos pais, renda familiar, posses de bens ou ainda outros itens, rela-
cionados ao construto teórico, presente nos questionários contextuais que os alunos ge-
ralmente respondem ao participarem das avaliações educacionais em larga escala. Para
operacionalizar o nível socioeconômico, uma abordagem muito útil é a metodologia da
TRI que viabiliza a mensuração do construto, por meio de um modelo matemático, a
partir da redução de dimensionalidade dos dados, preservando as respostas dos alunos.

Tendo em vista que normalmente as variáveis consideradas relevantes para produzir
o construto do nível socioeconômico são de natureza categórica ordinal, em que há uma
ordenação da mais baixa a mais alta, o modelo da TRI mais adequado é o Modelo de Res-
posta Gradual, desenvolvido por Samejima (1969). Tal modelo, de acordo com Andrade,
Tavares e Valle (2000), assume que os itens apresentam opções de respostas (categorias)
em ordem crescente, sendo descrita pelas seguinte equação matemática:

P+
i, j(θ j) =

1
1+ e−Dai(θ j−bi,k)

, (4.10)

com i = 1,2,3, . . . I, j = 1,2,3, . . . ,n e k = 0,1, . . . ,mi, em que I é a quantidade de itens
incluídos para a construção do nível socioeconômico, n é o número total de alunos res-
pondentes e (mi +1) é o número de categorias do i-ésimo item.

A equação 4.10 representa um modelo matemático logístico em que ai é o parâmetro
de discriminação do item i e, em um certo sentido, representa o quanto cada item consegue
diferenciar indivíduos que apresentam alto e baixo nível socioeconômico. O parâmetro
b(i,k) diz respeito à dificuldade da categoria k do item i na escala do nível socioeconômico.
Em outras palavras, indica a magnitude do nível socioeconômico necessário para que seja
provável o aluno escolher por uma determinada categoria de resposta. Por exemplo, quão
elevado deve ser o nível socioeconômico do aluno para que a probabilidade de responder
que possui um automóvel em sua residência seja maior que 0,5 (DE FREITAS BARROS;
SENKEVICS; DE OLIVEIRA, 2019). Já o parâmetro theta (θ j) representa o valor do
traço latente que, neste caso específico, são os escores do nível socioeconômico do j-
ésimo aluno. Teoricamente, é esperado que o valor de θ varie no intervalo entre −∞ a
∞. D é um fator de escala, constante e igual a 1. Usa-se também o valor 1,7 quando há
interesse em aproximar a função logística da distribuição normal. Por fim, P+

(i, j)(θ j) é a
probabilidade de um aluno j escolher por uma categoria k ou uma categoria superior do
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item i dado o seu nível socioeconômico.

Para o parâmetro de dificuldade por definição, tem-se uma ordenação entre o nível de
dificuldade das categorias de um determinado item, de acordo com a classificação de seus
escores, sendo expresso por:

bi,1 ≤ bi,2 ≤ . . .≤ bi,m′
i
.

A probabilidade de um aluno j escolher uma categoria k no item i é dada por:

Pi, j(θ j) = P+
i,k(θ j)−P+

i,k+1(θ j).

Samejima (1969, apud Andrade, 2000), também, define que P+
i,0(θ j) = 1 e

P+
i,mi+1(θ j) = 0. Sendo assim,

Pi,0(θ j) = P+
i,0(θ j)−P+

i,1(θ j) = 1−Pi,1(θ j)

e

Pi,m(θ j) = P+
i,m(θ j)−P+

i,mi+1(θ j) = P+
i,m(θ j).

Então, o modelo de resposta graduada elaborado por Samejima (1969) pode ser repre-
sentado pela seguinte expressão matemática:

Pi,k(θ) =
1

1+ e−Dai(θ j−bi,k)
− 1

1+ e−Dai(θ j−bi,k+1)

É possível perceber na equação acima que um item com (mi+1) categorias, há mi pa-
râmetros de dificuldade que precisam ser estimados, além do parâmetro de inclinação do
item. Em cada item, o número de parâmetros estimados é dado pelo número de categorias
de resposta (ANDRADE; TAVARES; VALLE, 2000). Por exemplo, suponha que o teste
(ou o questionário) seja composto por um conjunto de I itens e que cada um desses itens
apresente (mi + 1) categorias (ou opções) de respostas a serem dadas pelos indivíduos.
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Nesse caso específico, além dos valores dos θ, tem-se [∑I
i=1 mi + I] parâmetros de itens a

serem estimados.

O modelo de Samejima (1969) está baseado na suposição da unidimensionalidade do
teste, ou seja, significa que o conjunto de itens deve mensurar apenas um único traço
latente, que no caso da presente pesquisa refere-se ao nível socioeconômico. Contudo, de
acordo com Andrade, Tavares e Valle (2000), é suficiente assumir que haja a presença de
um traço latente dominante responsável pelas respostas dadas pelos alunos ao conjunto
de itens relacionados ao construto de interesse. Outra suposição para o modelo da TRI
é a independência local, na qual se assume que para um dado nível socioeconômico, as
respostas dos alunos aos diferentes itens do questionário são independentes.

Segundo Alves, Soares e Xavier (2014), o nível socioeconômico visa mensurar um
construto teórico que posiciona os indivíduos nas distintas classes ou estratos sociais. Os
autores mencionam que embora esse construto seja utilizado há muito tempo nas análises
dos estudos da Sociologia da Educação, não há ainda um consenso pleno sobre o signifi-
cado conceitual do nível socioeconômico, bem como no que diz respeito às dimensões da
realidade social que devem integrar ao construto. Além disso, a forma de mensurar o nível
socioeconômico nas pesquisas empíricas depende não só da perspectiva adotada pelo pes-
quisador, mas também da disponibilidade de dados para esse tipo de análise e da escala
a ser utilizada (categórica ou contínua). Os pesquisadores, ainda, acrescentam que nos
diversos estudos empíricos, o nível socioeconômico é captado por meio das informações
sobre ocupação, rendimento e nível educacional. Porém é preciso enfatizar que classifi-
car os indivíduos de acordo com a sua posição ocupacional não é uma tarefa fácil de ser
realizada na prática, principalmente quando há uma lista com múltiplas categorias de ocu-
pações que podem ser exercidas pelos indivíduos pesquisados. Ademais, geralmente essa
informação não está presente nos microdados das pesquisas educacionais, como é o caso
das bases do ENEM e do ENADE utilizadas para as análises empíricas neste trabalho. Por
esse motivo, neste estudo a dimensão ocupação não será considerada ao operacionalizar
o nível socioeconômico dos alunos.

Ainda há dificuldades a serem enfrentadas nas pesquisas que envolvem a mensuração
do nível socioeconômico dos alunos. Por exemplo, dentre as dificuldades podemos men-
cionar a coleta de informações sobre a renda familiar. Quanto à renda familiar, há um
enorme desafio, tendo em vista que as respostas geradas pelos alunos, ao responderem o
questionário contextual das avaliações externas, nem sempre são fidedignas. As razões
podem ser variadas, mas de acordo com Alves e Soares (2009) uma possível causa seja
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o desconhecimento por parte do aluno ou por decisão própria de não revelarem a renda
familiar, mesmo quando apresentada na forma de faixas de rendimento. Uma alternativa
adotada por muitos pesquisadores para melhorar a precisão da medida do nível socioe-
conômico dos alunos, é considerar na análise, além da renda familiar, itens de posse de
bens e serviço na residência do aluno e o nível de escolaridade dos pais (ANDRADE,
2008; BUCHMANN, 2002, SOARES, 2005). Tais itens são utilizados como base, por
exemplo, para compor o Indicador de Nível Socioeconômico das Escolas de Educação
Básica (INEP, 2014), produzido pelo INEP a partir das informações contidas nos questi-
onários do ENEM e do SAEB.

No cômputo do Critério de Classificação Econômica Brasil (Critério Brasil), também
é levado em consideração as dimensões sobre posse de bens e serviços disponíveis no
domicílio e a instrução educacional do chefe de família, bem como as informações sobre
o acesso aos serviços públicos, como existência de rede geral de água e de pavimentação
da rua onde localiza o domicílio. O Critério Brasil, proposto pela Associação Brasileira
de Empresas de Pesquisa (ABEP), tem a finalidade de estimar um indicador do potencial
de compra de produtos e serviços das famílias brasileiras, sendo utilizado amplamente
pelas empresas de pesquisa de mercado (ABEP, 2020).

No caso da presente tese, para construir uma medida aproximada do nível socioe-
conômico dos alunos participantes do ENADE 2017, a proposta foi usar as seguintes
informações que têm uma relação direta ou indireta com a condição social e econômica:
nível de escolaridade dos pais, escola frequentada pelos alunos no Ensino Médio, renda
familiar e a posse de bens e serviços na residência. No entanto, esses últimos elementos
citados - consumo de bens e serviços – não são contemplados no ENADE, no seu questio-
nário contextual aplicado aos participantes. Devido a essa ausência de informações, para
contornar o problema optou-se por obter tais informações por meio do questionário do
ENEM, no qual há várias perguntas referentes à posse de bens e à contratação de serviço,
tais como computador, automóvel, geladeira, telefone fixo, celular, internet, contratação
de empregados domésticos na residência dos alunos, dentre outros. Com isso ampliou a
extensão do número de itens usados para construir a medida do nível socioeconômico dos
alunos da educação superior, separado por curso. Isto é, foram construídas duas escalas
de níveis socioeconômicos, sendo uma para os alunos de Engenharia Elétrica e outra para
os alunos de Pedagogia.

As dezesseis variáveis selecionadas para compor o nível socioeconômico estão descri-
tas de forma detalhada na Tabela 1 no Apêndice B. Os itens do questionário das diferentes
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edições do ENEM (entre os anos de 2011 a 2014) foram formulados de forma semelhan-
tes, porém foi necessário recodificar algumas categorias de respostas que às vezes estavam
com numerações diferentes ou a ordem de apresentação das alternativas não eram as mes-
mas de um ano para o outro, para que após serem recodificadas houvesse a padronização
das categorias dos itens, de forma que as opções de respostas fossem idênticas entre as
distintas bases de dados. O ENEM de 2014 foi utilizado como padrão para a recodificação
das demais bases de dados dessa mesma avaliação educacional. Para o cálculo do cons-
truto nível socioeconômico foram excluídos os alunos participantes que não responderam
nenhum item do questionário, tanto do ENEM quanto do ENADE, pois essa ausência
de informação inviabiliza o processo de estimação (calibração) do construto por meio do
modelo escolhido da TRI. Com relação ao ENEM do ano 2010, nos microdados desta
edição do exame não estão presentes as informações sobre consumo de bens e serviços e,
por isso, essa base não foi usada para compor o construto nível socioeconômico.

Para verificar a unidimensionalidade das variáveis incluídas no construto do nível so-
cioeconômico foram realizadas as seguintes análises recomendadas na literatura: matriz
de correlação policórica e análise de autovalores e autovetores da matriz de correlação.
A correlação policórica mede o grau de associação entre duas variáveis categóricas ordi-
nais e espera-se que itens relacionados ao mesmo construto estejam associados. Primeira-
mente, a análise foi realizada com o Curso de Engenharia. Todos os coeficientes da matriz
de correlação policórica foram positivos, porém oito correlações com valores muito baixo
(entre 0,007 e 0,104). Na sequência foram analisados os autovalores e observou-se que o
primeiro autovalor (5,48) é 2,8 vezes maior que o segundo autovalor (1,93), o que justifica
a junção das variáveis em um único construto. As análises descritivas da matriz de correla-
ção policórica e dos resultados dos autovalores e autovetores para o Curso de Engenharia
apresentam indícios de que as variáveis usadas para compor o nível socioeconômico estão
associadas a um traço latente (construto) dominante. Resultado semelhante foi observado
para o curso de Pedagogia.

Como mecanismo para avaliar a qualidade de cada item usado no componente da me-
dida do nível socioeconômico, foram realizadas inspeções visuais da Curva Característica
(CCI) e da Curva de Informação (CI). Por exemplo, para os Cursos de Pedagogia, o item
relacionado à escolaridade da mãe têm quatro opções de respostas (1- Nenhuma; 2- En-
sino Fundamental; 3-Ensino Médio e 4- Ensino Superior) e a Figura 4.3 (a) apresenta a
Curva Característica dessa variável, em que no eixo da abscissa está o nível socioeconô-
mico do aluno e no eixo da ordenada está probabilidade de um aluno com um determinado
nível socioeconômico escolher por uma das categorias ordinais. Assim sendo, CCI ex-
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pressa a relação entre o nível socioeconômico dos alunos e a probabilidade de ele optar
uma das categorias da variável “escolaridade da mãe”. É possível notar que as alterna-
tivas de número 1 (mães sem escolaridade - nenhuma) e 4 (mãe ter nível superior) são
escolhidas por alunos que apresentam nível socioeconômico nas extremidades da escala,
isto é, com menores ou maiores níveis socioeconômicos, respectivamente. Observa-se
ainda que à medida que o nível socioeconômico aumenta, cresce a probabilidade de um
aluno escolher a alternativa quatro (mãe com nível superior) e decresce a probabilidade de
escolher as alternativas dois (mãe possuir Ensino Fundamental) ou três (mãe com Ensino
Médio).

A Figura 4.3 (b) ilustra a Curva de Informação (CI) para o Curso de Pedagogia para
a variável (item) escolaridade da mãe. A CI é uma forma de avaliar a precisão do item e
mostra o quanto cada uma das posições na escala do construto nível socioeconômico está
sendo bem estimada. Nota-se que a precisão é maior no valor dois e a contribuição do
item ainda continua razoável no intervalo de (-3 a – 1) e (1 a 3) para a estimativa do nível
socioeconômico. Nos extremos à esquerda da distribuição, a contribuição do item tende
a decrescer. As Figuras 4.4 (a) e (b) apresentam, respectivamente, a Curva Característica
e a Curva de Informação para a variável televisão em cores para os Cursos de Engenha-
ria Elétrica. As interpretações para essas figuras são realizadas de forma similares as
Figuras 4.3 (a) e (b).

Figura 4.3: Curva característica e a curva de informação do item escolaridade da mãe
referente ao Curso de Pedagogia.

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do ENEM (2011 a 2014) e ENADE 2017.
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Figura 4.4: Curva característica e a curva de informação do item televisão em cores refe-
rente ao Curso de Engenharia Elétrica.

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do ENEM (2011 a 2014) e do ENADE 2017.

As Figuras 4.5 (a) e (b) apresentam, respectivamente, a curva de informação total
para o Curso de Engenharia Elétrica e Pedagogia. A Figura 4.5 (a) mostra que a precisão
das estimativas é menor nas extremidades na escala e Figura 4.5 (b), para o Curso de
Pedagogia, ilustra que a precisão é menor da extremidade da esquerda da distribuição. Os
valores das estimativas dos parâmetros de discriminação e de dificuldade variaram dentro
dos valores aceitáveis (discriminação variou entre 0,6 a 2,5 e dificuldade entre -7,0 a 0,5).

Os itens utilizados para compor o fator nível socioeconômico, tanto para os Cursos
de Engenharia Elétrica quanto para os Cursos de Pedagogia, apresentaram uma elevada
coerência interna (com valor de Alfa de Cronbach próximo de 0,80). A medida de Alfa

de Cronbach serve de indicador para avaliar se o conjunto de itens do questionário usado
para construir a escala mede o mesmo construto subjacente. O valor do coeficiente Alfa

de Cronbach, geralmente, varia entre 0 e 1, com o valor 1 indicando elevada consistência.
De forma geral, quando os dados têm uma estrutura multidimensional, o Alfa de Cron-

bach tende a assumir um valor próximo de zero. Na área de Ciências Sociais, de forma
geral, o limite inferior considerado aceitável para o Alfa de Cronbach é de 0,70. Com
base nas análises realizadas, os itens que compõem o construto nível socioeconômico, de
maneira geral, são adequados para estimar o nível socioeconômico dos alunos dos Cursos
de Engenharia Elétrica e Pedagogia.
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Figura 4.5: A curva de informação total dos itens referente aos Cursos de Engenharia
Elétrica e Pedagogia.

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do ENEM (2011 a 2014) e ENADE 2017.

Após a estimação dos parâmetros (calibração) do modelo, é calculada a medida do ní-
vel socioeconômico para cada aluno formando dos cursos considerados na análise. Com
a finalidade de melhorar a apresentação e facilitar a interpretação dos resultados, optou-se
por uma transformação linear, de modo que a escala contínua do nível socioeconômico
apresentasse valores positivos, com média dez e desvio padrão com valor um. A trans-
formação linear adotada, conforme sugerida por Andrade, Tavares e Valle (2000), é dada
por: NSE=1 × Nível socioeconômico + 10. Após a transformação, os resultados da nova
escala do nível socioeconômico (NSE) para cada aluno do Curso de Engenharia Elétrica
variou no intervalo entre 6,64 e 14,19 e para o Curso de Pedagogia ficou compreendido
em um intervalo de 6,73 a 14,21.

Analisando a Figura 4.6 é possível observar que a distribuição do construto nível so-
cioecônomico para o Curso de Engenharia Elétrica é razoavelmente simétrica. E a distri-
buição dos valores desse construto para os Cursos de Pedagogia é levemente assimétrica
positiva (cauda levemente mais estendida na região dos escores mais altos). Isso indica
que em Pedagogia há uma quantidade maior de alunos com NSE mais baixo. De certa
forma, esse resultado é esperado, pois conforme mencionam Nunes e Lordêlo (2017),
quem opta pela docência são, em geral, pessoas provenientes de famílias de nível socioe-
conômico mais baixo.
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Figura 4.6: Histograma do nível socioeconômico dos alunos dos Cursos de Engenharia
Elétrica e Pedagogia.

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do ENEM (2011 a 2014) e ENADE 2017.

As evidências empíricas de validade do construto do nível socioeconômico dos alunos
participantes do ENADE 2017 foram verificadas por meio das medidas de nível socio-
econômico por região geográfica e por dependência administrativa da escola de Ensino
Médio. A validade também foi verificada por meio da correlação de Spearman entre a
média do nível socioeconômico dos cursos, por estado com outros indicadores econô-
micos e sociais disponíveis publicamente no âmbito do estado. De uma forma geral, a
literatura educacional sugere que exista uma possível relação entre as regiões geográficas
do Brasil e o nível socioeconômico dos indivíduos.

Para melhor visualização na apresentação dos dados sobre o nível socioeconômico
dos alunos segundo as regiões do Brasil, foi construído o Boxplot1 (conhecido por dia-
grama de caixa). Como se vê, na Figura 4.7 mostra que, de modo geral, os estudantes
matriculados nos Cursos de Pedagogia que estão situados nas regiões Norte e Nordeste,
áreas consideradas com menores níveis de desenvolvimento econômico, tendem apresen-
tar NSE inferiores comparados com os alunos que frequentam os cursos localizados nas

1O gráfico Boxplot é representado por meio de uma caixa com dois suportes (denominados de limites superior
e inferior). A mediana é representada pela linha horizontal no meio da caixa. O extremo inferior da caixa
representa o primeiro quartil (Q1) e o extremos superior da caixa refere-se ao terceiro quartil (Q3). As
linhas que se estendem do topo e abaixo da caixa são os valores mais baixos ou mais altos, dentro da região
definida pelos seguintes limites: inferior Q1 - 1.5 (Q3 - Q1) e superior Q1 + 1.5 (Q3 - Q1). Os pontos que
se situam abaixo do limite inferior ou acima do limite superior são nomeados de outliers ou valores atípicos
do conjundo de dados e são representados por círculos.
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regiões Sul e Sudeste, conforme se esperava. Para os Cursos de Engenharia Elétrica, os
resultados foram semelhantes aos de Pedagogia, com exceção dos cursos que estão sedi-
ados na Região Centro-Oeste, onde se observa que os alunos apresentaram mediana do
NSE em níveis maiores.

Figura 4.7: Distribuição do nível socioeconômico dos alunos formandos dos Cursos de
Engenharia Elétrica e Pedagogia, segundo as regiões do Brasil.

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do ENEM (2011 a 2014) e ENADE 2017.

A partir da Figura 4.8 é possível observar que os alunos do Curso de Pedagogia que
frequentaram o Ensino Médio nas escolas municipais e estaduais apresentam NSE mais
parecidos e, em geral, nos níveis mais baixos. Em contrapartida, os alunos provenientes
das escolas privadas e federais, em geral, apresentam o NSE nos níveis mais elevados.
Embora não seja apresentada a figura correspondente para os Cursos Engenharia Elétrica,
os resultados encontrados foram análogos ao dos alunos dos Cursos de Pedagogia. Tais
resultados apresentados na educação superior estão na mesma direção observado na edu-
cação básica.

A Tabela 4.1 mostra os resultados das correlações entre a média do NSE dos alu-
nos por estado e diversos indicadores calculados a partir do Censo Demográfico de 2010
(IDHM Renda, IDHM Longevidade, IDHM Educação), gerado pelo PNUD Brasil, Ipea
e FJP (2020). Os resultados evidenciam que os coeficientes de correlações apresentaram
magnitude moderada, com sinais positivos e estatisticamente significativos, ao nível de
significância de 5%.



Capítulo 4. METODOLOGIA 139

Figura 4.8: Distribuição do nível socioeconômico dos alunos formandos dos Cursos de
Pedagogia, segundo a dependência administrativa da escola de Ensino Médio frequentada.

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do ENEM (2011
a 2014) e do ENADE 2017.

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida mensurada
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea) e a Fundação João Pinheiro (FJP), com base nos dados
do Censo Demográfico do IBGE de 2010. O índice IDHM é composto por três indica-
dores, a saber: IDHM Longevidade, IDHM Educação e IDHM Renda (INEP, 2014). As
análises das Curvas Caraterísticas, das Curvas de Informação (CI), das Figuras 4.7 e 4.8 e
da Tabela 4.1 sugerem que os níveis socioeconômicos calculados, tanto para os concluin-
tes dos Cursos de Engenharia Elétrica quanto para os formandos dos Cursos Pedagogia,
participantes do ENADE 2017, conseguem captar de forma aproximada, as condições
sociais e econômicas desses alunos.

O Modelo de Resposta Gradual foi ajustado com uso do Software R (R CORE TEAM,
2019), na versão 3.6.1, usando o pacote ltm elaborado por Rizopoulos (2006). Os pa-
râmetros do modelo foram estimados pelo método de máxima verossimilhança marginal
usando a quadratura de Gauss-Hermite.
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Tabela 4.1: Coeficientes de Correlação de Spearman entre o NSE médio por estado e os
indicadores sociais e econômicos mensurados no âmbito dos estados.

Indicadores Coeficiente de correlação
Engenharia Elétrica Pedagogia

IDHM Renda 0,711∗ 0,573∗

IDHM Longevidade 0,686∗ 0,709∗

IDHM Educação 0,685∗ 0,620∗

Renda Per Capita 0,711∗ 0,573∗

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos indicadores
gerados pelo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.
Pnud Brasil, Ipea e FJP, 2020.
Nota: (∗) Efeito significativo (p-valor < 0,05).

Das diversas vantagens que a TRI oferece em relação a outras abordagens tradicio-
nais de construção de escalas, duas merecem destaque. A primeira delas está relacionada
à possibilidade do construto do nível socioeconômico ser mensurado mesmo quando al-
guns itens do questionário são parcialmente respondidos pelos alunos (dados parcialmente
incompletos). A segunda vantagem é que por meio do uso da TRI torna-se possível a com-
parabilidade dos resultados para grupos distintos e em períodos diferentes, desde que o
instrumento seja preservado, total ou parcialmente (ALVES; SOARES, 2009; SOARES,
2005). O modelo proposto por Samejima (1969) é indicado quando as variáveis envol-
vidas para elaboração do construto é de natureza ordinal, o que foi previsto ao usar as
variáveis utilizadas para construir o nível socioeconômico. No entanto, quando o inte-
resse é reduzir a dimensionalidade das variáveis que estão em escala intervalar ou razão,
uma técnica comumente usada é Análise Fatorial. Esta técnica será apresentada na pró-
xima subseção.

4.5 ANÁLISE FATORIAL

Basicamente, análise fatorial é um método que permite analisar os padrões ou rela-
ções existentes entre muitas variáveis correlacionadas entre si, positivamente ou negati-
vamente, com vistas a agrupá-las de maneira que seja possível conservar o máximo das
informações expressas pelas variáveis originais. Admite-se que cada agrupamento des-
sas variáveis, correlacionadas entre si, represente um construto subjacente denominado
de fator ou variável latente, que é responsável pelas correlações observadas. Neste traba-
lho, a técnica de análise fatorial foi utilizada com a finalidade de obter uma escala de um
construto produzido a partir de um bloco de itens do questionário contextual do ENADE,



Capítulo 4. METODOLOGIA 141

respondido pelos estudantes, bem como reduzir a dimensionalidade de algumas variáveis
contidas nos microdados do Censo da Educação Superior, conforme serão especificados
no Capítulo 5. A aplicação da técnica de Análise Fatorial é comumente utilizada quando
as variáveis estão em escala intervalar ou razão, o que foi previsto na recodificação de
diversas variáveis usadas na pesquisa.

O método da análise fatorial pode ser descrito da seguinte forma: suponha um nú-
mero de p variáveis originais X1,X2, . . . ,Xp, correlacionadas entre si, e que o interesse é
agrupá-las. Primeiro essas variáveis originais são transformadas Zi = [(Xi − µi)/σi], em
que µi e σi representam, respectivamente, a média e o desvio padrão das variáveis Xi,
i = 1,2,3, . . . , p. Seja o vetor aleatório Z = (Z1,Z2, . . . ,Zp) contendo as variáveis pa-
dronizadas, isto é, com médias centradas em zero e variâncias unitárias e Rpxp a matriz
de correlações entre as variáveis originais. O modelo fatorial supõe que essas novas va-
riáveis observadas ou manifesta, Zi, são combinações lineares de um número menor de
m(m < p) de variáveis não observadas, F1,F2, . . . ,Fm, chamada de fatores comuns, mais
um termo residual εi, i = 1,2, . . . , p. Tal termo residual é uma medida da variação de Zi

que não é explicada pelos Fj. De acordo com o exposto, pode-se descrever cada variável
no modelo fatorial da seguinte maneira:

Z1 = l11F1 + l12F2 + · · ·+ l1mFm + ε1

Z2 = l12F1 + l22F2 + · · ·+ l2mFm + ε2
... =

...
...

...

Zp = lp1F1 + lp2F2 + · · ·+ lpmFm + εp.

As equações apresentadas acima podem ser reescritas de forma sumarizada, em no-
tação matricial, como: Zpxl = LpxmFmxl + εpxl . Esse modelo Fmxl representa um ve-
tor aleatório contendo m fatores (1 < m < p) que pressupõem influenciar as variáveis
originais, mas não são observados e nem medidos diretamente, sendo denominados de
variáveis latentes. Ao observar as equações do modelo fatorial, apresentadas acima, é
possível visualizar que as variáveis Zi são relacionadas, linearmente, com os fatores F j,
j = 1,2,3, . . . ,m. Por sua vez, esses fatores latentes (Fj), em tese desconhecidos, reque-
rem que sejam estimados por algum procedimento estatístico. Já os Lpxm são as cargas
fatoriais (termo em inglês loadings) associadas ao fator F j e à variável Zi e, representam
o grau de associação entre as variáveis Zi e os correspondentes fatores F j, i = 1, . . . , p e
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j = 1, . . . ,m. Em outras palavras, os coeficientes li j refletem a importância do Fj na com-
posição da variável Zi. Por último, o vetor εpxl representa os erros aleatórios gerados por
erros de medida e pela variação de cada Zi não explicada pelos m fatores. Após as cargas
fatoriais serem estimadas por algum procedimento estatístico, é necessário interpretar os
fatores comuns. Para isso, primeiro passo é identificar as variáveis com maiores cargas
fatoriais e, em seguida, buscar um sentido para a associação sugerida pelo modelo.

De acordo com Mingoti (2007), algumas suposições são necessárias para que seja
possível estimar o modelo fatorial ortogonal, a saber: (i) todos os fatores têm médias zero
e variâncias unitárias e, além disso, são supostos não correlacionados; (ii) os termos dos
erros aleatórios εi têm médias zero e variâncias iguais a ψ2

i (o índice i significa que as
variâncias não são necessariamente iguais) e são não correlacionados entre si; (iii) os ter-
mos dos erros e os fatores são independentes, o que implica dizer que esses componentes
são não correlacionados.

Por consequência das suposições atribuídas ao modelo ortogonal, a variável Zi tem
variância representada por: Var(Zi) = ∑

m
j=1 l2

i j +ψ2
i , em que ψ2

i , conforme apresentada
anteriormente, é a variância dos erros aleatórios εi. Sendo assim, o modelo de análise
fatorial indica que a variância da variável Zi pode ser dividida em duas partes, sendo a
primeira h2

i j = ∑
m
j=1 l2

i j que é a parcela da variância explicada pelos m fatores comuns,
conhecida como comunalidade (do inglês communality). A segunda parte da equação,
representada por ψ2

i , é chamada de variância específica ou unicidade (do inglês specific

or unique variance) e refere-se à parte da variabilidade de Zi associada ao erro aleatório.
Como Var(Zi) = 1, segue que l2

i j +ψ2
i = 1. Posto isso, quanto mais próximo do valor zero

forem às estimativas das variâncias residuais (ψ̂2
1) sugere que o modelo fatorial foi capaz

de identificar de forma adequada os fatores principais mais relacionados às variáveis Zi,
indicando um bom ajuste do modelo de análise fatorial. Outra medida comumente usada
para avaliar o ajuste do modelo de análise fatorial é o critério Kaiser-Meyer (KMO). A
medida estatística KMO varia no intervalo entre 0 e 1 e quanto mais próximo de 1, melhor
o ajuste do modelo. Segundo Mingoti (2007), para KMO ≥ 0,8 há indícios de um bom
ajuste do modelo.

Antes de mencionar sobre a estimação do modelo de análise fatorial, primeiro é pre-
ciso definir quantos fatores serão utilizados no modelo e assim reduzir a dimensionalidade
do número de variáveis originais. Não existe um único critério para determinar quantos
fatores extrair, no entanto, neste trabalho a escolha será baseada de acordo com autova-
lores da matriz de correlação amostral Rpxp. Sendo assim, o número de fatores (m) será
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igual ao numero de autovalores estimados maiores ou iguais ao valor “1” dessa matriz.
Este critério, proposto originalmente por Kaiser (1958), permite manter no sistema novos
fatores que representam pelo menos a variância de uma variável Zi original. Além do uso
desse critério, também é importante que os fatores sejam interpretáveis e que a escolha
seja a mais parcimoniosa possível, bem como que os fatores escolhidos expliquem uma
parcela razoável da variabilidade total presente nos dados (CASTRO, 2008).

Após a definição do número de fatores do modelo, a próxima etapa é estimar o modelo
fatorial. Neste trabalho foi empregado o método de componentes principais. Tal método
de estimação é o mais comum a ser utilizado na prática por não exigir informações ou
suposições sobre a distribuição de probabilidade do vetor aleatório Z. Os componentes
principais (Fj) são as correlações lineares cujos coeficientes são os elementos dos auto-
vetores da matriz de covariâncias (Rpxp). Sejam λ1 ≥ λ2 ≥ λ3 . . .≥ λp os autovalores em
ordem decrescente da matriz Rpxp, com os seus respectivos autovetores normalizados ε1,
ε2, . . . ,εp. Tais autovalores distintos podem formar p componentes principais diferentes.
Os autovetores são ortonormais e denotados por ε1 . . .εp, onde εi = [εi1,εi2, . . . ,εip]. Não
será apresentada a demonstração, mas é possível verificar que a proporção da variância
total das p variáveis originais, explicada pelos m primeiros fatores, é dada por:

m

∑
j=1

Var(Fj)

Variância total de X
=

m

∑
j=1

λ j

Traço de Rpxp
=

m

∑
j=1

λ j

p
.

Espera-se que o primeiro fator esteja associado ao maior autovalor λi, de forma que,
isoladamente, é o que mais explica a variabilidade dos dados observados. O segundo fator
será ortogonal ao primeiro e estará associado ao segundo maior autovalor. Os demais fa-
tores são interpretados de maneira semelhante, ou seja, os próximos autovalores explicam
porções sucessivamente menores da variabilidade dos dados. Então, se uma parcela ra-
zoável da variância puder ser explicada por um número menor de fatores (m< p), deve-se
restringir o foco de atenção apenas ao vetor (F1,F2, . . . ,Fm).

Para realizar a interpretação dos fatores é essencial analisar as cargas fatoriais das va-
riáveis originais de cada um dos fatores, porém nem sempre essa interpretação é muito
fácil. Nesse caso, é conveniente recorrer-se a um processo de rotação dos fatores origi-
nais. Nesta pesquisa será usado o critério de rotação Varimax, com a finalidade de obter
fatores com uma estrutura mais simples de ser interpretada. Esse processo de rotação or-
togonal busca por um determinado fator fixo, de maneira que seja possível identificar um
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conjunto de variáveis Zi altamente correlacionadas com o fator e outro conjunto de variá-
veis com correlação desprezível ou moderada (MINGOTI, 2007). No que diz respeito à
interpretação de cada fator, deve identificar as variáveis com elevadas cargas fatoriais em
valor absoluto, isto é, as variáveis mais correlacionadas (positiva ou negativa) com o fa-
tor. Uma vez determinado os fatores, os seus valores numéricos, denominados de escores
fatoriais, podem ser calculados os escores fatoriais para cada um dos indivíduos incluídos
na amostra. É muito comum utilizar esses escores em outras análises estatísticas, como
por exemplo, análise de variância ou análise de regressão. Para a estimação dos escores
fatoriais foi utilizado o método de regressão.

Após a descrição da metodologia do trabalho, no próximo capítulo (Capítulo 5) será
apresentada uma descrição detalhada dos fatores construídos a partir da análise fatorial.
Contudo, antes de abordar a Análise Fatorial será realizada uma análise prévia dos dados
referentes aos resultados dos alunos de Engenharia Elétrica e Pedagogia no ENEM e no
ENADE, separados por tipo de ingresso (cotistas ou não cotistas), os quais já fornecem
algumas informações iniciais relevantes. Ao final do Capítulo 5, serão abordados os re-
sultados dos Modelos Hierárquicos ajustados com a finalidade de responder as questões
de pesquisas propostas na Introdução do trabalho.



Capítulo 5

RESULTADOS

O objetivo principal deste capítulo é apresentar os resultados encontrados na análise
dos dados empíricos, o qual está organizado em duas seções e também apresentar a res-
posta da questão de pesquisa, mediante confirmação ou não das hipóteses inicialmente
levantadas. Na primeira seção, é apresentado um panorama geral do desempenho dos
alunos na avaliação do ENEM. Também é descrito o desempenho dos alunos no ENADE,
segundo o perfil social e demográfico dos alunos, para cada curso de graduação avali-
ado, de acordo com as características de maior interesse para pesquisa. Tal seção tem o
propósito de realizar um mapeamento das variáveis, levando em consideração a revisão
de literatura, que poderiam ser potenciais preditoras para o ganho de aprendizados dos
alunos. Essas análises descritivas e exploratórias dos dados ajudam a visualizar se há
possíveis diferenças de desempenho entre estudantes cotistas e não cotistas. Ainda nesta
seção aplicou-se a técnica de Análise Fatorial com o objetivo de condensar as informa-
ções de conjuntos de variáveis correlacionadas obtidas no questionário socioeconômico
do ENADE, aplicados aos alunos e também as contidas na base de dados do Censo da
Educação Superior. Em seguida, na próxima subseção, apresentam-se os resultados dos
Modelos de Regressão Hierárquico usados para calcular o ganho de aprendizado dos alu-
nos.

5.1 ANÁLISE DESCRITIVA E EXPLORATÓRIA DE
DADOS

Na análise dos resultados, utilizou-se inicialmente da ferramenta da estatística descri-
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tiva e exploratória de dados. A intenção é mostrar o comportamento dos desempenhos dos
alunos no ENADE, segundo o seu perfil social e demográfico e de acordo com as variáveis
que se encontram disponíveis no questionário socioeconômico do ENADE do ano 2017.
Também pretende-se mostrar o comportamento dos desempenhos dos alunos segundo as
variáveis relacionadas às instituições de educação superior, docentes e cursos, extraídas a
partir do Censo da Educação Superior de 2017. Além disso, é apresentado o desempenho
dos alunos cotistas e não cotistas, ao ingressarem nas instituições de educação superior
(escores do ENEM).

Para melhor visualização na apresentação dos dados, optou-se pelos gráficos do tipo
Boxplot separados por subgrupos de alunos cotistas e não cotistas, a fim de mostrar a dis-
tribuição dos desempenhos nesses dois grupos de uma maneira mais completa. Além de
permitir comparar os desempenhos dos alunos não cotistas e cotistas, é possível visuali-
zar por meio do Boxplot, se há evidências de associações do desempenho dos alunos no
ENADE 2017 com outras variáveis. Em alguns momentos pareceu relevante apresentar as
médias dos desempenhos nas provas segundo tipo de ingresso, por intermédio de gráficos
de barra, adotando escalas mais apropriadas para visualizar se há diferenças sistemáticas
nos grupos de alunos cotistas e não cotistas. Ressalta-se que os gráficos descritivos das
médias devem ser interpretados com muita cautela, uma vez que a escala do gráfico não
inicia a partir do zero. A intenção desses gráficos não é supervalorizar as magnitudes das
diferenças, mas sim observar a direção das tendências que representam.

Os desempenhos dos alunos nas provas de Formação Geral e Componente Específico
serão analisados separadamente, por entender que estas provas avaliam duas dimensões
distintas na formação acadêmica dos estudantes da educação superior. Enfatiza-se que
tendo em vista o caráter exploratório das análises apresentadas nesta seção, deve-se evitar
realizar generalizações para outras populações, além de não ser possível discernir rela-
ção de causalidade entre as variáveis com base nessas análises. Conforme já mencionado
anteriormente, as informações produzidas nesta primeira etapa da análise servem para au-
xiliar nas escolhas das variáveis que serão incluídas posteriormente no modelo estatístico
multinível. Conforme poderá ser visto na seção subsequente da análise descritiva, serão
apresentados os resultados dos ajustes dos modelos multiníveis.

5.1.1 Aluno

Após o tratamento dos dados com eliminação das informações inconsistentes, obteve-
se uma única base com os dados do ENADE, ENEM e as informações extraídas do Censo
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da Educação Superior. O banco de dados final da pesquisa constituiu-se de uma suba-
mostra dos cursos de Engenharia Elétrica e Pedagogia de Instituições Federais de Ensino
Superior. Do total de 2.935 formandos de Engenharia Elétrica analisados nesta pesquisa,
apenas 28,0% informaram que ingressam na educação superior por meio de políticas de
Ações Afirmativas ou inclusão social (por ter estudado em escola pública ou particular
com bolsa de estudos; por critério étnico racial; de renda ou outro critério). Esta porcen-
tagem de cotistas foi maior no curso de Pedagogia (42,6% dos 7.153 alunos concluintes,
considerados neste estudo).

• NOTAS NAS PROVAS DO ENEM

Cabe reiterar que no caso do ENEM, a partir das respostas dadas pelos candidatos
nas provas objetivas são geradas quatro escalas de desempenho. Tais escalas são distintas
para cada área do conhecimento (Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens
e Códigos e Matemática e suas Tecnologias). Ressalta-se que as provas objetivas entre
as diferentes edições são colocadas em uma mesma escala de proficiência, enquanto que
a prova de redação não é empregado o procedimento de equalização. Por esse motivo,
a prova de redação não foi analisada neste estudo. Em todas as edições do ENEM, os
resultados dos desempenhos dos alunos nas quatro provas objetivas são fornecidos em
uma escala na qual a média geral em cada teste é igual a 500 (quinhentos) com desvio
padrão igual a 100 (cem) e quanto maior a pontuação, indica um melhor desempenho.

As Figuras 5.1 e 5.2 mostram a distribuição dos desempenhos prévios dos formandos
de Engenharia Elétrica e Pedagogia quando ingressaram nos seus respectivos cursos de
graduação (ou seja, as notas nas provas do ENEM), segundo o tipo de ingresso. De modo
geral, os desempenhos no ENEM refletem os conhecimentos acadêmicos que o aluno traz
consigo, os quais foram adquiridos durante a sua formação na educação básica. No Curso
de Pedagogia, os resultados mostram que as distribuições das notas foram similares entre
os dois grupos de alunos, porém há uma ligeira desvantagem para os alunos cotistas,
sobretudo nas provas de Linguagem e Códigos e de Ciências Humanas. Nos Cursos de
Engenharia Elétrica fica um pouco mais aparente a vantagem dos alunos não cotistas,
especialmente na prova sobre conhecimentos matemáticos.
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Figura 5.1: Distribuição das notas dos alunos do Curso de Engenharia Elétrica, segundo
tipo de ingresso, nas provas do ENEM (2010 a 2014).

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do ENEM (2010 a 2014).
Nota: A linha tracejada representa a média total.
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Figura 5.2: Distribuição das notas dos alunos do Curso de Pedagogia, segundo tipo de
ingresso, nas provas do ENEM (2010 a 2014).

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do ENEM (2010 a 2014).
Nota: A linha tracejada representa a média total.

• NOTAS NAS PROVAS DO ENADE

As Figuras 5.3 e 5.4 mostram a distribuição das notas dos discentes que estão em
fase de conclusão dos cursos de Engenharia Elétrica e Pedagogia nas provas do ENADE
(Formação Geral e Conhecimento Específico), segundo o tipo de ingresso. As notas no
ENADE podem variar em uma escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e quanto maior a
pontuação significa um melhor desempenho.
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Nos cursos de Engenharia Elétrica, em Formação Geral, é possível visualizar por meio
da Figura 5.3 (a) que o diagrama de caixa dos alunos não cotistas apresenta-se levemente
deslocado para cima, o que significa que de maneira geral, as notas foram um pouco mai-
ores comparados aos cotistas. Já nos cursos de Pedagogia, os resultados revelam que as
distribuições das notas em Formação Geral foram similares entre os dois grupos de alu-
nos, mas com pequena diferença a favor dos alunos cotistas. A Figura 5.3(b) mostra que,
em Engenharia Elétrica, em temos de Conhecimento Específico da área de formação do
aluno, há uma leve diferença a favor dos não cotistas. Por sua vez, com relação ao Curso
de Pedagogia, não há evidências de diferenças entre as notas medianas em Conhecimento
Específico, dos cotistas e não cotistas (Figura 5.4(b)).

Figura 5.3: Distribuição das notas dos alunos do Curso de Engenharia Elétrica, segundo
tipo de ingresso, nas provas de Formação Geral e Conhecimento Específico do ENADE
de 2017.

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do ENADE 2017.
Nota: A linha tracejada representa a média total.

Conforme mostra a Figura 5.5 (a), em Formação Geral, os cotistas dos Cursos de
Engenharia obtiveram uma média de 62,7 pontos, enquanto que os alunos não cotistas
apresentaram uma média levemente superior, com 63,5 pontos. Em Formação Geral, os
cotistas de Pedagogia alcançaram uma média de 53,8 pontos, enquanto que os alunos
não cotistas apresentaram uma média de 53,4 pontos. No que se refere ao domínio em
Conhecimento Específico, os cotistas e os não cotistas de Pedagogia apresentaram média
muito próximas, conforme mostra a Figura 5.5 (d).

Os cotistas de Pedagogia obtiveram média de 47,5 pontos e os discentes não cotistas
deste curso alcançaram média de 47,9 pontos. Conforme já mencionado anteriormente, a
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Figura 5.4: Distribuição das notas dos alunos do Curso de Pedagogia, segundo tipo de
ingresso, nas provas de Formação Geral e Conhecimento Específico do ENADE de 2017.

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do ENADE 2017.
Nota: A linha tracejada representa a média total.

correção da prova do ENADE se baseia na metodologia da Teoria Clássica dos Testes
(TCT). Isso significa dizer que, de forma geral, utiliza como medida de desempenho
o escore tradicional (percentual de itens respondidos corretamente). Sendo assim, os
concluintes cotistas e não cotistas acertaram, em média, 47,5% e 47,9% das questões
da prova, respectivamente. Os alunos cotistas, de Engenharia Elétrica, obtiveram média
de 40,9 pontos na prova de Conhecimeto Específico e os alunos não cotistas alcançaram
média de 40,6 pontos. As evidências empíricas apresentadas mostram que, de forma
geral, há indício de que os cotistas apresentam um desempenho prévio inferior aos demais
estudantes e, ao concluir a educação superior, as desigualdades tendem a reduzir. Ou seja,
os cotistas geralmente passam a ter uma performance média aproximadamente igual ou
levemente superior aos que ingressam pela ampla concorrência.
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Figura 5.5: Médias das notas dos alunos do Curso de Engenharia Elétrica e de Pedagogia,
segundo tipo de ingresso, nas provas de Formação Geral e Conhecimento Específico do
ENADE 2017.

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do ENADE 2017.

• SEXO

No que se refere ao sexo dos estudantes concluintes, a distribuição dos alunos de En-
genharia Elétrica de acordo com o sexo é bastante desproporcional, com porcentagem
maior de alunos do sexo masculino (79%) em comparação com feminino (21%). Por
outro lado, há uma presença expressiva de mulheres concluintes do curso de Pedagogia,
representando 88,5% do total de discentes. Estes resultados foram similares ao anali-
sar separadamente nos grupos de cotistas e não cotistas, ou seja, dentro desses grupos,
prevalece a presença majoritaria de alunos do sexo masculino nos cursos de Engenharia
Elétrica e predominância de mulheres nos cursos de Pedagogia. Diante desses dados é
oportuno dizer que os resultados encontrados no presente estudo refletem uma tendência
já esperada em algumas profissões no Brasil.

De acordo com o Censo da Educação Superior de 2019, há uma disparidade entre
o percentual de homens e mulheres, por exemplo, nas áreas de Engenharia e Produção
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e Construção. Nessas áreas, as porcentagens de alunos concluintes do sexo feminino e
masculino são, respectivamente, 37,3% e 62,7% . Já na área de Computação e Tecnolo-
gias da Informação e Comunicação (TIC) a diferença ainda é maior, indica que 13,6%
dos concluintes são mulheres e 86,4% são homens (INEP, 2018). Em contrapartida, na
área de Educação a participação das mulheres é substancialmente superior à dos homens,
indicando que 75,6% dos concluintes são mulheres e 24,4% são homens (INEP, 2019b).

Analisando as Figuras 5.6 (a) e (b), percebe-se que o desempenho mediano dos alunos
concluintes dos Cursos de Engenharia Elétrica apresenta uma pequena diferença a favor
das mulheres em Formação Geral e mais acentuada a favor dos homens em Conhecimen-
tos Específicos. Quando se trata de Conhecimentos Específicos, os homens cotistas e não
cotistas têm desempenho praticamente idênticos, mas no grupo das mulheres as cotis-
tas apresentam um desempenho levemente mais favorável. Em Pedagogia, há evidências
de diferenças de acordo com o sexo em domínio de Formação Geral, pois os homens
apresentam uma vantagem quando comparados com as mulheres. Em contrapartida, em
Conhecimentos Específicos as mulheres obtiveram nota mediana um pouco acima dos
homens, conforme observa-se as Figuras 5.7 (a) e (b).

Figura 5.6: Distribuição das notas dos alunos do Curso de Engenharia Elétrica, segundo
tipo de ingresso e sexo, nas provas de Formação Geral e Conhecimento Específico do
ENADE de 2017.

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do ENADE 2017.
Nota: A linha tracejada representa a média total.
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Figura 5.7: Distribuição das notas dos alunos do Curso de Pedagogia, segundo tipo de
ingresso e sexo, nas provas de Formação Geral e Conhecimento Específico do ENADE
de 2017.

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do ENADE 2017.
Nota: A linha tracejada representa a média total.

• RAÇA OU COR

Quanto ao perfil dos alunos, no que diz respeito às características étnico-raciais,
destaca-se o hiato na composição racial dos formandos em Engenharia Elétrica incluídos
na amostra. Os dados mostram que somente 6,7% dos concluintes são autodeclarados da
cor preta contra 60,9% de brancos - ou seja, o percentual de brancos é 8,7 vezes superior,
comparado aos de cor preta. Os pardos representam 25,2% do total de alunos, enquanto
que amarelos e indígenas representam a minoria, com percentual de 2,6% e 0,2%, res-
pectivamente. Ao olhar separadamente por tipo de ingresso percebe-se que ainda persiste
a assimetria, no que diz respeito à raça ou cor. A participação de formandos cotistas
autodeclarados pretos (11,5%) foi inferior quando comparado com os cotistas brancos
(51,6%).

Em relação ao perfil étnico dos alunos de Pedagogia constatou-se que há uma pre-
dominância de autodeclarados pardos (48%). Os dados revelam ainda que os brancos e
pretos representam um percentual menor de 30,7% e 16,1%, respectivamente. Na sequên-
cia, destaca-se que as proporções de amarelos (2,0%) e de indígenas (0,7%) são bastante
reduzidas. Entre os cotistas é menor a porcentagem de alunos concluintes declarados da
cor preta (20,3%) e maior a porcentagem de discentes da cor branca (25,1%) ou parda
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(51,9%). Somados a porcentagem de alunos pretos e pardos perfazem 72,2%, ultrapas-
sando o da população autodeclarada branca.

Diante dos reduzidos percentuais de alunos da raça/cor amarela e indígena, nos dois
cursos analisados, em comparação com os demais grupos de discentes, optou-se então por
considerar apenas avaliar as diferenças de desempenhos entre brancos, pardos e pretos.
Nos cursos de Engenharia Elétrica, conforme ilustra a Figura 5.8, os alunos brancos e
pardos têm desempenhos mais parecidos e melhores que os alunos de cor preta na prova
de Conhecimento Específico. Comparando cotistas e não cotistas vê-se que, de forma
geral, não há diferença. Em Formação Geral, os dados revelam que os cotistas autode-
clarados pretos têm desempenho mediano inferior quando comparados com os demais
alunos, principalmente aqueles que se autodeclaram não cotistas brancos e pardos. Em
contrapartida, em Pedagogia nas duas provas, os discentes de raça preta e parda apresen-
taram desempenhos medianos semelhantes ou um pouco abaixo quando comparados com
os discentes de raça branca, Figuras 5.9 (a) e (b). Na prova de Conhecimento Específico,
os alunos não cotistas brancos têm desempenho mediano mais favorável em relação os de-
mais grupos de alunos. Os resultados apresentados aqui são semelhantes aos encontrados
em outros estudos educacionais que analisaram a relação entre a raça/cor dos discentes e
o desempenho acadêmico (NASCIMENTO, 2017; PERREIRA, 2017; ROCHA; LELES;
QUEIROZ, 2018).
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Figura 5.8: Distribuição das notas dos alunos do Curso de Engenharia Elétrica, segundo
tipo de cor/raça, nas provas de Formação Geral e Conhecimento Específico do ENADE
de 2017.

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do ENADE 2017.
Nota: A linha tracejada representa a média total.

Figura 5.9: Distribuição das notas dos alunos do Curso de Pedagogia, segundo cor ou
raça, nas provas de Formação Geral e Conhecimento Específico do ENADE de 2017.

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do ENADE 2017.
Nota: A linha tracejada representa a média total.

• FAIXA ETÁRIA

Levando em consideração que a avaliação do ENADE é realizada quando os alunos
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estão finalizando a educação superior, pode-se considerar a idade de até 24 anos como
esperada para este nível de ensino. Observa-se que a maioria dos concluintes em Enge-
nharia Elétrica (64,7%) encontra-se na faixa estaria de até 24 anos, enquanto que entre
os concluintes em Pedagogia o percentual de estudantes cai para quase metade (36,1%).
Tais porcentagens foram similares aos encontrados tanto no grupo de cotistas quanto no
grupo de não cotistas, conforme mostra a Tabela 1 do Apêndice C. Relacionando estes
dados com outra informação, que é o interstício entre o fim do Ensino médio e o início
da educação superior1, nota-se que os alunos do Curso de Engenharia Elétrica levam me-
nos tempo para ingressar na educação superior (Média = 3,0 anos e mediana = 2 anos)
quando comparado com os alunos de Pedagogia (Média = 6,7 anos e mediana = 4 anos).
Esta tendência foi verificada tanto no grupo dos cotistas quanto no grupo dos não cotistas
nos dois cursos avaliados.

A partir dos dados referidos, a princípio, a maioria dos alunos dos cursos de Engenha-
ria Elétrica provavelmente iniciaram a graduação logo após o término do Ensino Médio.
Em contrapartida, os cursos de Pedagogia, de forma geral, possui um contingente maior
de alunos que ingressam na educação superior alguns anos depois do término do Ensino
Médio provavelmente porque priorizam outras atividades ou projetos pessoais, como por
exemplo, a inserção no mercado de trabalho.

Ao analisar a distribuição do desempenho dos discentes nas provas do ENADE, se-
gundo a faixa etária, observa-se um comportamento semelhante nos cursos de Engenharia
Elétrica e Pedagogia: há evidências de influência da idade no desempenho dos alunos,
pois os alunos da faixa etária mais jovem se saíram melhores nas duas provas do ENADE,
comparativamente aos alunos de maior faixa etária, conforme é demonstrado nas Figu-
ras 5.10 e 5.11. De modo geral, vários estudos acerca da educação superior têm regis-
trado diferenças de desempenhos desfavoráveis aos alunos brasileiros mais velhos (DIAZ,
2007; MORICONI; NASCIMENTO, 2014; SANTOS, 2012).

1Nos microdados do ENADE 2017 há a informação do ano de conclusão do ensino médio e o ano de ingresso
no ensino superior.
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Figura 5.10: Distribuição das notas dos alunos do Curso de Engenharia Elétrica, segundo
faixa etária , nas provas de Formação Geral e Conhecimento Específico do ENADE de
2017

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do ENADE 2017.
Nota: A linha tracejada representa a média total.

Figura 5.11: Distribuição das notas dos alunos do Curso de Pedagogia, segundo faixa
etária , nas provas de Formação Geral e Conhecimento Específico do ENADE de 2017

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do ENADE 2017.
Nota: A linha tracejada representa a média total.

• ATIVIDADE DE TRABALHO

Uma abordagem pertinente é analisar a relação entre a condição de exercer alguma
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atividade de trabalho e o desempenho dos alunos. Com relação à atividade de trabalho,
sem considerar bolsas e estágios, há uma porcentagem menor de formandos em Enge-
nharia Elétrica (32,2%) que trabalhavam ao mesmo tempo em que estudavam, quando
comparados com os alunos de Pedagogia (53,0%). A análise estratificada, segundo o tipo
de ingresso, mostra que as porcentagens foram semelhantes tanto no grupo de cotistas
quanto no grupo de não cotistas nos dois cursos analisados (Tabela 3 no Apêndice C).

Conforme mostra a Figura 5.12, em Engenharia Elétrica, de forma geral, os alunos
que estudam e trabalham em períodos alternados às aulas, durante a educação superior,
apresentaram um desempenho mediano no ENADE levemente inferior quando compa-
rado com aqueles que se dedicaram exclusivamente aos estudos. Isso pode indicar que
de alguma forma há uma dificuldade destes alunos em conseguir conciliar a atividade de
trabalho com a dedicação aos estudos. Niquini e outros (2015) avaliaram a associação
entre as características do trabalho e o desempenho acadêmico dos universitários. Eles
observaram que há uma associação positiva com o baixo desempenho: maiores jornada
de trabalho e baixo apoio social no trabalho. Outros estudos também mostram que os
alunos cujas famílias têm rendas mais baixas e precisam trabalhar enquanto estudam são
menos propensos a dedicar mais tempo aos estudos e, por consequência, têm menor pos-
sibilidade de alcançar o sucesso acadêmico (DOEBBER, 2011; LOUZANO et al., 2010).
No entanto, o que chama a atenção é o fato de que na prova de Conhecimento Específico,
no grupo de alunos concluintes de Engenharia Elétrica que trabalham e estudam, os co-
tistas apresentaram um desempenho mediano levemente superior em relação aos alunos
não cotistas.

Por sua vez, na Figura 5.13 (b), nota-se que nos Cursos de Pedagogia, de forma geral,
há uma semelhança nas notas medianas em Conhecimento Específico entre os estudantes
que informaram trabalhar ou não. Uma explicação possível para esse resultado talvez seja
pelo fato de que o público do curso de Pedagogia tenha um perfil diferenciado, tais como
elevado percentual de graduandos que já lecionam, por ter formação em magistério no
Ensino Médio, também conhecido como normal, e eles ingressaram posteriormente nos
cursos de Pedagogia (MORICONI; NASCIMENTO, 2014). Esta experiência prévia pro-
fissional na docência poderia criar condições favoráveis para a aquisição de conhecimento
prévio e, por consequência, favorecer para o processo de aprendizagem na educação su-
perior.
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Figura 5.12: Distribuição das notas dos alunos cotistas e não cotistas do Curso de Enge-
nharia Elétrica, segundo atividade de trabalho, nas provas de Formação Geral e Conheci-
mento Específico do ENADE de 2017

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do ENADE 2017.
Nota: A linha tracejada representa a média total.

Figura 5.13: Distribuição das notas dos alunos cotistas e não cotistas do Curso de Pe-
dagogia, segundo atividade de trabalho, nas provas de Formação Geral e Conhecimento
Específico do ENADE de 2017.

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do ENADE 2017.
Nota: A linha tracejada representa a média total.
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• HORAS DE ESTUDOS

A motivação, o comprometimento e o esforço dos alunos com seu processo de apren-
dizagem podem ser captados parcialmente por meio do tempo dedicado aos estudos. Con-
siderando o tempo, em horas semanais, dedicado ao estudo (excetuando as horas de aula),
há um elevado percentual de estudantes graduandos de Pedagogia que afirmou dedicar
menos de sete horas semanais aos estudos (78,0%). As porcentagens de alunos que decla-
raram que estudaram menos de sete horas semanais foram praticamente semelhantes nos
grupos de cotistas (78,4%) e não cotistas (77,4%).

Quanto aos alunos do Curso de Engenharia Elétrica, um pouco mais da metade infor-
mou que se dedica aos estudos mais de sete horas semanais (51,2%). Analisando separa-
damente por tipo de ingresso, a porcentagem de alunos que estuda mais de sete horas foi
sensivelmente menor no grupo dos não cotistas (49,5%) quando comparado com o grupo
de cotistas (55,4%). Diante de tais informações cabe a seguinte pergunta: Por que os
estudantes da educação superior tendem a se dedicar poucas horas semanais aos estudos?
Não foi possível avaliar se a baixa quantidade de horas dedicadas aos estudos se deve ao
fato de o estudante trabalhar durante a graduação. No entanto, é provável que a atividade
de trabalho seja um dos fatores.

As Figuras 5.14 e 5.15 proporcionam uma visão de que a quantidade de horas dedi-
cadas aos estudos tem associação positiva com o desempenho dos alunos no ENADE.
De forma geral, os alunos com mais de sete horas semanais de estudo apresentaram uma
mediana do desempenho levemente superior quando comparados com os alunos que de-
clararam que estudam entre uma a sete horas. Ao comparar, segundo a forma de ingresso,
observa-se que a mediana do desempenho dos cotistas formandos em Engenharia Elétrica
que declararam estudar mais que sete horas por semana é semelhante ao desempenho dos
discentes ingressos pela ampla concorrência.
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Figura 5.14: Distribuição das notas dos alunos cotistas e não cotistas do Curso de En-
genharia Elétrica, segundo a quantidade de horas dedicadas aos estudos, nas provas de
Formação Geral e Conhecimento Específico do ENADE de 2017.

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do ENADE 2017.
Nota: A linha tracejada representa a média total.

Figura 5.15: Distribuição das notas dos alunos cotistas e não cotistas do Curso de En-
genharia Elétrica, segundo a quantidade de horas dedicadas aos estudos, nas provas de
Formação Geral e Conhecimento Específico do ENADE de 2017.

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do ENADE 2017.
Nota: A linha tracejada representa a média total.
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• NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS PAIS

Quando perguntado sobre a escolaridade dos pais, no grupo dos alunos de Engenharia
Elétrica, cerca de um quinto dos cotistas (21,7%) responderam que seu pai tem Ensino
Superior, enquanto que entre os alunos não cotistas aproximadamente a metade informou
que seu pai tem Ensino Superior (48,2%). No que diz respeito às mães, observaram-
se percentuais maiores de alunos cotistas (31,8%) e de alunos não cotistas (56,6%) que
dizem ser filhos de mães com Ensino Superior. No Curso de Pedagogia, na análise es-
tratificada por tipo de ingresso, chama a atenção o fato de que a porcentagem de mães
com nível superior no grupo de cotistas foi 7,5% e entre os alunos não cotistas foi 14,5%.
Os percentuais reduzem ainda mais quando se refere ao nível de escolaridade dos pais
dos concluintes de Pedagogia, apenas 10,5% dos não cotistas e 4,7% dos cotistas decla-
raram que seus pais possuem Ensino Superior. Tais dados empíricos preliminares trazem
evidências de que muitos alunos, sobretudo os cotistas, estão ascendendo a um nível de
escolaridade superior ao dos seus pais ou mães.

É interessante notar que, nos dois cursos analisados, há uma tendência de menor esco-
laridade dos pais quando comparado com a das mães. Ao analisar os dados do IBGE sobre
essa questão, constata-se que tal resultado de certa forma é esperado, tendo em vista que
em nível nacional há uma proporção maior de mulheres que estão atingindo níveis mais
altos de escolaridade do que os homens. A pesquisa realizada pelo IBGE (2020) demons-
trou que a proporção de pessoas do sexo feminino de 25 anos ou mais com nível superior
é de 19,4%, enquanto que os homens registram uma porcentagem menor (15,1%).

Na área de Pedagogia, as Figuras 5.16 e 5.17 evidenciam de forma ilustrativa que há
uma associação positiva entre o nível de instrução dos pais e o desempenho dos alunos
no ENADE. No Curso de Pedagogia, destaca-se que o nível de escolaridade da mãe ou
do pai parece fortemente associado ao desempenho dos alunos neste exame. Por sua vez,
nos Cursos de Engenharia Elétrica é possível visualizar que o nível de escolaridade dos
pais exerce maior influência sobre a notas dos alunos em Formação Geral do que em
Conhecimento Específico
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Figura 5.16: Distribuição das notas dos alunos cotistas e não cotistas do Curso de Enge-
nharia Elétrica, segundo escolaridade dos pais, nas provas de Formação Geral e Conheci-
mento Específico do ENADE de 2017.

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do ENADE 2017.
Nota: A linha tracejada representa a média total.

• NÍVEL SOCIOECONÔMICO

O nível socioeconômico (NSE) tem a finalidade de mensurar, de forma aproximada, as
condições sociais e econômicas dos graduandos dos Cursos de Engenharia Elétrica e Pe-
dagogia, agregando informações sobre posse de bens e serviços na residência dos alunos,
o nível de escolaridade dos pais, renda familiar e a escola que cursou o Ensino Médio. As
variáveis usadas para composição do NSE encontram-se na Tabela 1 do Apêndice B.
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Figura 5.17: Distribuição das notas dos alunos cotistas e não cotistas do Curso de Pe-
dagogia, segundo escolaridade dos pais, nas provas de Formação Geral e Conhecimento
Específico do ENADE de 2017.

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do ENADE 2017.
Nota: A linha tracejada representa a média total.

No capítulo referente a Metodologia, na Seção 4.4, sobre a Teoria de Resposta ao Item,
apresenta-se mais detalhes sobre a composição e a mensuração desse índice. Por meio
das Figuras 5.18 (a) e (b) é possível visualizar as diferenças socioeconômicas entre os
estudantes cotistas e não cotistas. Como esperado, dado os critérios preestabelecidos para
o ingresso nas Instituições Federais de Ensino Superior, ambos os gráficos mostram que
a distribuição dos valores do NSE dos alunos cotistas é tendencialmente mais deslocada
para os níveis mais baixos.
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Figura 5.18: Distribuição do nível socioeconômico dos alunos do Curso de Engenharia
Elétrica e Pedagogia que participaram do ENADE de 2017.

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do ENEM (2011 a 2014) ENADE 2017.
Nota: A linha tracejada representa a média total.

As Figuras 5.19 e 5.20 mostram a distribuição da nota dos alunos nas duas provas
do ENADE segundo os quintis2 do índice socioeconômico dos alunos. Observa-se que,
de forma geral, há uma tendência ligeiramente crescente dos desempenhos do aluno na
medida em que aumenta o nível socioeconômico. Para perceber melhor essa tendência
de aumento dos desempenhos dos alunos de acordo com o nível socioeconômico foram
construídas as Figuras 5.21 (a) a (d) que apresentam as médias de desempenhos. Nas
duas provas aplicada aos alunos do Curso de Pedagogia, observa-se que em quase todas
as classes do NSE, os cotistas têm um desempenho melhor comparados aos alunos não
cotistas. A exceção se faz no quintil 5 (que representa os 20% dos alunos de maior nível
socioeconômico) e quando comparado com os cotistas, os alunos não cotistas apresentam
melhor desempenho. No entanto, esse último resultado deve ser revestido de cautela e me-
lhor investigada em novos estudos, porque no quintil 5 há um baixo percentual de cotistas
(12,9%) em comparação com os outros quintis (com porcentagens de cotista de 24,7%,
23,1%, 20,7%, 18,6%, respectivamente, nos quintis 1, 2, 3 e 4). No Curso de Engenharia
Elétrica, em Conhecimento Geral, os alunos cotistas apresentaram melhor desempenho
apenas na classe do quintil 3. Em Conhecimento Especifico, por outro lado, nota-se que

2Os quintis do nível socioeconômico: classes de percentual de alunos em ordem crescente de nível socioe-
conômico. O 1º quintil da distribuição representa o menor nível socioeconômico (grupo inferior), isto é, a
classe até o 20%, o 2ª quintil refere-se à classe entre 20% a 40% e, assim por diante, sendo o 5ª quintil a
classe acima de 80%, isto é, pelos maiores níveis socioeconômico (grupo superior).
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somente no quintil 1 (que representa os 20% dos alunos de menor nível socioeconômico)
os não cotistas se saíram melhores em termos de desempenho.

Nas Figuras 5.19 (a) a (b) e Figuras 5.20 (a) a (b), ao comparar o desempenho dos alu-
nos em Conhecimento Específico, segundo tipo de ingresso em contextos socioeconômi-
cos similares, de forma geral, os cotistas graduandos em Engenharia Elétrica e Pedagogia
apresentaram desempenho mediano igual ou um pouco superior aos seus colegas que in-
gressaram pela ampla concorrência. Em princípio, esse resultado contraria a hipótese de
que os graduandos cotistas, por ingressarem nas Instituições Federais de Ensino Superior,
de forma geral, com uma lacuna educacional maior, teriam menor desempenho quando
comparado aos graduandos não cotistas. Podem-se considerar algumas conjecturas sobre
tal resultado encontrado.

Figura 5.19: Distribuição das notas dos alunos de Engenharia Elétrica, segundo o quintil
do nível socioeconômico, nas provas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Es-
pecíficos do ENADE de 2017.

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do ENEM (2011 a 2014) e ENADE 2017.
Nota: A linha tracejada representa a média total.

Primeiramente, há uma possível hipótese explicativa, uma vez que há um baixo per-
centual de cotistas, principalmente em Engenharia Elétrica, participantes na pesquisa.
Seria o efeito da autosseleção dos alunos cotistas durante o período da graduação, decor-
rente do processo de reprovações e/ou trancamentos das disciplinas da grade curricular
e, por consequência, maior período de permanência na educação superior ou desistên-
cia do curso. Concluindo a educação superior, frequentemente, aqueles alunos cotistas
com maior motivação, persistência ou habilidade cognitiva e que, por isso, tenderiam
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Figura 5.20: Distribuição das notas dos alunos de Engenharia Elétrica, segundo o quintil
do nível socioeconômico, nas provas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Es-
pecíficos do ENADE de 2017.

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do ENEM (2011 a 2014) e ENADE 2017.
Nota: A linha tracejada representa a média total.

a ter maior capacidade de enfrentar as diversas dificuldades que ocorrem durante o seu
percurso formativo.

Pode-se considerar também a hipótese de que a maioria dos cotistas seja proveniente
de escolas de Ensino Médio da rede federal. As escolas federais são de dois tipos – Ins-
tituitos Tecnológicos e escolas vinculadas às universidades públicas. O segundo tipo é
o mais raro, mas ainda existe em algumas universidades federais. Os dois tipos de es-
cola federal realizam processo de seleção para admissão por intermédio de avaliação dos
conhecimentos prévios dos candidatos e têm professores com rendimento médio salarial
superior, com relação aos professores de outras escolas secundárias (municipais e estadu-
ais). Além disso, por sua excelência no ensino, geralmente possui melhores indicadores
de qualidade comparados com a maioria das demais escolas públicas brasileiras e algumas
escolas particulares. Cabe mencionar ainda que, no âmbito do Ensino Médio, os estudos
apontam que é mais frequente que as federais atraiam alunos de famílias mais privilegi-
adas, do ponto de vista socioeconômico e cultural, quando comparadas com as escolas
das redes estaduais e municipais. Tal resultado é convergente ao encontrado nesta tese,
conforme pode ser visto na Figura 4.8 (apresentada na metodologia para a construção do
nível socioeconômico dos alunos). Devido a esses fatores, torna-se oportuno investigar a
origem escolar dos alunos cotistas antes de ingressar na educação superior.
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Figura 5.21: Notas média dos alunos de Engenharia Elétrica e de Pedagogia, segundo
o quintil do nível socioeconômico, nas provas de Formação Geral e de Conhecimento
Específico do ENADE de 2017

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do ENEM (2011 a 2014) e ENADE 2017.
Nota: A linha tracejada representa a média total.

• TIPO DE ESCOLA CURSADA NO ENSINO MÉDIO

Analisando os dados, observa-se que os cotistas e não cotistas ingressantes no
Curso de Engenharia Elétrica tiveram oportunidades de formação no Ensino Médio desi-
gual, de acordo com os dados desta pesquisa (Tabela 1, APÊNDICE C). Entre os cotistas
do Curso de Engenharia, 96,7% declararam que cursaram o Ensino Médio em escola
pública ou a maior parte do tempo em escola pública, conforme o esperado, dados os
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critérios estabelecidos pela Lei de Cotas para o ingresso na rede pública federal. Entre
os alunos não cotistas essa porcentagem é 3,6 vezes menor (28,8%). Quando se analisa
os dados do grupo dos formandos cotistas de Pedagogia, notou-se que há uma predomi-
nância de discentes que informaram ter cursado o Ensino Médio em escola pública ou
maior parte (98,0%) e entre os formandos não cotistas essa porcentagem também foi bas-
tante elevada (75,7%). Quanto à pesquisa sobre o tipo de dependência administrativa da
escola cursada pelos alunos cotistas durante o Ensino Médio, foi realizada uma análise
nos microdados do ENEM de 2010 a 2014, porque os dados do ENADE não contêm esta
informação.

Contudo, em todas as edições do ENEM usadas nesta tese, percebeu-se uma porcen-
tagem muito elevada de não respostas, no questionário contextual, no que diz respeito à
pergunta sobre a dependência administrativa da escola do Ensino Médio que frequenta-
ram (com porcentagens de não resposta, crescente ao longo do tempo, de 70,2% em 2010;
72,1% em 2011; 73,7% em 2012; 77,2% em 2013 e 79,8% em 2014). No entanto, não há
informações nos microdados do ENEM que sejam capazes de responder os motivos que
levaram os candidatos ao ENEM a não responderem o tipo de dependência administrativa
da escola do Ensino Médio cursada.

Na amostra pesquisada apenas 39,5% dos alunos concluintes do Curso de Engenharia
Elétrica informaram sobre a dependência administrativa da escola do Ensino Médio. Den-
tre os alunos cotistas respondentes, a maioria é proveniente da rede estadual (55,8%) ou
federal (37,5%). E as porcentagens de discentes cotistas provenientes das redes privada
e municipal são, respectivamente, 6,0% e 0,1%. Em contrapartida, dentre os não cotis-
tas, cerca de dois terços dos estudantes afirmaram ter estudado na escola da rede privada
(65,0%) e aproximadamente um quinto disse que frequentaram a rede estadual de ensino
(21,8%) e uma porcentagem bem menor respondeu rede federal (13,1%) ou municipal
(0,2%). Comparando com os alunos que ingressaram pela ampla concorrência, observa-
se que há uma porcentagem razoavelmente elevada de cotistas ingressantes no Curso de
Engenharia Elétrica, que é de origem da rede federal de ensino.

No Curso de Pedagogia, por sua vez, foi observado uma porcentagem de respondentes
ainda menor, apenas 23% informaram sobre a dependência administrativa da escola que
frequentaram no Ensino Médio. Dentre os respondentes, observa-se que esse curso de
graduação tende a atrair mais discentes cotistas (89,4%) da rede estadual e não cotistas
das escolas estaduais (65,5%) e privadas (31,0%) de Ensino Médio. Há uma baixa por-
centagem de cotistas (3,3%) e não cotistas (1,9%) que declararam que estudaram durante
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o Ensino Médio na rede federal.

Figura 5.22: Distribuição das notas dos alunos de Engenharia Elétrica e Pedagogia, se-
gundo a dependência adminstrativa da escola do Ensino Médio, nas provas de Formação
Geral e Específica do ENADE de 2017.

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do ENEM (2011 a 2014) e ENADE 2017.
Nota: A linha tracejada representa a média total.

De acordo com as Figuras 5.22 (a) a (d), observa-se que geralmente os alunos proveni-
entes da rede federal se saíram melhor nas provas do ENADE nos dois cursos analisados.
Comparando o desempenho dos alunos de Engenharia Elétrica, segundo tipo de ingresso
e contextos similares em termos da rede escolar que frequentou o Ensino Médio, nota-
se que na prova de Formação Geral, os alunos não cotistas apresentaram desempenho
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mediano maior do que os cotistas. Por outro lado, ao analisar o desempenho dos alu-
nos em Conhecimentos Específicos, vê-se que os cotistas da rede federal apresentaram
uma mediana levemente superior aos demais alunos não cotistas. Registra-se que no caso
específico de Engenharia Elétrica há uma porcentagem muito reduzida de alunos que de-
clararam frequentar a rede municipal (0,3%). Optou-se então por excluir a rede municipal
dessa análise.

Por sua vez, em Pedagogia nota-se que na prova de Conhecimentos Específicos não há
evidências de diferenças entre cotistas e não cotistas da rede federal, porém nesta prova
o desempenho dos alunos da rede estadual e municipal foram favoráveis aos cotistas.
Chama atenção que, nos dois cursos analisados, os alunos cotistas da rede privada tiveram
desempenho inferior quando comparados com os demais alunos de outras redes escolares.
É claro que essas análises apresentadas são preliminares e devem ser revestidas de bas-
tante cautela e melhor investigadas, com uma base de dados que tenha mais informações.
Isso porque, conforme já mencionado, há uma baixa porcentagem de respostas dos alunos
candidatos do ENEM, em relação à pergunta relacionada à dependência administrativa da
escola que frequentou no Ensino Médio. Por isso, sugere-se que seja acrescentada no
questionário preenchido pelos estudantes no ENADE, uma pergunta que identifique a de-
pendência administrativa da escola cursada pelos graduandos durante o Ensino Médio.
Caso isso ocorra, possivelmente a questão investigada seja melhor examinada em estudos
futuros.

Mais uma conjectura que pode ser levada em consideração é que se por um lado, a
maioria dos alunos cotistas apresentou um menor desempenho ao ingressar no curso de
graduação, provavelmente o motivo seja não lhes ter sido oferecida uma preparação mais
adequada, para a continuação dos estudos na educação superior. Por outro lado, segundo
Freitas (2007), é provável que a maioria destes alunos consiga concluir a graduação por-
que se esforçam mais, por meio do estudo contínuo e diário, do uso da biblioteca, do
trabalho persistente, da aprendizagem por intermédio da pesquisa e da mediação e acom-
panhamento dos professores, que são elementos indispensáveis para a sua aprendizagem
ao longo da formação superior. Uma pesquisa que favorece para esta suposição é o estudo
realizado por Guimarães, Costa, Almeida Filho (2011) que avaliou os dados do Vestibular
e o desempenho de estudantes matriculados no campus de Salvador da UFBA. Os auto-
res observaram que os beneficiários efetivos (o ingresso apenas porque existia o sistema
cotas) apesar de apresentarem, de forma geral, os piores escores no vestibular compa-
rados aos não cotistas, ao final da graduação os primeiros tiveram um desempenho, em
média, semelhante àqueles que não necessitaram de um regime diferenciado de ingresso.
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Na opinião destes autores, os estudantes que efetivamente se beneficiaram do sistema de
recrutamento socialmente seletivo da UFBA demonstraram que têm potencial para cursar
o Ensino Superior. Cabe reiterar que algumas das hipóteses mencionadas anteriormente
não puderam ser investigadas de forma detalhada devido a não disponibilidade de infor-
mações no banco de dados do ENADE, de forma que fosse possível aprofundar sobre esse
tópico.

5.1.2 Curso de Graduação e Instituição de Educação Superior

Conforme mencionado anteriormente, embora a função das Instituições de Educação
Superior não seja apenas oportunizar o aprendizado em relação aos conteúdos específicos
para a formação profissional de seus alunos, na prática os conhecimentos mais gerais vol-
tados para assuntos relacionados à realidade brasileira e internacional tendem a receber,
de certa forma, menos ênfase nos projetos pedagógicos dos cursos de Ensino Superior.
Além disso, pressupõem-se que muitas variáveis relacionadas aos cursos de graduação
contidas no Questionário ENADE e no Censo da Educação Superior exerçam uma in-
fluência maior sobre os Conhecimentos Específicos da área de formação do aluno quando
comparado com os conhecimentos mais gerais abordados na prova de Formação Geral.
Por esses motivos, nesta subseção serão investigadas possíveis associações entre os de-
sempenhos dos alunos apenas na prova de Conhecimentos Específicos, com os fatores ou
as variáveis que refletem a características dos cursos de graduação. Assim, algumas res-
postas dos alunos no Questionário ENADE, por refletirem uma característica associada
aos cursos do que ao próprio aluno, foram agregadas e utilizadas como uma medida repre-
sentativa dos recursos disponíveis nos cursos, como por exemplo, as variáveis referentes
à bolsa acadêmica e ao auxílio permanência que serão apresentadas a seguir. Em caráter
preliminar foi avaliada a correlação entre as variáveis no nível de curso e os desempe-
nhos médios dos alunos por curso, com a finalidade de observar o sentido das correlações
(positivo e negativo) dos efeitos, sem a intenção de quantificá-las.

• BOLSA ACADÊMICA

A maior parte dos alunos concluintes do Curso de Engenharia (63,9%) afirmou
que recebeu, durante a graduação, pelo menos uma bolsa acadêmica vinculada à inicia-
ção científica, atividades de extensão, de monitoria/tutoria ou do Programa de Educação
Tutorial (PET). Não foram observadas grandes diferenças na porcentagem de alunos que
teve acesso a bolsa de estudos segundo o tipo de ingresso, ou seja: as proporções foram
elevadas e próximas entre os alunos cotistas (62,6%) e entre não cotistas (64,3%). De
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certa forma, essa informação é vista como um aspecto muito positivo, uma vez que a li-
teratura educacional sobre a educação superior tem documentado a influência positiva do
envolvimento dos alunos em atividade de extensão e de iniciação científica para um me-
lhor desempenho deles em avaliações educacionais (DIAZ, 2007; FAVA-DE-MORAES;
FAVA, 2000). Outro aspecto a ser destacado é que a inserção dos alunos de graduação à
iniciação científica também pode proporcionar a melhoria da análise crítica, maturidade
intelectual, desenvolvimento da capacidade de expressão oral e escrita, bem como me-
lhoria das possibilidades futuras, tanto acadêmicas como profissionais, conforme pontua
Fava-De-Moraes e Fava (2000). Nos cursos de Pedagogia, os resultados revelam que
menos da metade dos alunos (42,5%) recebeu pelo menos uma bolsa acadêmica. Por-
centagens similares foram encontradas ao analisar separadamente no grupo de cotistas
(42,5%) e no grupo dos não cotistas (43,1%).

Figura 5.23: Distribuição das notas dos alunos dos Cursos de Engenharia Elétrica e Peda-
gogia, segundo recebimento de bolsa acadêmica, na prova de Conhecimento Específico,
ENADE de 2017.

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do ENADE 2017.
Nota: A linha tracejada representa a média total.

Conforme é possível visualizar por meio das Figuras 5.23 (a) e (b), nota-se claramente
uma tendência crescente no desempenho em relação aos que receberam bolsa acadêmica
nos dois cursos analisados. Outros estudos corroboram com as evidências apresentadas.
Por exemplo, Santos (2012), ao analisar os dados da área de Ciências Contábeis concluiu
que embora seja baixa a magnitude do efeito, a participação do estudante em atividades
de extensão está associada a melhores desempenhos no Provão em 2002, Provão 2003
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e ENADE 2006. Diaz (2007) observou que a participação em atividades de extensão,
além de afetar positivamente o desempenho dos alunos no Provão em 2000 das carreiras
de Administração, Direito e Engenharia Civil, gera um efeito atenuador sobre o impacto
negativo resultante da condição socioeconômica desfavorável do aluno.

Neste estudo entende-se que receber bolsa acadêmica é um recurso disponível nos
cursos ou na instituição de educação superior e, por isso, foi calculado o percentual de
estudantes matriculados nos cursos que declararam que receberam pelo menos uma bolsa
acadêmica durante a graduação. Em uma análise exploratória preliminar verificou-se que,
nos dois cursos analisados, a proporção de alunos do curso que declararam receber bolsa
acadêmica é positivamente correlacionada com os desempenhos dos cursos em Conhe-
cimentos Específicos. Posteriormente, a variável proporção de alunos do curso que de-
clararam que recebeu bolsa acadêmica foi incluída nos modelos de valor agregado como
preditora do aprendizado dos alunos no nível de curso de graduação.

• AUXÍLIO PERMANÊNCIA

Com relação ao acesso dos alunos aos programas de concessão de assistência estu-
dantil, 23,1% dos alunos do Curso Engenharia Elétrica declararam que receberam algum
tipo auxílio permanência, a saber: moradia, alimentação, moradia e alimentação ou outro
tipo de auxílio obtido durante o período de graduação. Pesquisas na área educacional
apontam que para alguns alunos em situação de vulnerabilidade social, o benefício do au-
xílio torna-se um importante recurso financeiro para a permanência dos alunos nos cursos
de graduação (CUNHA, E., 2017; PENHA-LOPES, 2008).

Entre os alunos do Curso de Engenharia Elétrica ingressantes por intermédio das ações
afirmativas, 42,5% declararam que receberam auxilio permanência. Essa porcentagem
representa mais que o dobro do percentual verificado no grupo dos alunos não cotistas
(15,5%,). Quando se analisa os dados dos formandos de Pedagogia, os resultados também
mostram que a porcentagem de alunos cotistas que declararam receberem algum tipo de
auxílio permanência na graduação foi maior do grupo dos cotistas (35,0%) do que no
grupo de não cotistas (24,5%). Essa diferença de porcentagem entre alunos cotista e
não cotista reflete, em parte, as desigualdades de renda familiar entre os dois grupos de
discentes. Por exemplo, no Curso de Engenharia Elétrica constata-se que entre os alunos
cotistas, 16,3% estão concentrados nas menores faixas de rendas e tem renda familiar
de até 1,5 salário mínimo - valor correspondente a R$ 1.405,50 –, mais que o dobro do
percentual encontrado entre os alunos ingressantes por ampla concorrência 6,3%. Este
último grupo apresenta, portanto uma situação mais favorável economicamente.
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No Curso de Pedagogia, conforme ilustra a Figura 5.24 (b), pode-se perceber que a
mediana do desempenho é um pouco maior para aquele grupo de alunos que receberam
algum tipo de auxílio permanência, quando comparado com os alunos que disseram que
não receberam. O auxílio permanência faz parte de um programa governamental e ins-
titucional e, para verificar o impacto dessa variável no nível do curso, foi calculado o
percentual de estudantes matriculados no curso que declararam receber auxílio perma-
nência durante a graduação. Em uma primeira inspeção, notou-se que o desempenho
dos cursos de Pedagogia, em Conhecimentos Específicos, é positivamente correlacionado
com a proporção de alunos matriculados nos cursos, que declarou que recebeu auxílio
permanência. Esta última variável citada foi incluída posteriormente no modelo no nível
de curso de graduação.

Figura 5.24: Distribuição das notas dos alunos do Curso de Engenharia Elétrica e Pedago-
gia, segundo recebimento de auxílio permanência, na prova de Conhecimento Específico,
ENADE de 2017.

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do ENADE 2017.
Nota: A linha tracejada representa a média total.

Por sua vez, no Curso de Engenharia Elétrica percebe-se que, conforme mostra a Fi-
gura 5.24 (a), os desempenhos medianos em Conhecimentos Específicos tendem a ser
menores nos grupos de alunos que receberam algum tipo de auxílio permanência. De
forma preliminar, observou-se que a proporção de alunos dos cursos de Engenharia Elé-
trica que afirmou receber auxílio permanência é correlacionada negativamente com as
médias de desempenhos dos cursos em Conhecimento Específico.

A partir de uma análise bastante geral, os dados revelam que no Curso de Engenha-
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ria Elétrica, o grupo que recebeu auxílio permanência e o grupo que não recebeu auxílio
permanência apresenta um contexto um pouco distinto. Entre os que receberam auxílio
financeiro, 10,4% dos alunos são autodeclarados da cor/raça preta; 24,3% possuem renda
familiar de até 1,5 salário mínimo e há um elevado percentual de alunos que são filhos de
homens (85,2%) ou mulheres (76,3%) que cursaram até o Ensino Médio. Quando consi-
derados os alunos que não receberam auxílio financeiro, observa-se que 5,6% dos alunos
são da cor/raça preta; 4,6% possuem renda familiar de até 1,5 salário mínimo e os percen-
tuais de alunos que são filhos de homens ou mulheres que cursaram até o Ensino Médio
são, respectivamente, 51,4% e 42,2%. Nesses fatores, destaca-se que há um percentual
maior de alunos que recebeu o benefício do auxílio permanência quando comparado com
o grupo que não recebeu auxílio. Portanto, tais fatores citados podem ser apontados como
desfavoráveis para o bom desempenho. De certa forma, talvez seja uma possível justi-
ficativa para o efeito negativo sobre o desempenho dos alunos de Engenharia Elétrica, o
fato de receberem o auxílio. Cabe dizer ainda que os alunos de Pedagogia que receberam
auxílio permanência e os que não receberam auxílio permanência apresentam um con-
texto semelhante, salvo pela renda familiar. Entre os alunos de Pedagogia que receberam
auxílio, 60,8% dos alunos têm renda familiar de até 1,5 salário mínimo, enquanto que
entre os alunos que não receberam auxílio essa porcentagem foi menor (34,9%).

Ressalta-se ainda que não é adequado restringir a análise do auxílio permanência uni-
camente à medida da nota do ENADE considerando que, de forma geral, esse tipo de
assistência estudantil é um importante programa governamental e institucional que busca
minimizar os efeitos da desigualdade socioeconômica dos alunos. Ademais, este benefí-
cio além de visar promover à melhoria dos desempenhos acadêmicos dos estudantes, ao
longo do seu percurso formativo, é considerado como um dos mecanismos estratégicos
para minimizar os fenômenos da evasão e retenção por questões socioeoconômicas.

• PERCEPÇÃO DOS ALUNOS SOBRE AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPE-
RIOR, OS PROFESSORES E OS CURSOS DE GRADUAÇÃO.

Compreende-se que as respostas dos alunos, no que diz respeito ao conjunto de
afirmativas contidas nos itens (questões) de 27 a 68 do questionário do Estudante do
ENADE, refletem as percepções desses alunos sobre vários aspectos relacionados aos
professores, os cursos de graduação e as instituições de educação superior. Essas ques-
tões possuem seis opções de respostas em um escala Lickert (que variam de 1-“Discordo
totalmente” a 6- “Concordo totalmente”). Além dessas opções, há as alternativas “Não
sei responder ou Não se aplica” que foram excluídas da análise. Considerando que as
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respostas dos alunos exprimem as suas opiniões no que diz respeito aos professores, aos
cursos de graduação ou às instituições de educação superior, foi calculado o percentual de
estudantes matriculados no curso que concordavam com as afirmações contidas nos itens
de 27 a 68, ou seja, a proporção de aluno em cada curso que marcou uma das três últimas
opções de respostas da escala Likert (isto é, 4-“Concordo parcialmente”, 5-“Concordo”
ou 6-“Concordo totalmente”). Optou-se por agregar as informações dos itens 27 a 68 por
considerar que as respostas dadas pelos alunos nesses itens refletem mais uma caracterís-
tica associada ao curso de graduação (ou a instituição de educação superior) do que aos
próprios alunos. As variáveis criadas estão descritas na Tabela 1, no Apêndice A.

A partir desses itens agregados (proporção de aluno em cada curso que marcou uma
das três últimas opções de respostas da escala Likert) foram construídas escalas de inte-
resse usando a técnica de Análise Fatorial. O uso dessa técnica visa verificar as inter-
relações entre as respostas dos alunos aos diversos itens que compõem as questões de 27
a 68 do Questionário do Estudante do ENADE. Também tem como finalidade reduzir o
número de variáveis a serem avaliadas, por intermédio de novas escalas construídas (esco-
res fatoriais), para serem usadas posteriormente nos modelos hierárquicos. Cada fator foi
denominado de acordo com as variáveis mais correlacionadas com esse fator construído,
isto é, com as maiores cargas fatoriais. Devido à metodologia adotada para a construção
dos fatores, os escores fatoriais desses fatores estão padronizados com média zero e vari-
ância unitária. Em caráter exploratório será avaliada a correlação entre cada fator (escores
fatoriais) construído e o desempenho médio dos alunos vinculados aos cursos de gradu-
ação. Nessas correlações o interesse principal foi observar apenas os sentidos (positivos
ou negativos) das correlações.

Enfatiza-se que as respostas prestadas pelos alunos ao Questionário do ENADE refle-
tem, de certa forma, um caráter mais opinativo e ao fazer uso desses dados deve-se levar
em conta a possibilidade de subjetividade ou os vícios presentes nesse tipo informação.
Cabe destacar que a forma como foram elaboradas algumas questões do Questionário do
ENADE (como por exemplo, as questões 56 e 60), cada uma já representava um construto
relevante de interesse da pesquisa. Por esse motivo, as questões 56 e 60 foram analisadas
individualmente e apresentadas a seguir.

▶ MONITORIA OU TUTORIA

No item 56 do questionário do ENADE os estudantes são solicitados a informar se
os cursos disponibilizaram monitores ou tutores para auxiliá-los no desenvolvimento das
atividades acadêmicas. Os dados revelaram que 82,6% dos alunos concluintes de En-



Capítulo 5. RESULTADOS 179

genharia Elétrica dizem concordar (“Concordo totalmente”, “Concordo” ou “Concordo
parcialmente”) com a seguinte afirmação: “O curso disponibilizou monitores ou tutores
para auxiliar os estudantes”. Ainda no que se refere a essa afirmação, as porcentagens de
concordância ao analisar, separadamente, nos grupos de cotistas (81,8%) e não cotistas
(84,8%) também foram elevadas.

No Curso de Pedagogia, a porcentagem de aluno que concordou que o curso dispo-
nibilizou monitores ou tutores foi em torno de 70,1%. No grupo dos cotistas (68,2%)
a porcentagem foi sensivelmente menor quando comparado com os alunos não cotistas
(71,5%). É curioso observar que ao contrário do esperado, no curso de Pedagogia, de
acordo com a Figura 5.25 (b) , é possível notar uma tendência de desempenho mediano
mais baixo, no grupo de alunos que concordam (parcial ou totalmente) que a atividade de
monitoria ou tutoria tivesse sido ofertadas no curso de graduação que frequentaram. No
entanto, não é possível saber o percentual de alunos que procuraram de forma regular os
atendimentos de monitorias ou tutorias disponíveis nos cursos, tendo em vista que não
existem mais informações sobre este tema nos microdados do ENADE. É razoável admi-
tir que a monitoria ou tutoria para produzir efeitos positivos no desempenho dos alunos,
faz-se necessário que os alunos com dificuldade de aprendizagem busquem este tipo de
auxílio extraclasse oferecido pelos cursos de graduação.

Com relação à Engenharia Elétrica, é possível visualizar por intermédio da Figura 5.25
(a) que há uma tendência crescente no desempenho dos alunos que informaram que o
curso disponibilizou monitoria ou tutoria. A proporção de aluno por curso que concordou
que o curso disponibilizou monitores ou tutores apresenta uma correlação positiva com
os desempenhos médios dos cursos, em Conhecimento Específico, nos dois cursos ana-
lisados. Contudo, no caso específico de Pedagogia destaca-se o valor muito baixo desse
coeficiente de correlação. É possível que nas Engenharias a monitoria ou tutoria seja
algo importante para apefeiçoar os conteúdos de matemática, que é um aspecto bastante
relevante para o curso.

▶ PROFESSOR DISPONIBILIZOU ATENDIMENTO EXTRACLASSE

No item 60 do questionário do ENADE os alunos precisam informar sobre a dispo-
nibilidade do professor para atendê-los fora do horário das aulas. Os dados evidenciam
que 77,9% dos alunos concluintes de Engenharia Elétrica dizem concordar (“Concorda
totalmente”, “Concorda” ou “Concorda parcialmente”) que os docentes disponibilizaram
um tempo específico para atendê-los fora do horário das aulas. Entre os cotistas, 81,2%
declararam que os professores mostraram disponibilidade para atendimento extraclasse;
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Figura 5.25: Distribuição das notas dos alunos do Curso de Engenharia Elétrica e Pe-
dagogia, segundo disponibilidade de monitoria ou tutoria, na prova de Conhecimento
Específico, ENADE de 2017.

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do ENADE 2017.
Nota: A linha tracejada representa a média total.

entre os alunos não cotistas essa porcentagem foi um pouco menor (76,6%). Já nos cur-
sos de Pedagogia, os resultados evidenciam que também há uma elevada porcentagem
de alunos que concordam com a afirmação de que o professor destinou um horário para
atendê-los fora do horário das aulas (79,9%). Tais porcentagens entre os alunos cotistas e
não cotistas foram, respectivamente, 79,8% e 89,0%.

No curso de Pedagogia é possível visualizar que não há uma diferença importante
entre as notas medianas dos estudantes que concordam que os professores prestaram
atendimento extraclasse, comparando-os aos que discordaram que houve atendimento,
conforme mostra a Figura 5.26 (b). Contudo e apesar disso, tal resultado não pode ser
visto como indicativo de irrelevância dessa atividade extraclasse, tendo em vista que não
é possível saber a porcentagem de aluno com dificuldades acadêmicas que buscaram por
este tipo de apoio pedagógico. Isso porque devido á ausência de mais informações nos
microdados do ENADE acerca desse tema, impossibilita que um estudo mais detalhado
seja realizado. Uma possível explicação para esse resultado contraditório é que a dis-
ponibilidade de professores que atuam nos cursos de graduação, em reservar um horário
para atendimento extraclasse, por si só, não é o bastante para melhorar o desempenho dos
discentes. É importante que os próprios alunos com dificuldades acadêmicas procurem
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por esse tipo de apoio pedagógico. Em uma análise inicial, notou-se que a proporção de
aluno, por curso de Pedagogia, que concordou que o professor disponibilizou um horário
extraclasse para atendimento é positivamente correlacionado com o desempenho médio
dos cursos em Conhecimentos Específicos.

Figura 5.26: Distribuição das notas dos alunos do Curso de Engenharia Elétrica e Pedago-
gia, segundo a disponibilidade de atendimento do professor, na prova de Conhecimentos
Específicos, ENADE de 2017.

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do ENADE 2017.
Nota: A linha tracejada representa a média total.

A oferta de atendimento extraclasse pelos professores sinaliza uma tendência muito
clara de associação positiva com o desempenho dos alunos de Engenharia Elétrica, na
prova de Conhecimento Específico. Segundo Lima e Carvalho (2019), se por um lado um
ambiente com elevada quantidade de estudantes em sala de aula pode gerar dificuldade
de compreensão por parte de alguns alunos presentes, por outro, em um ambiente mais
próximo com o docente, como o atendimento extraclasse, a dificuldade de resolver, so-
lucionar e elucidar problemas na aprendizagem pode ser minimizado. Considerando que
esse argumento esteja correto, justificam-se políticas pedagógicas que incentivem o aten-
dimento extraclasse ao aluno por parte dos docentes. A proporção de aluno dos cursos de
Engenharia Elétrica que concordou que o professor disponibilizou um horário extraclasse
para atendimento é positivamente correlacionado com o desempenho médio dos cursos
em Conhecimentos Específicos.
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▶ PERCEPÇÃO DOS ALUNOS SOBRE A INFRAESTRUTURA DAS INSTITUI-
ÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR.

Nos itens 59, 61 a 65 do Questionário do ENADE, os alunos precisam avaliar as bi-
bliotecas e as condições da infraestrutura e instalação física das instituições de educação
superior, relacionados aos seguintes aspectos: disponibilização de referências bibliográ-
ficas e acesso a obras disponíveis em acervo virtual, bem como adequação dos recursos
físicos e materiais e quantidade suficiente de funcionários. Analisando isoladamente cada
um dos itens, os dados evidenciam elevados percentuais de concordância (de forma par-
cial ou totalmente) dos alunos em relação às afirmativas contidas nesses itens. Na análise
fatorial foram usadas as variáveis referentes aos percentuais de concluintes dos cursos de
graduação que concordaram (de forma parcial ou totalmente) com as afirmações contidas
nos itens 59, 61 a 65, descritas de forma detalhada na Tabela 5.1 adiante.

Tabela 5.1: Fator relacionado à percepção dos alunos com relação à Infraestrutura das
Instituições de Federais de Ensino Superior para os Cursos de Engenharia Elétrica e Pe-
dagogia, ENADE - 2017.

Fator Item Variáveis correlacionadas

Q59
Há quantidade suficiente de funcionários para o
apoio administrativo e acadêmico.

Infraestrutura
da IES

Q61 Há adequação da infraestrutura das salas de aula.

Q62
Os equipamentos e materiais destinados para aulas
práticas são adequados para todos os alunos.

Q63
Há ambientes e equipamentos destinados às aulas
práticas.

Q64
A biblioteca dispôs das referências bibliográficas
que os estudantes necessitaram.

Q65
Há biblioteca virtual ou com acesso a obras dispo-
níveis em acervos virtuais.

A análise fatorial realizada, separadamente, para cada curso analisado indicou a pre-
sença de apenas um fator, denominado de “Infraestrutura da IES”. Espera-se que esse
fator encontrado para cada curso retrate o construto que influencia o grau de concordân-
cia dos alunos em relação com as afirmativas contidas nos itens que o compõe. Para
o Curso de Engenharia Elétrica o fator explica 76,3% da variabilidade total das variáveis
originais e para Pedagogia o fator explica 76,4% da variância total. O fator "Infraestrutura
da IES” é correlacionado positivamente com as variáveis que o compõe, indicando que
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quanto mais elevados os escores deste fator, maior será a proporção de alunos que avali-
aram de forma positiva a biblioteca, a infraestrutura, os recursos e as instalações físicas
das instituições de educação superior em que frequentam.

Por intermédio do método de regressão, foram obtidos os escores fatoriais para cada
curso de graduação de cada área de conhecimento. A Tabela 5.1 descreve a composição
do fator construído para Engenharia Elétrica e Pedagogia. O valor do critério Kaiser-
Meyer (KMO) para os dados de Engenharia Elétrica foi 0,84 e para Pedagogia foi 0,85,
indicando um bom ajuste dos modelos de análise fatorial. O fator “Infraestrutura da IES”
apresentou uma correlação positiva com o desempenho médio dos Cursos de Pedagogia
em Conhecimento Específico. Resultado similar foi encontrado para os Cursos de Enge-
nharia Elétrica.

▶ PERCEPÇÃO DOS ALUNOS COM RELAÇÃO AOS PROFESSORES.

Os itens de 37 a 39, 55, 57 e 58, do Questionário ENADE, buscam informações sobre
a percepção dos alunos com relação à contribuição dos docentes, que atuam nos cursos
de graduação para a formação acadêmica, no que diz respeito aos seguintes aspectos: es-
tímulo por parte do professor em relação ao aluno estudar e aprender; contribuição dos
planos de ensino para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para os estudos dos
alunos; indicação de referências bibliográficas que contribuíram para os estudos e apren-
dizagem dos alunos e aplicação de avaliações compatíveis com os conteúdos e temas
trabalhados e se os docentes dominaram os conteúdos abordados nas disciplinas. Além
disso, os alunos avaliaram se houve utilização, pelos docentes, de equipamentos tecnoló-
gicos e de comunicação (TICs) (projetor multimídia, laboratório de informática, ambiente
virtual de aprendizagem) como ferramenta de ensino. Analisando isoladamente cada um
dos itens que compõem o construto, observa-se um elevado percentual (de forma parcial
ou totalmente) dos alunos em relação às afirmativas contidas nesses itens.

Na análise fatorial foram usadas as variáveis referentes aos percentuais de estudantes
matriculados nos cursos de graduação que concordaram (de forma parcial ou totalmente)
com as afirmações contidas nos itens 37 a 39, 55, 57 e 58. Nos dois cursos analisados,
a análise fatorial indicou a existência de apenas um fator, denominado “Contribuição do
Professor”. A partir desse fator identificado, foram obtidos por intermédio do método de
regressão, os escores fatoriais separados para cada área de conhecimento. Para o Curso
de Engenharia Elétrica o fator explica 81,2% da variabilidade total das variáveis originais
e para Pedagogia o fator explica 91,2% da variância total. Para Engenharia Elétrica e
Pedagogia, os valores do KMO foram, respectivamente, 0,88 e 0,90 sugerindo um bom
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ajuste dos modelos de análise fatorial aos dados.

Nos dois cursos analisados, todas as variáveis tiveram cargas positivas no fator. Isso
sinaliza que a maioria dos alunos tende a ter uma percepção favorável, no que diz respeito
aos professores que atuam nas instituições de educação superior, na qual estão matricu-
lados. O fator “Contribuição do Professor” apresentou uma correlação positiva com os
desempenhos médios dos alunos em Conhecimentos Específicos tanto no Curso de Peda-
gogia quanto no Curso de Engenharia Elétrica.

Tabela 5.2: Fator relacionado à percepção dos alunos com relação à contribuição do pro-
fessor na formação acadêmica dos alunos dos Cursos de Engenharia Elétrica e Pedagogia,
ENADE - 2017.

Fator Item Variáveis correlacionadas

Q37
Relacionamento professor-aluno estimulou a estu-
dar e aprender.

Q38
Planos de ensino apresentados pelos professores
contribuíram para o desenvolvimento das atividades
acadêmicas e para estudos.

Contribuição
do Professor

Q39
Referências bibliográficas indicadas pelo professor
nos planos de ensino contribuíram para seus estudos
e aprendizagens.

Q55
Avaliações da aprendizagem foram compatíveis
com os conteúdos ou temas trabalhados pelos pro-
fessores.

Q57
Professores dominam os conteúdos abordados nas
disciplinas.

Q58
Professores utilizaram tecnologias da informação e
comunicação (TICs).

▶ PERCEPÇÃO DOS ALUNOS COM RELAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO DA INSTITUI-
ÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR.

Nas questões 43, 44, 52 e 67 do Questionário do ENADE, solicita-se que os alunos
avaliem diversos aspectos relacionados à instituição de educação superior que frequentam,
a saber: oportunidade para participar de programas, projetos ou atividades de extensão,
participar de iniciação científica e realizarem intercâmbio ou estágios dentro ou fora do
país e também se a instituição promoveu atividades de cultura, de lazer e de interação
social. A análise fatorial neste grupo de questões apontou para a existência de um fator,
denominado de “Contribuição da IES”. No Curso de Pedagogia este fator explica 81,37%
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da variância total, enquanto que no Curso de Engenharia Elétrica o fator explica 78,18%
da variabilidade total das variáveis originais.

Tabela 5.3: Fator relacionado à percepção dos alunos com relação à contribuição da Insti-
tuição de Educação Superior na formação acadêmica dos alunos dos Cursos de Engenha-
ria Elétrica e Pedagogia, ENADE - 2017.

Fator Item Variáveis correlacionadas

Q43
Oportunidade de participação em programas, proje-
tos ou atividades de extensão universitária.

Contribuição
da IES

Q44
Oportunidade de participação em projetos de inicia-
ção científica e de atividades que estimularam a in-
vestigação acadêmica.

Q52
Oferecidas oportunidade de intercâmbios e/ou está-
gios no país.

Q67
A instituição promoveu atividades de cultura, de la-
zer e de interação social.

Valores altos no fator “Contribuição da IES” indicam que a maioria dos alunos tende a
concordar que as instituições de ensino, em que estão matriculados, ofereceram oportuni-
dade de intercâmbio, oportunidade de participação em programas, projetos ou atividades
de extensão universitária e atividades que estimulam a investigação acadêmica (como por
exemplo, iniciação científica), bem como promoveram atividades culturais, de lazer e de
interação social. O valor do critério Kaiser-Meyer (KMO) para os dados de Engenharia
foi 0,73 e para Pedagogia foi 0,80, indicando razoável ajuste dos modelos de análise fato-
rial. O fator “Contribuição da IES” mostrou uma correlação positiva com os desempenhos
médio dos alunos por curso em Conhecimentos Específicos, nos dois cursos analisados.

▶ PERCEPÇÃO DOS ALUNOS COM RELAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO DO CURSO
DE GRADUAÇÃO.

A aplicação da análise fatorial no grupo de questões 30, 31, 33 a 35, 47 e 49 indicou
a existência de um fator que explica 87,00% da variância total das variáveis originais
respondidas pelos alunos do Curso de Engenharia Elétrica. Quando aplicada a análise
fatorial para os dados do Curso de Pedagogia, observou-se também a presença de um
único fator que explica 92,27% da variabilidade total das variáveis. O fator construído
para cada área de conhecimento é denominado de “Contribuição do Curso”.
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Tabela 5.4: Fator relacionado percepção dos alunos com relação à contribuição do curso
de graduação para ampliação da formação acadêmica e profissional dos alunos, ENADE
- 2017.

Fator Item Variáveis correlacionadas

Q30
O curso propiciou experiências de aprendizagem
inovadoras.

Q31
Curso contribuiu para consciência ética para o exer-
cício profissional.

Q33
Curso possibilitou aumentar a capacidade de refle-
xão e argumentação.

Contribuição
do Curso

Q34
Curso promoveu o desenvolvimento da capacidade
de pensar criticamente, analisar e refletir sobre so-
luções para problemas da sociedade.

Q35
Curso contribuiu para ampliar a capacidade de co-
municação nas formas oral e escrita.

Q47
Curso favoreceu a articulação do conhecimento teó-
rico com atividades práticas.

Q49
Curso propiciou acesso a conhecimentos atualiza-
dos e/ou contemporâneos na área de formação.

A análise fatorial foi usada para avaliar a consistência entre as respostas dos alunos
e as inter-relações entre as percepções que eles tinham com respeito aos cursos que fre-
quentavam. Por meio do método de regressão, obtiveram-se os escores fatoriais de cada
curso de graduação e cada área de conhecimento com respeito ao fator identificado.

Quanto maior o escore do fator “Contribuição do Curso” indica que, de forma geral,
maior a proporção de alunos que concorda (de forma parcial ou total) que o curso foi
capaz de contribuir para a formação acadêmica e profissional. O valor do critério Kaiser-
Meyer (KMO) para os dados de Engenharia foi 0,94 e para Pedagogia foi 0,92, indicando
que os modelos de análise fatorial foram bem ajustados aos dados. Na análise bivariada
preliminar, notou-se que os escores do fator “Contribuição do Curso” apresentaram uma
correlação positiva com os desempenhos médios dos Cursos de Pedagogia em Conhe-
cimento Específico. Em contrapartida, com relação aos Cursos de Engenharia Elétrica,
observou-se uma correlação negativa entre a medida do fator e os desempenhos médios
em Conhecimento Específico.

• DESCRIÇÃO GERAL DO PERFIL DOS PROFESSORES

Esta subseção traz informações sobre o perfil dos professores dos Cursos de Engenha-
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ria Elétrica e Pedagogia, com base nos dados contidos no Censo da Educação Superior na
planilha de docentes. Ressalta-se que as análises são referentes, exclusivamente, aos do-
centes vinculados aos cursos selecionados para esta pesquisa. A junção dos microdados
do ENADE com as informações dos docentes, contidos na planilha do Censo da Educa-
ção Superior de 2017, foi possível porque o INEP disponibilizou os códigos dos cursos
e da instituição de educação superior em que os docentes estão vinculados. Com isso,
tornou-se possível apresentar uma análise descritiva sobre o perfil dos docentes separados
para cada curso de graduação. Cada variável relativa aos professores de um mesmo curso
de graduação foi agregada por meio de proporção e tomada como representativa do curso.

Os dados analisados são referentes a 4.957 professores de Engenharia Elétrica e 5.367
professores de Pedagogia. Dos professores considerados neste estudo, embora a variá-
vel sexo não seja de interesse nesta pesquisa, observa-se que entre os docentes do Curso
de Engenharia Elétrica há uma predominância de homens (76,9%) em comparação com
as mulheres (23,1%). Com relação aos professores de Pedagogia, os números demons-
tram uma presença maior de docentes mulheres, representando um percentual de 64,8%,
quando comparado com os homens, com um percentual de 35,2%. Resultado similar foi
encontrado quando foi analisada as características dos alunos concluintes dos cursos. Isto
é, há uma elevada porcentagem de alunos do sexo masculino nos Cursos de Engenharia
Elétrica e nos Cursos de Pedagogia a maior parte dos concluintes são mulheres.

Como não existe na base de dados informações sobre o tempo de experiência na do-
cência, tomou-se como uma medida aproximada a idade média dos professores que lecio-
nam nos cursos de graduação. Os docentes de Engenharia Elétrica apresentam idade entre
22 anos a 82 anos, com média de 44,5 anos e variabilidade alta (11,26 anos). Ainda quanto
ao fator idade, os docentes de Pedagogia apresentaram uma variabilidade um pouco me-
nor. Os dados revelam que os docentes de Pedagogia possuem idade que varia entre 23
a 73 anos, com média de 47,0 anos e desvio padrão de 10,21 anos. Em uma análise ini-
cial, separadamente para cada curso de graduação, observa-se uma correlação positiva
entre a idade média dos docentes por curso e o desempenho médio em Conhecimentos
Específicos nos Cursos de Engenharia e Pedagogia.

Com relação ao nível de instrução dos docentes, tanto no curso de Pedagogia quanto
no Curso de Engenharia Elétrica, predominam docentes com formação de nível de dou-
torado, com percentuais superiores a 70% dos contingentes totais (Pedagogia = 74,0% e
Engenharia Elétrica = 75,3%). Em seguida, são os docentes que possuem mestrado (Pe-
dagogia = 20,5% e Engenharia Elétrica = 18,7%). Especialização ou graduação aparecem



Capítulo 5. RESULTADOS 188

com percentuais abaixo de 4%. Esse cenário revela um aspecto positivo, já que a literatura
da educação superior mostra que existe uma associação positiva entre a elevada titulação
dos docentes no quadro docente dos cursos de graduação e os desempenhos acadêmicos
dos discentes (DIAZ, 2007, FERNANDES et al, 2009). Nos dados foi observado que a
proporção de professores doutores por curso apresenta uma correlação positiva com os
desempenhos médios dos dois cursos de graduação analisados, na prova de Conhecimen-
tos Específicos. Sob os aspectos relacionados à jornada de trabalho dos corpos docentes
de Engenharia Elétrica e Pedagogia na instituição de ensino, a maioria trabalha em tempo
integral (40 horas semanais) e também há um elevado porcentual de docentes com re-
gime de dedicação exclusiva (Engenharia Elétrica = 84,3% e Pedagogia= 86,0%). Uma
porcentagem menor de docentes tem regime de trabalho de 40 horas sem dedicação ex-
clusiva (Engenharia Elétrica = 10,7% e Pedagogia= 10,2%). Os demais docentes, com
porcentagens muito reduzidas, têm regime de trabalho horista ou tempo parcial.

A dedicação exclusiva e a segurança da estabilidade no emprego são fatores que po-
dem ser considerados relevantes para os docentes da educação superior pública, tendo
em vista que incide, diretamente, na disponibilidade de tempo para que se dediquem ao
trabalho docente na instituição de educação superior que lecionam e, possivelmente, com
consequente reflexo positivo sobre o desempenho acadêmico dos alunos. Isto, de certa
forma, é compatível com os resultados encontrados nos dados da avaliação do ENADE,
ou seja, a proporção de docentes nos cursos com dedicação exclusiva apresenta uma cor-
relação positiva com notas médias dos Cursos de Engenharia Elétrica nas provas de Co-
nhecimento Específico. Com relação aos Cursos de Pedagogia, foi encontrado resultado
semelhante. A variável proporção de professores que atuam na Pós-Graduação também
apresentou uma correlação positiva com o desempenho médio dos alunos dos Cursos de
Engenharia Elétrica e Pedagogia.

No que diz respeito às atividades de pesquisa e extensão, constatou-se que entre os
professores de Engenharia Elétrica, 50,3% realizam pesquisa e 72,7% realizam atividade
de extensão. Estas porcentagens entre os professores de Pedagogia são: 53,2% desen-
volvem pesquisas e 59,6% realizam a atividade de extensão. Proporções elevadas de
docentes no curso que realizam atividade de pesquisa e extensão trazem desdobramentos
importantes, uma vez que se espera que esse cenário contribua para a ocorrência de uma
maior participação de alunos, ainda na fase de graduação nessas atividades.

As variáveis “proporção de docentes no curso com atuação na extensão” e “proporção
de docentes no curso com atuação na pesquisa” são bastante correlacionadas (coeficiente
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de correlação, Engenharia Elétrica = 0,84 e Pedagogia= 0,61). Optou-se então por usar
da técnica da análise fatorial com essas duas variáveis que apontou para a existência de
um fator. No Curso de Pedagogia este fator explica 73,34% da variância total, enquanto
que no Curso de Engenharia Elétrica o fator explica 72,50% da variabilidade total das
variáveis originais. Os escores fatoriais formam uma escala (variável) denominada de
“Presença de docente na pesquisa ou na extensão”. Este fator é correlacionado positi-
vamente com as variáveis que o compõem, indicando que geralmente quanto maior os
escores deste fator maior será proporção de professores dos cursos atuando na pesquisa
ou na extensão.

Tabela 5.5: Composição do fator presença de docente na pesquisa ou na extensão, nos
Cursos de Engenharia Elétrica e Pedagogia.

Fator Variáveis correlacionadas

Proporção de professores nos cursos que atuam na
pesquisa.

Docente na
pesquisa ou na
extensão

Proporção de professores nos cursos que atuam na
extensão.

O fator “Presença de docente na pesquisa ou extensão” por curso será testada como
variável explicativa para o desempenho dos alunos. Em uma análise bivariada, observou-
se que os valores do fator, por curso, apresentam correlação positiva com os desempenhos
médios em Conhecimento Específico. Em outras palavras, os cursos que possuem mais
professores atuando na pesquisa ou na extensão são também aqueles cursos que, em geral,
possuem alunos com maiores médias nas notas da prova de Conhecimentos Específicos.
O valor do critério Kaiser-Meyer (para Engenharia Elétrica= 0,64 e Pedagogia=0,50) in-
dicou que não há evidências de bom ajuste dos modelos ajustados pela técnica de análise
fatorial aos dados.

• DESCRIÇÃO GERAL DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

A partir dos microdados do Censo da Educação Superior de 2017, foram levantadas
informações gerais sobre as características das instituições de educação superior fede-
rais que sediam os Cursos de Engenharia Elétrica e Pedagogia selecionados para a pes-
quisa. Devido à presença do código das instituições de educação superior presentes, tanto
nos microdados do Censo da Educação Superior de 2017 quanto do ENADE, tornou-se
possível realizar a junção dessas duas bases de dados. Devido algumas inconsistências
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encontradas nas informações contidas na planilha com os dados sobre as instituições de
educação superior, algumas variáveis foram excluídas da análise, sendo usadas apenas as
variáveis listadas na Tabela 1 do Apêndice A.

Na modelagem estatística, as variáveis relacionadas às instituições de educação supe-
rior foram inseridas no nível de curso. Conforme já mencionado anteriormente, entende-
se que os alunos matriculados na mesma instituição de educação superior são submetidos
às mesmas condições do ambiente, disponibilidade e qualidade dos insumos escolares.
As análises descritivas foram realizadas de forma separadas por cada área (Pedagogia e
Engenharia). Nos bancos de dados selecionados para a pesquisa, há 55 instituições de
educação superior que sediam os cursos de Pedagogia e 44 instituições que oferecem os
cursos de Engenharia Elétrica.

Nas análises das frequências, percebeu-se que a maioria das instituições federais in-
cluídas nas duas amostras (uma para Pedagogia e outra para Engenharia Elétrica) possuem
bibliotecas com serviço de internet. Todas as instituições de ensino federais que sediam os
cursos de Pedagogia informaram que possuem acesso ao Portal da Capes, enquanto que
as instituições que oferecem os Cursos de Engenharia Elétrica 67,3% informaram que
possuem acesso ao Portal da Capes e 32,7% não declararam essa informação. O Portal
de Periódicos da Capes (ou Portal da Capes) é uma biblioteca virtual que reúne e dispo-
nibiliza, por meio do acesso on-line, produções científicas nacional e internacional para
as instituições de educação e pesquisa brasileiras que atendam aos critérios definidos pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Os docentes,
estudantes e funcionários vinculados a essas instituições podem acessar de forma gratuita
o Portal da Capes.

Vale mencionar também que nas instituições de educação superior que sediam cursos
de Engenharia Elétrica e Pedagogia, a maioria disponibiliza em suas bibliotecas: repo-
sitórios institucionais, ferramentas de buscas integradas e catálogos on-line de serviço
público. Quanto às informações sobre as bibliotecas, apesar de não ter dados sobre os
aspectos qualitativos das instalações físicas e nem dos serviços ofertados, os dados quan-
titativos coletados no Censo da Educação Superior revelam que, de maneira geral, há
alguns pontos positivos. Contudo, é preciso que mais informações sobre as bibliotecas
sejam levantadas, pincipalmente sobre a qualidade dos servíços prestados, já que é um es-
paço relevante para a comunidade acadêmica, pois possibilita que essa comunidade tenha
oportunidade de acesso ao conhecimento.

Com relação às variáveis relativas à biblioteca disponível nas instituições de educação
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superior, decidiu-se pela não utilização nos modelos de valor agregado, devido à presença
de homogeneidade encontrada nessas variáveis. A variável acesso ao Portal da Capes tam-
bém não será usada nos modelos estatísticos, pois todas as Instituições de Ensino Superior
que sediam os Cursos de Pedagogia responderam que possuem acesso ao Portal da Capes
e uma porcentagem elevada de Instituições de Ensino superior que ofertam os Cursos de
Engenharia não responderam esta informação. Notou-se que o número médio de funci-
onários técnicos administrativos nas instituições que sediam os Cursos de Engenharia e
Pedagogia são, respectivamente, 2.037,39 e 1.872,1. Na análise descritiva, constatou-se
que a razão entre o número de funcionários técnicos administrativos por alunos presentes
nas instituições que sediam os Cursos de Engenharia é positivamente correlacionado com
o desempenho médio dos alunos em Conhecimentos Específicos. Resultado semelhante
também foi identificado nas instituições de educação superior que ofertam os Cursos de
Pedagogia.

A análise descritiva dos dados realizada nesta seção apresenta uma observação par-
cial do fenômeno estudado. Esse tipo de análise não permite avaliar o efeito do curso de
graduação em termos do ganho de aprendizado dos alunos. Além disso, a análise dessa
seção desconsidera que o desempenho do aluno é influenciado simultaneamente por múl-
tiplos fatores individuais do próprio aluno, fatores relacionados ao programa de educação
superior, assim como dos efeitos das interações desses fatores nesses diferentes níveis.
Partindo deste pressuposto e também respondendo aos questionamentos que contribuíram
para a construção desta tese, é necessário que seja usado um modelo estatístico hierár-
quico que consiga representar esses relacionamentos complexos entre os diferentes níveis
de análise. Conforme já mencionado anteriormente, a partir desses modelos estatísticos
que serão apresentados na próxima seção, é possível estimar o ganho médio de aprendi-
zado dos estudantes, bem como identificar os fatores presentes nos cursos de graduação
que estão associados com o ganho desse aprendizado. O estudo também tem interesse em
verificar se há diferença de ganho de aprendizado entre alunos não cotistas e cotistas no
que diz respeito aos Conhecimentos Específicos e a Formação Geral.

5.2 RESULTADOS DOS MODELOS DE VALOR
AGREGADO

Os modelos de Valores Agregados foram ajustados separadamente para cada conjunto
de cursos de graduação. Isto é, foram ajustados modelos distintos: um modelo para os
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Cursos de Engenharia de Elétrica de diferentes instituições de educação superior e outro
modelo utilizando os dados dos Cursos de Pedagogia. As variáveis respostas (ou variáveis
dependentes) de interesse nesses modelos são os desempenhos dos alunos concluintes nas
provas do ENADE (Formação Geral e Conhecimentos Específicos). As variáveis expli-
cativas (ou preditoras) relativas aos alunos, aos professores, aos cursos e as instituições
de educação superior, usadas nos modelos, são descritas na Tabela 1 (APÊNDICE A). O
modelo de valor agregado adotado permite identificar as variáveis que mais influenciam
o ganho de aprendizado dos alunos e mensurar os seus efeitos na presença de outras co-
variáveis explicativas. Os modelos foram ajustados por meio do Software R Core Team

(2019), na versão 3.5.1, usando o pacote lmer4 elaborado pelos autores Bates e outros
(2015) e os parâmetros estimados pelo método da máxima verossimilhança restrita.

Quando os dados permitem e há interesse na pesquisa, pode-se utilizar de modelos
hierárquicos de três níveis (por exemplo, nivel 1 - aluno, Nível 2 - curso de graduação e
Nível 3- Unidade da Federação). Tanto para Pedagogia quanto para Engenharia Elétrica
foram ajustados modelos estatísticos com três níveis. Os resultados dos testes de veros-
similhança apontaram que o modelo mais simples (com dois níveis) se ajusta melhor aos
dados. Optou-se, portanto, por trabalhar apenas com dois níveis. Isto é, foram estima-
dos modelos hierárquicos com dois níveis, com intercepto aleatório, sendo os alunos o
primeiro nível e os cursos de graduação o segundo nível.

No contexto do Ensino Médio, as pesquisas que investigam os fatores escolares que
promovem um bom desempenho médio de seus alunos sugerem que seja observado um
grande número de alunos por instituições de ensino (FRANCO, 2001). Contudo, não há
um consenso entre os pesquisadores educacionais em relação ao número adequado de
alunos dentro das escolas e nem do número total de escolas a serem incluídas nos mo-
delos hierárquicos. Destaca-se que há estudos que advertem em relação à amostra com
número muito reduzido de discentes dentro das escolas, uma vez que os modelos estatísti-
cos podem gerar estimativas menos confiáveis e instáveis das médias das escolas. Por essa
razão, pode surgir a dificuldade de identificar as diferenças entre as escolas, assim como
os fatores escolares que explicam parte dessa diferença de médias de desempenho entre
escolas (ANDRADE; FRANCO; CARVALHO, 2003; RAUDENBUSH; BRYK, 2002).

Com intuito de melhorar a qualidade das estimativas do efeito dos programas de En-
sino Superior federais e, ao mesmo tempo, almejando não perder muitos cursos para as
análises, foram considerados apenas os Cursos de Engenharia Elétrica ou Pedagogia com
no mínimo dez alunos participantes do ENADE (pelo menos cinco alunos não cotistas e
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cinco cotistas). Critério preenchido por: 55 cursos de Engenharia Elétrica, com número
médio de 53 alunos por curso, e 119 cursos de Pedagogia, com tamanho médio de, apro-
ximadamente, 60 alunos por curso. Além disso, foram considerados os estudantes em que
foi possível recuperar as quatros notas na prova objetiva do ENEM e classificados nos mi-
crodados do ENADE como “Presentes com resultados válidos”. A finalidade foi restringir
a análise aos estudantes com informações do ENEM e que não foram desclassificados por
algum critério administrativo do INEP.

Cabe mencionar que houve uma redução de quarenta por cento do número total de
alunos concluintes na base de dado final da pesquisa, originada por dois motivos prin-
cipais. Primeiro: nem todos os alunos que participaram do ENADE também fizeram o
ENEM, dado que este último Exame é de participação voluntária e nem todos os estudan-
tes matriculados nas instituições federais de Ensino Superior ingressaram por processos
seletivos que utilizaram os resultados do ENEM. Segundo: mesmo que o aluno possa ter
realizado o ENEM, possivelmente pode ser sido fora do período de 2010 a 2014 (bases
solicitadas ao INEP). Cabe reiterar que a principal razão para a exclusão dos estudantes
foi o fato de não conseguir recuperar a notas no ENEM e, por esse motivo, não possuíam
registros das medidas de desempenho prévio. Foi realizada uma análise comparativa dos
dados completos, com todos os alunos (cotistas e não cotistas) dos Cursos de Pedago-
gia e Engenharia Elétrica que fizeram o ENADE, com os dados reduzidos (excluídos os
alunos sem nota no ENEM). Concluiu-se que não houve alteração significativa do perfil
e nem em relação ao desempenho médio dos alunos no ENADE entre as duas bases de
dados. Apesar de ter ocorrido perda de informações, o volume de dados remanescente
possibilitou detectar padrões de comportamento nas variáveis.

Primeiro ajustou-se o Modelo Nulo, sem considerar as características dos alunos ou
dos cursos de graduação (conhecido também por Modelo de Médias). Tal modelo inclui
apenas as notas alcançadas pelos alunos matriculados nos seus respectivos cursos de gra-
duação. Diante disso, o Modelo Nulo permite estimar de forma alternativa o desempenho
médio dos alunos matriculados em cada curso de graduação nas provas do ENADE e seus
respectivos erros padrão. Portanto, ainda não é possível estimar o valor agregado dos cur-
sos. Entretanto, é importante começar por esse modelo, pois pode ser o mais simples até
chegar ao modelo mais complexo em que são analisadas as características pessoais dos
alunos e dos cursos de graduação, capazes de influenciar o aprendizado dos discentes.

Adicionalmente, o modelo mais simples permite particionar à variância total do de-
sempenho dos alunos no ENADE em duas partes: a variância entre os alunos matriculados
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no mesmo curso de graduação e a variância entre os cursos de graduação. A finalidade
é investigar se a variância entre os cursos de graduação é significativamente diferente de
zero. Caso essa significância estatística se confirme, justifica-se o uso do modelo hierár-
quico para estimação do valor agregado dos cursos. A partir do Modelo Nulo estimado
também é possível avaliar o percentual atribuído à variação entre cursos, denominado de
correlação intracursos, e o percentual devido às características individuais dos alunos. O
coeficiente intracursos revela o quanto da variabilidade presente no desempenho dos alu-
nos é decorrente das diferenças existentes entre os cursos de graduação. Lee (2008), no
contexto da educação básica, recomenda o uso do modelo hierárquico quando o valor do
coeficiente de correlação intraescolar for maior que 10% da variância total dos resultados
dos desempenhos dos alunos.

Com base na Tabela 5.6, observa-se que a variância entre os cursos de Engenharia Elé-
trica (variância do intercepto (τ00)= 30,60) é estatisticamente significativa. Sendo assim,
conclui-se que a hipótese nula de que não há diferença entre as médias de desempenho
dos cursos de graduação no ENADE 2017 é rejeitada, ao nível de significância de 5%.
Resultado análogo foi observado para os Cursos de Pedagogia, a variância do intercepto
(τ00) = 38,97 foi significativa, ao nível de significância de 5% (Tabela 5.7).

Tabela 5.6: Estimativas do modelo nulo para os Cursos de Engenharia Elétrica.

Engenharia Elétrica
Efeitos Fixos Conhecimentos Específicos Formação Geral
Intercepto 40.329∗ 57,830∗

Efeito Aleatório

Variação Total 220,80 293,61
Entre cursos 30,60∗ 12,12∗

Entre alunos 190,20∗ 281,49∗

Correlação intracursos 13,9% 4,1%
CAIC 23935,71 25083,18
Fonte: Elaboração a partir dos microdados do ENADE 2017 e ENEM de 2010 a 2014.
Nota: *Coeficiente significativo ao nível de 5%.

Conforme as informações contidas na Tabela 5.6, observa-se que a partição da variabi-
lidade do desempenho em Conhecimentos Específicos atribuídos aos cursos de Engenha-
ria Elétrica foi de 13,9%, sendo a parcela restante (86,1%) atribuída às características dos
alunos. Ainda para esse componente da prova, para os cursos de Pedagogia, a partição da
variabilidade dos desempenhos de seus estudantes também é decomposta em dois níveis:
devido às diferenças entre os graduandos de um mesmo curso (84,3%) e decorrente das
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Tabela 5.7: Estimativas do modelo nulo para os Cursos de Pedagogia .

Pedagogia
Efeitos Fixos Conhecimentos Específicos Formação Geral
Intercepto 47,555∗ 53,434∗

Efeito Aleatório

Variação Total 247,89 277,25
Entre cursos 38,97∗ 20,46∗

Entre alunos 208,92∗ 256,79∗

Correlação intracursos 15,7% 7,4%
CAIC 58625,24 60088,07
Fonte: Elaboração a partir dos microdados do ENADE 2017 e do ENEM de 2010 a 2014.
Nota: *Coeficiente significativo ao nível de 5%.

diferenças existentes entre os cursos (15,7%) (Tabela 5.7).

Com relação à prova de Formação Geral, as parcelas das variabilidades dos desem-
penhos dos alunos, de Engenharia Elétrica ou Pedagogia, que podem ser atribuídas aos
cursos de graduação foram bem menores quando comparados com os resultados em Co-
nhecimentos Específicos. A partição da variabilidade dos desempenhos em Formação
Geral devido a cada um dos níveis da hierarquia é dada por: nível 1 (alunos) – 95,9%
em Engenharia Elétrica e 92,6% em Pedagogia; nível 2 (cursos de graduação) – 4,1%
em Engenharia Elétrica e 7,4% em Pedagogia. Ao examinar as variações apresentadas
no segundo nível, os resultados sugerem que, de maneira geral, os cursos de graduação
contribuem mais para explicar a variabilidade dos desempenhos em Conhecimentos Es-
pecíficos quando comparados com Formação Geral.

Os dados apresentados revelam ainda que a maior parte da variabilidade total do de-
sempenho dos alunos no ENADE é devido às características individuais desses alunos,
ou seja, são fatores externos aos cursos de graduações (como por exemplo, desempenho
prévio, raça/cor, idade, sexo e nível socioeconômico) e apenas uma parcela relativamente
pequena pode ser atribuída às diferenças existentes entre os cursos de graduações. A par-
tir de tais resultados, percebe-se que somente o curso de graduação não é capaz de ser o
único fator determinante do desempenho dos seus graduandos na prova do ENADE. Ainda
assim, compreende-se que, em alguma medida, o ensino ministrado e os outros fatores in-
ternos aos programas de educação superior sejam relevantes no sentido de influenciar
positivamente o sucesso acadêmico dos seus discentes durante o percurso formativo.

Para Engenharia Elétrica, os resultados dos modelos nulos estimados mostram que
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a estimativa do desempenho médio global dos alunos foi 57,830 pontos em Formação
Geral e 40,329 pontos em Conhecimentos Específicos. Já em Pedagogia, os resultados
das médias globais foram, respectivamente, em Formação Geral 53,434 pontos e em Co-
nhecimentos Específicos, 47,555 pontos, conforme apresenta nas Tabelas 5.6 e 5.7. O
outro interesse da pesquisa também é investigar as características dos alunos que estão
associadas com o seu ganho de aprendizado, bem como os fatores relativos aos cursos
que favorecem ao ganho de aprendizado aos discentes. Para melhor apresentação dos
resultados, dividiu-se em duas subseções. Inicialmente serão apresentados os modelos
estatísticos incluindo apenas as informações dos alunos. Em outra palavras, serão estima-
dos modelos com variáveis explicativas no nível dos alunos, ou seja, nível 1. Em seguida,
na etapa final da modelagem, serão apresentados os resultados dos ajustes dos modelos
que incluíram os fatores e características dos cursos de Ensino Superior, ou seja, nível
2. Sendo assim, a subseção adiante é dedicada à primeira parte, ou seja, aos modelos
referentes aos alunos.

5.2.1 Aluno

A partir do modelo nulo estimado foram incluídos os desempenhos prévios (as notas
do ENEM nas provas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códi-
gos e Matemática e suas Tecnologias) e outras variáveis relacionadas aos alunos (Modelo
1), os resultados encontram-se nas Tabelas 5.8 e 5.9 . No Modelo 1, com a variável
resposta “Conhecimentos Específicos”, observou-se que os “desempenhos prévios” e
o “nível socioeconômico” dos alunos estão altamente correlacionados entre si (denomi-
nado de “multicolinearidade”). Acontece que quando essas duas variáveis estão presentes
no Modelo 1, a variável “socioeconômica” do aluno troca de sinal (ficando negativo),
sugerindo que há uma redundância de informações na análise. Ainda sobre a variável
“socioeconômica”, no caso de Pedagogia, além de ficar com sinal negativo, perde impor-
tância estatística, isto é, torna-se não significativa. Devido a existência dessa tendência,
para os cursos de Engenharia Elétrica e Pedagogia, a decisão mais prudente foi excluir o
nível “socioeconômico” dos alunos no nível 1 dos modelos, quando a variável resposta
são os “Conhecimentos Específicos”.

Em “Conhecimentos Específicos” e também em “Formação Geral”, nos dois cursos
de graduação analisados, observou-se que no Modelo 2 alguns efeitos fixos (coeficientes)
das variáveis de aluno foram estatisticamente significantes, levando a uma redução da es-
tatística de CAIC em relação do Modelo Nulo. Quanto menor o valor do CAIC, maior o
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poder explicativo do modelo. Em Pedagogia a inclusão das variáveis no primeiro nível
(aluno) no Modelo 2 reduziu em torno de 14,9% a variabilidade entre os alunos na prova
de “Conhecimentos Específicos”, enquanto que essa porcentagem em Engenharia Elé-
trica foi 10,7%. Com relação à prova de “Formação Geral”, a inclusão das variáveis no
primeiro nível (aluno) reduziu em torno de 5,1% a variabilidade de desempenho entre os
alunos de Engenharia Elétrica e os alunos de Pedagogia, esta porcentagem foi um pouco
maior: 8,4%.

Tabela 5.8: Estimativas do modelo de valor agregado para os alunos dos Cursos de Enge-
nharia Elétrica.

Engenharia Elétrica
Efeitos Fixos Conhecimentos Específicos Formação Geral

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1
Aluno
Intercepto 29,820∗ 30,00∗ 57,83∗

Não cotista -1,223∗∗ -1,394∗∗ 0,894
ENEM - Matemática 0,016∗ 0,015∗ -0,003
ENEM - Linguagem 0,026∗ 0,025∗ 0,041∗

ENEM - Humanas -0,021∗ -0,021∗ 0,003
ENEM - Natureza 0,007 0,006 -0,013
NSE -0,636 0,570
Masculino 5,570∗ 5,593∗ -1,300
Idade até 24 anos 5,555∗ 5,4444∗ 4,945∗

Branca ou parda 2,576∗ 2,558∗ 1,958
Não trabalha 1,680∗ 1,679∗ 1,067
Efeito Aleatório
Variação Total 193,92 194,07 281,72
Entre cursos 24,16∗ 24,22∗ 14,56∗

Entre alunos 169,76∗ 169,85∗ 267,16∗

Correlação intracursos 12,5% 12,5% 5,2%
CAIC 15873,19 15873,34 16763,83

Fonte: Elaboração a partir dos microdados do ENADE 2017 e do ENEM de 2010 a 2014.
Nota: *Coeficiente significativo ao nível de 5%.

**Coeficiente significativo ao nível de 10%.
NSE: Centrado na média dos cursos de graduação. As notas do ENEM, também,
estão centradas nas médias dos cursos de graduação.
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Com base na Tabela 5.9, nota-se que para os Cursos de Pedagogia, de forma geral, há
evidências de associação entre os escores das provas do ENEM e as notas nas duas pro-
vas do ENADE. As notas de “Linguagens e Códigos” têm efeito significativo na nota de
“Conhecimentos Específicos”, enquanto que as notas em “Ciências da Natureza” tem
um efeito positivo, porém muito reduzido e não significante. Ainda analisando o Curso
de Pedagogia, todas as notas alcançadas pelos alunos no ENEM apresentaram impactos
positivos e significativos sobre as notas da prova de “Formação Geral”. Em relação à En-
genharia Elétrica, observa-se uma associação positiva entre as notas em “Ciências Huma-
nas”, “Linguagens e Códigos” e “Matemática e suas Tecnologias” e a nota no ENADE
(“Conhecimentos Específicos”). Entretanto, “Ciências Humanas” tem um efeito nega-
tivo e significativo sobre os desempenhos em “Conhecimentos Específicos”, enquanto
que as notas em “Ciências da Natureza” parecem não influenciar de forma significativa
as notas das duas provas do ENADE.

Conforme pode ser visualizado nas Tabelas 5.8 e 5.9, os resultados do Modelo 2
(para Engenharia Elétrica e Pedagogia) revelaram que diversas características sociais e
demográficas dos alunos têm influência significativa sobre seu ganho de aprendizado em
“Conhecimentos Específicos” e “Formação Geral”. Mantidas iguais às condições das
demais variáveis incluídas no modelo, para os cursos de Engenharia Elétrica, em média,
os alunos “não cotistas” estão em desvantagem (-1,394) em termo de ganho de apren-
dizado em relação aos seus colegas “cotistas” em “Conhecimentos Específicos”. Isso
sinaliza que embora os alunos “cotistas” ingressem na educação superior com desempe-
nho prévio menor, o ganho de aprendizado em “Conhecimentos Específicos” dos alunos
“cotistas concluintes de Engenharia Elétrica é superior, comparativamente à dos alunos
“não cotistas”. Já em “Formação Geral”, os alunos de Pedagogia “não cotistas” apre-
sentam um ganho de aprendizado menor comparados aos seus colegas “cotistas.

Embora não estatisticamente significativo, nos Cursos de Pedagogia, na prova de
“Conhecimentos Específicos”, os “cotistas” apresentaram ganho de aprendizado mé-
dio superior comparados com os discentes “não cotistas”. Em contrapartida, nos Cursos
de Engenharia Elétrica, na prova de “Formação Geral, o desempenho médio foi mais
favorável aos “não cotistas”, apesar de não ser significativo. Pelos testes estatísticos, não
houve evidências de que o efeito da variável “cotista” sobre o desempenho dos alunos em
“Conhecimentos Específicos” variasse entre os cursos de Engenharia Elétrica. Portanto,
o coeficiente dessa variável foi considerado fixo e não modelado no segundo nível. Por
isso, não será possível analisar as influências dos recursos disponíveis nos cursos de gra-
duação (ou nas instituições de educação superior) que expliquem as diferenças de ganho
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Tabela 5.9: Estimativas do modelo de valor agregado para os alunos dos Cursos de Peda-
gogia.

Pedagogia
Efeitos Fixos Conhecimentos Específicos Formação Geral

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1
Aluno
Intercepto 46,43∗ 46,49∗ 52,530∗

Não cotista -0,150 -0,211 -0,745∗∗

ENEM - Matemática 0,012∗ 0,012∗ 0,005∗∗

ENEM - Linguagem 0,049∗ 0,048∗ 0,039∗

ENEM - Humanas 0,034∗ 0,034∗ 0,030∗

ENEM - Natureza 0,002 0,001 0,009∗

NSE -0,260 0,070
Masculino -1,518∗ -1,518∗ 1,084∗

Idade até 24 anos 2,898∗ 2,861∗ 2,908∗

Branca 0,691∗∗ 0,644∗∗ 0,603
Não trabalha 0,133 0,148 -0,048
Efeito Aleatório
Variação Total 215,02 215,10 254,98
Entre cursos 37,33∗ 37,40∗ 19,87∗

Entre alunos 177,69∗ 177,70∗ 235,11∗

Correlação intracursos 17,4% 17,4% 7,8%
CAIC 54462,64 54461,8 56346,99

Fonte: Elaboração a partir dos microdados do ENADE 2017 e do ENEM de 2010 a 2014.
Nota: *Coeficiente significativo ao nível de 5%.

**Coeficiente significativo ao nível de 10%.
NSE: Centrado na média dos cursos de graduação. As notas do ENEM, também,
estão centradas nas médias dos cursos de graduação.

de aprendizado em “Conhecimentos Específicos” entre os alunos “cotistas” e “não co-
tistas” nos Cursos de Engenharia Elétrica. Uma possível explicação para esse resultado
pode ser a quantidade reduzida de cotistas e/ou o número pequeno de cursos de Engenha-
ria Elétrica analisados nesta pesquisa. Também foram testadas diversas interações entre a
variável “cotista e outras variáveis de primeiro nível, e todas se revelaram não significa-
tivas. Devido a esse resultado encontrado, optou-se por não reportá-las aqui. Enfatiza-se
que os modelos hierárquicos serão aleatórios apenas nos interceptos, a fim de investigar
quais fatores dos cursos de graduação contribuem para um melhor ganho de aprendizado
no conjunto dos alunos, independentemente de ser cotista ou não.

O fato de não “trabalhar”, por sua vez, tem efeito positivo, porém não estatistica-
mente significativo, sobre o ganho de aprendizado dos alunos dos cursos de Pedagogia.
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Nos cursos de Engenharia há um impacto positivo sobre o ganho de aprendizado dos
indivíduos que apenas estudam, com média de 1,679 pontos em “Conhecimentos Espe-
cíficos”, com relação aos discentes que trabalham e estudam. Esse resultado sugere que
o exercício do trabalho concomitante com a realização do curso de graduação em Enge-
nharia Elétrica pode ser um obstáculo para uma maior dedicação dos alunos aos estudos.
Em relação a variável “gênero”, os homens, quando comparados com as mulheres, têm
5,593 pontos a mais no ganho de aprendizado em “Conhecimentos Específicos” e -1,3
pontos a menos em “Formação Geral” no curso de Engenharia Elétrica. Em Pedago-
gia o comportamento é diferente: os homens levam vantagem (1,084) em “Formação
Geral”, enquanto que as mulheres apresentam ganhos de aprendizados superiores em
“Conhecimentos Específicos”, quando comparadas com os homens.

Quando se analisa o aspecto relacionado à “raça/cor” dos alunos, vale registrar que
mesmo após equalizar os alunos do ponto de vista dos seus desempenhos prévios e as
demais variáveis presentes no Modelo 2, a desigualdade em termos de ganho de aprendi-
zado entre os alunos de diferentes “raça/cor” ainda persistem. Nos cursos de Engenharia
Elétrica, os estudantes de “raça/cor” não pretos (pardos ou brancos) obtêm, em média,
um aumento de 2,558 pontos em “Conhecimentos Específicos” e um acréscimo médio
no ganho de aprendizado de 1,958 pontos em “Formação Geral”, em relação aos alunos
que se autodeclararam pretos. Nos cursos de Pedagogia, os resultados também mostra-
ram que há um hiato entre os alunos brancos e não brancos (pretos ou pardos), sendo
os ganhos de aprendizados dos brancos superiores àqueles obtidos pelos não brancos. A
partir do conjunto de resultados apresentados aqui, percebe-se que os estudantes brasi-
leiros de cor preta parecem ter menores percentuais de concluintes da educação superior,
sobretudo nos cursos de Engenharia Elétrica, mas além disso, aqueles que estão prestes a
concluir a educação superior parecem ter adquirido menor ganho de aprendizado do que
seus colegas não pretos.

Na educação superior, tanto nos cursos de Pedagogia quanto nos cursos de Engenha-
ria Elétrica, controlando para todos os fatores presentes no Modelo 2, os alunos “mais
jovens (com idade inferior a 24 anos)” apresentaram um efeito positivo e significativo
em termos de ganho de aprendizado, quando comparados com os alunos com mais idade
(superior a 24 anos). De acordo com da análise descritiva, esse resultado era, de certa
forma esperado. Provavelmente, conforme já comentado anteriormente, os alunos com
mais idade devem ter ficado mais tempo afastados do ambiente escolar ou são aqueles
com trajetória irregular, ou ainda com atraso escolar (devido a episódios de repetência)
no Ensino Médio, que os levaram a ingressar na educação superior mais tardiamente e
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esses fatores têm um efeito negativo sobre o desempenho acadêmico, conforme apontam
a literatura educacional (FERREIRA, 2015; MORICONI; NASCIMENTO, 2014).

Na modelagem estatística verificou-se que, após o controle das variáveis de aluno,
o coeficiente da variável categórica “horas dedicadas aos estudos” foi muito pequeno
em valor e, além disso, não apresentou significativa estatística em nenhum dos modelos
ajustados para os dois cursos de graduação, sendo, portanto, omitida da especificação nas
Tabelas 5.8 e 5.9. Em Engenharia Elétrica, verificou-se que a “idade” e a nota do ENEM
em “matemática”, nessa ordem, são as variáveis (em relação ao Modelo Nulo) que mais
explicam a variabilidade dos desempenhos dos alunos em “Conhecimentos Específicos”
no ENADE, dentre as variáveis incluídas no Modelo 2. No entanto, a nota na prova de
“Linguagem e Código” e a “idade” do aluno concluinte foram as variáveis que mais
impactaram na diminuição da variabilidade do desempenho dos alunos de Engenharia
Elétrica na prova de “Formação Geral” do ENADE. Para o caso de Pedagogia, dentre
as variáveis associadas ao aluno (no Modelo 2), as notas nas provas de “Linguagens
e Códigos” e de “Ciências Humanas” foram, nesta ordem, as que mais explicaram a
redução na variabilidade do desempenho dos alunos em “Conhecimentos Específicos” e
“Formação Geral”.

Conforme já visto anteriormente, as Tabelas 5.8 e 5.9 mostram que uma proporção da
variância total dos resultados dos alunos no teste do ENADE é devido às diferenças entre
os cursos, o que corrobora para a tese de que os cursos de graduação, de forma geral, não
são estatisticamente iguais em termos de capacitar os seus alunos no preparo acadêmico.
Portanto, é oportuno dar prosseguimento à análise, na subseção adiante, com a finalidade
de investigar quais características presentes nos cursos ou nas instituições educacionais
podem estar associadas com os ganhos de aprendizados dos alunos e os valores agregados
dos cursos, em Conhecimento Específico.

5.2.2 Curso de Graduação e a Instituição de Educação Superior

No Modelo 2 foram incluídas as variáveis de controle no nível 1 (do aluno) (que estão
fora do controle direto das instituições educacionais) para equalizar os alunos entre os
diferentes programas de educação superior. Também serão incluídas, neste momento, as
variáveis de controle dos programas de educação superior.

Para o contexto social e econômico dos cursos de graduação e a composição do perfil
dos alunos, em termos de conhecimento prévio, foram incluídas as seguintes variáveis no
nível 2 do Modelo 2: valor médio do nível socioeconômico dos alunos dos cursos e o va-
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lor médio das notas das provas do ENEM. Mais uma vez, exclusivamente para os Cursos
de Engenharia Elétrica observou-se que o “nível socioeconômico” médio dos alunos e os
valores médios nas provas de “Conhecimentos Específicos” foram altamente correlaci-
onados, isto é, há presença de multicolinearidade. Quando as variáveis relacionadas aos
desempenhos prévios médios (notas do ENEM) e o socioeconômico médio estão inseridas
simultaneamente no modelo, esta última variável troca de sinal (ficando com coeficiente
negativo). Devido à existência dessa tendência, tomou-se a decisão de reportar os efeitos
dos fatores estimados, por meio de modelos que controle pelo desempenho prévio médio
(notas do ENEM) dos graduandos de Engenharia Elétrica.

Por fim, elaborou-se um modelo denominado de modelo básico de valor agregado,
um para cada área de conhecimento (Engenharia Elétrica e Pedagogia), eliminando os
parâmetros (efeitos) não significativos. Passa-se agora a apresentação dos resultados dos
modelos no segundo nível (de curso). Nesses modelos, considera-se que todas as com-
parações são controladas, ou seja, ao interpretar o efeito de uma variável sobre o ganho
médio de aprendizado dos alunos, assume-se que está comparando grupos de indivíduos
com perfis semelhantes nas demais variáveis incluídas nos modelos. Diante da quantidade
de fatores a serem testados e a alta correlação entre muitos dos fatores presentes na base
de dados, adotou-se a estratégia sugerida por Soares (2004). Este autor propõe incluir
no modelo um fator escolar individualmente com o propósito de analisar, nestes modelos
parciais, a significância estatística e o sentido (positivo ou negativo) da associação deste
fator com o desempenho médio dos alunos, sem a preocupação de avaliar a magnitude
do efeito, uma vez que outros fatores escolares relevantes não estão sendo considerados
simultaneamente no modelo.

A seguir, para cada área (Engenharia Elétrica e Pedagogia) serão comentados os prin-
cipais resultados das variáveis dos cursos, dos professores e das instituições de educação
superior que se mostraram estatisticamente significativas (p-valor < 10%) para explicar
o ganho de aprendizado dos alunos em “Conhecimentos Específicos”. Cabe reportar
que muitas variáveis apresentaram efeitos significativos ao inseri-las no segundo nível do
modelo básico de valor agregado. Contudo, a maioria dessas variáveis perdeu significân-
cia quando incluídas conjuntamente no mesmo modelo com outras variáveis de impacto
significativo.

Alguns fatores relacionados aos professores revelaram ter influência sobre o ganho de
aprendizados dos alunos. Para os Cursos de Engenharia Elétrica, os resultados da mo-
delagem de valor agregado mostraram que são mantidas constantes as condições das de-
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mais variáveis, pode-se dizer que: a “proporção de professores que atuam na pesquisa
ou desenvolvem atividades de extensão” estão associados positivamente com ganho de
aprendizado dos alunos graduandos. Para o curso de Pedagogia, o fator denominado de
“Contribuição do Professor” para a formação acadêmica dos alunos apresentou efeito
positivo e significativo com o ganho médio de aprendizado. Esse fator representa a ava-
liação favorável dos alunos sobre os seguintes aspectos relacionados aos professores: o
relacionamento com o professor estimulou a estudar e aprender; os planos de ensino apre-
sentados contribuíram para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para os estu-
dos; as referências bibliográficas indicadas auxiliaram nos estudos e na aprendizagem; as
avaliações de aprendizagem foram compatíveis com os conteúdos e temas trabalhados; há
utilização de equipamentos tecnológicos e de comunicação (TICs) na sala de aula como
ferramenta de ensino e há percepção positiva dos alunos quanto ao domínio dos profes-
sores em relação aos conteúdos abordados nas disciplinas. Quanto a primeira variável
que compõe o fator-relação entre professor-aluno, estimulou a estudar e aprender. Diver-
sos estudos sobre eficácia escolar indicam que o bom clima escolar é um condicionante
importante no processo de ensino e aprendizagem. Com respeito ao uso de (TICs) para
o ensino, os estudos como os de Alves e Xavier (2017) e Soares e outros (2012) têm
demonstrado que o uso destes recursos didáticos, com vista à melhoria do ensino, têm
colaborado para elevar o nível de desempenho dos alunos.

Outra variável relacionada ao professor que apresentou associação positiva com o ga-
nho de aprendizado dos alunos dos Cursos de Pedagogia foi a proporção de docentes do
curso que atuam na Pós-Graduação. Isso sinaliza que os alunos da graduação tendem a se
beneficiar, em termos de ganho de aprendizado, quando há uma porcentagem elevada de
professores no curso que lecionam na graduação e também atuam na Pós-Graduação. A
elevada propoção de professores do Curso de Pedagogia atuante na Pós-Graduação possi-
velmente traz desdobramentos importantes uma vez que implicam que esses professores
geralmente estão envolvidos com pesquisa científica. Isso pode ter consequências positi-
vas, em termos da melhoria na qualidade das aulas ministradas. Contudo, cabe mencionar
que o resultado encontrado aqui é relevante e deve ser aprofundado em outras pesquisas
futuras.

Algumas características dos professores que foram investigadas neste estudo não de-
monstraram efeitos significantes sobre o ganho de aprendizado dos alunos concluintes de
Pedagogia e de Engenharia Elétrica, em Conhecimentos Específicos. Enfatiza-se que não
ter encontrado efeito significativo para os fatores dos professores, por meio dos modelos
valores agregados ajustados, não significa necessariamente que eles não exerçam alguma
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influência sobre o aprendizado dos alunos. Talvez essa não significância seja explicada
devido a pouca variabilidade dos valores desses fatores entre os cursos incluídos nesta
pesquisa. Lembra-se que a amostra é composta por um conjunto de cursos de instituições
de educação superior federal e, além disso, observou-se com base em uma análise descri-
tiva que diversas variáveis relacionadas aos professores teve pouca variabilidade entre os
cursos. A título de ilustração, ao analisar, por exemplo, a variável proporção de docentes
com nível de doutorado, nota-se que é bastante elevada nos cursos e com baixa variabi-
lidade entre os cursos. Possivelmente, por esse motivo a variável citada não apresentou
efeito estatístico significativo neste estudo.

A razão aluno-professor é um dos indicadores de qualidade educacional usado nos
estudos sobre eficácia escolar. Nos dois cursos analisados, ao avaliar a variável razão
aluno-professor doutor que atua no curso, observou-se que apesar de que o maior número
de alunos por professor doutor no modelo indicar ser um fator desfavorável ao ganho
de aprendizado dos alunos, o efeito dessa variável não foi estatisticamente significativo.
O mesmo comportamento foi observado em relação às seguintes variáveis: (i) número
de aluno por docente; (ii) números de aluno por docente com dedicação exclusiva e (iii)
número total de alunos por curso.

Os dados da pesquisa demonstraram que o aprendizado dos alunos é favorecido
quando os coordenadores dos cursos têm disponibilidade, de acordo com avaliação da
maioria dos alunos, para realizar orientação acadêmica. Isto é, os dados revelam que o
fato da coordenação dos “cursos disponibilizarem um tempo para realizar orientação
acadêmica dos alunos” tem uma associação positiva e significativa com o ganho mé-
dio de aprendizado dos discentes na prova de “Conhecimentos Específicos” no ENADE.
Com relação à “bolsa acadêmica”, já durante a etapa descritiva, havia sido detectado
que os alunos que informaram ter recebido pelo menos uma bolsa acadêmica (vinculada
à iniciação científica, atividades de extensão, de monitoria/tutoria ou do Programa de
Educação Tutorial (PET)) apresentaram medianas maiores que os alunos que informa-
ram não haver recebido. Os modelos ajustados apontam que a proporção de alunos que
declararam receber pelo menos uma bolsa acadêmica está associada positivamente e sig-
nificativamente com o valor agregado do curso. Outros estudos similares corroboram com
estas evidências (SANTOS, 2012; DIAZ 2007). No entanto, deve-se levar em considera-
ção que para a escolha dos bolsistas, além do requisito de estar matriculado regulamente
em um curso de graduação, as instituições de ensino comumente fazem uso de processos
seletivos que geralmente escolhem os alunos mais bem sucedidos nas disciplinas.
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Outro fator que sinaliza ser capaz de contribuir para elevar os valores agregados dos
Cursos de Pedagogia e Engenharia Elétrica é o fato dos “cursos disporem de profes-
sores que atendam os alunos fora do horário das aulas”. Para os autores Moriconi
e Nascimento (2014), os alunos geralmente necessitam de atendimento individualizado
extraclasse dos professores para uma melhor compreensão dos conteúdos específicos das
disciplinas ministradas. Portanto, nos cursos em que há disponibilidade de uma quanti-
dade maior de professores disponíveis para esse atendimento, os alunos que buscam este
tipo de auxílio aprenderiam melhor. Outra hipótese levantada pelos mesmos autores rela-
tiva a essa evidência é que os alunos que responderam positivamente a essa questão seriam
justamente aqueles mais esforçados, que mais procuram pelo atendimento dos professo-
res. Desse modo, os cursos com maiores percentuais de professores disponíveis seriam
também aqueles com alunos mais interessados, o que levaria a melhores desempenhos no
ENADE.

Com relação ao apoio financeiro recebido pelos alunos como o “auxílio permanên-
cia”, apenas nos Cursos de Pedagogia o modelo indicou que a variável proporção de
aluno nos cursos que disseram receber “auxílio permanência” apresentou uma associa-
ção positiva e significativa com valores agregados. O “auxílio permanência” refere-se
ao conjunto de benefícios destinados aos graduandos, para que supram as necessidades
básicas, tais como, moradia e alimentação para que eles tenham condições de se man-
ter na instituição de ensino e consigam concluir a educação superior. Já no Curso de
Engenharia, a proporção de alunos que disseram que receberam “auxílio permanência”
apresentou um efeito negativo no valor agregado dos cursos, porém não significativo em
“Conhecimentos Específicos”.

Em Pedagogia, contribuem para melhorar o nível de aprendizado médio dos alunos
as seguintes características presentes nos cursos: “ajudar os seus estudantes a superar
as dificuldades relacionadas ao processo de formação” e “exigir, frequentemente, de
seus alunos organização e dedicação aos estudos”. Com relação a essa última variável,
conforme sinalizam na revisão de literatura, os estudos têm mostrado que a elevada ex-
pectativa positiva com o desempenho dos alunos é um dos fatores que favorecem para a
eficácia escolar. Ainda no que diz respeito aos Cursos de Pedagogia, observou-se que o
fator que apresentou uma correlação positiva e significativa com o ganho de aprendizados
dos alunos foi o fator “contribuição do curso de graduação” para formação acadêmica
do aluno. Esse fator representa um conjunto de variáveis relacionadas à avaliação positiva
dos alunos, sobre os seguintes aspectos dos cursos que frequentavam: proporcionou ex-
periência de aprendizagem inovadora; contribuiu para a consciência ética para o exercício
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profissional; possibilitou o aumento da capacidade de reflexão e argumentação; desen-
volveu a capacidade crítica e de reflexão sobre as soluções para problemas da sociedade;
contribuiu para ampliar a capacidade de comunicação oral e escrita; favoreceu a arti-
culação do conhecimento teórico com as atividades práticas e propiciou conhecimentos
atualizados e/ou contemporâneo na área de formação.

Com relação aos Cursos de Pedagogia, os modelos apontam que o fato dos
“estudantes realizarem avaliações periódicas”, sobre a disciplina cursada, atuação dos
professores e infraestrutura disponível na instituição de educação superior, está associado
positivamente e significativamente com maior valor agregado do curso. Sobre os fatores
relacionados às instituições de educação superior, o fator denominado de “Infraestrutura
da IES” apresentou influência positiva e significativa sobre o ganho de aprendizado dos
alunos de Pedagogia. A escala desse fator, produzida por meio de análise fatorial, traduz a
avaliação positiva pela maioria dos alunos, com respeito à disponibilidade de referências
bibliográficas na biblioteca e o acesso a obras disponíveis em acervo virtual, bem como
adequação dos recursos físicos e materiais, e a quantidade suficiente de funcionários para
apoio administrativo e acadêmico. Esse resultado encontrado condiz com a literatura so-
bre eficácia escolar, e revela que particularmente no Brasil, quanto melhores forem os
recursos disponíveis e a infraestrutura escolar, melhor será o ambiente de estudo para
os alunos, o que potencialmente irá favorecer o seu nível de aprendizado (ALBERNAZ;
FERREIRA; FRANCO, 2002; SOARES; ALVES; XAVIER, 2015).

Mais um fator que também apresentou uma associação positiva e significativa com o
ganho de aprendizado dos alunos de Pedagogia foi à “Contribuição da IES para a for-
mação acadêmica dos seus alunos”. A escala desse fator agrega variáveis relacionadas
à avaliação positiva por parte dos alunos, no que diz respeito à oportunidade para partici-
par de programas, projetos ou atividades de extensão; participar de iniciação científica e
realizarem intercâmbio ou estágios dentro ou fora do país. E também por aqueles que con-
cordam que a instituição de educação superior promoveu atividades de cultura, de lazer
e de interação social. Ao analisar o impacto da disponibilidade dos recursos financeiros
na instituição de educação superior, observa-se que, nos dois cursos analisados, a ‘razão
entre receita e despesa” foi a variável que contribuiu significativamente para o ganho de
aprendizado dos alunos. Essa variável sinaliza que quando a instituição de ensino supe-
rior não apresenta problemas de caráter financeiro (receita maior que a despesa), o nível
de aprendizado médio dos alunos tende a ser melhor.

Quanto à "dependência administrativa"(federal, estadual e privada) das escolas cur-
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sadas pelos alunos antes de ingressar no Curso de Engenharia Elétrica, o modelo indica
que depois de descontados o desempenho prévio dos alunos e as demais variáveis con-
sideradas no modelo básico de valor agregado, os alunos que são originários da rede
federal apresentaram ao final da educação superior, um ganho médio de aprendizado sig-
nificativamente superior em “Conhecimentos Específicos” quando comparados com os
alunos da rede estadual e privada. Em relação à Pedagogia, apesar de as análises descri-
tivas, em geral, apontarem no sentido de desempenhos mais altos na rede federal, depois
de descontados o nível socioeconômico médio e o desempenhos prévios médios, não se
verificou diferença significativa de ganho de aprendizado ao final da educação superior
em “Conhecimentos Específicos entre as redes de ensino. Em termos regionais, os alu-
nos dos cursos de Pedagogia que estão situados na Região Norte têm apresentado nível
de aprendizado significativamente menor em “Conhecimentos Específicos” ao comparar
com os alunos que frequentam cursos que se localizam nas regiões Sudeste e Nordeste.
Resultados similares foram encontrados nos estudos de Louzano e outros (2010) e Diaz
(2007). Nos cursos de Engenharia Elétrica, o modelo sinaliza que uma vez controlado o
efeito dos desempenhos prévios médios e demais variáveis incluídas no modelo, a variá-
vel “região” perde o efeito significativo.

Nos Quadros 1 a 3, localizados no Apêndice E, podem ser encontradas as variáveis
que contribuíram para explicar a variabilidade dos desempenhos dos alunos concluintes
de Engenharia Elétrica e Pedagogia, nas provas do ENADE. A finalidade destes quadros
é apresentar um panorama geral das variáveis relativas aos alunos e cursos de graduação,
que mostraram efeitos estatisticamente significativos com o valor agregado dos concluin-
tes e com o valor agregado dos cursos de Engenharia Elétrica e Pedagogia. Nem todos os
fatores e variáveis considerados no modelo conceitual proposto no Capítulo 4 (subseção
4.1) e apresentado na Tabela 1 (Apêndice A), sobretudo para os Cursos de Engenharia
Elétrica, apresentaram efeitos estatisticamente significativos. Vale lembrar mais uma vez
que isso não implica dizer que, necessariamente, tais fatores não influenciem o ganho de
aprendizado dos alunos ou o valor agregado dos cursos de graduação. É possível que a
não significância se deva, ao menos em parte, pela baixa variabilidade dos valores das
variáveis ou fatores analisados nesta tese, tendo em vista que a análise se refere apenas
às instituições federais de educação superior. Ressalta-se que, conforme advertem Castro
(2008) e Locatelli (2001), qualquer modelo estatístico, por mais complexo e bem elabo-
rado que seja, captam apenas uma parte da realidade, e seu poder de explicação depende
crucialmente da qualidade dos dados coletados e das variáveis selecionadas para análise.

Alguns fatores construídos com base no Questionário do ENADE estão condiciona-
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dos à subjetividade do estudante. Portanto, podem conter imprecisões nas informações
prestadas. Além disso, as correlações observadas entre as variáveis não implica, necessa-
riamente, em causalidade. Sendo assim, é necessária certa cautela nas evidências reporta-
das neste estudo.Todavia, levando em consideração a fundamentação teórica da literatura
educacional sobre a influência do contexto da instituição educacional e sobre o nível de
aprendizado dos alunos, torna-se possível admitir que os fatores identificados aqui con-
tribuam para o valor agregado dos concluintes dos Cursos de Engenharia Elétrica e de
Pedagogia.

Para finalizar esta seção, será apresentado um breve comentário sobre os ajustes dos
modelos de valor agregado aos dados empíricos. Uma forma de avaliar o ajuste do modelo
é por meio da análise dos resíduos, os quais são estimativas dos componentes aleatórios de
cada nível presente nos modelos. Em relação aos resíduos associados ao nível 1 (aluno),
não foi possível calcular pelo método dos mínimos quadrados, conforme sugerem os pes-
quisadores Loy e Hofmann (2014). Isso ocorreu porque o procedimento técnico usado
para o cálculo desses resíduos não permite que algumas informações dos indivíduos nos
cursos de graduação estejam incompletas, pelo menos com relação às variáveis explica-
tivas consideradas nos modelos ajustados. Diante desse contexto, foram calculados os
resíduos Empíricos de Bayes (EB) no nível 1.

As Figuras 1 (a) a (d) apresentadas no Apêndice D mostram, respectivamente, os resí-
duos Empíricos de Bayes (EB) associados aos alunos (Nível 1) e aos cursos de graduação
(Nível 2) para cada área de conhecimento quando a variável resposta é desempenho em
Conhecimentos Específicos. Ao analisar os resíduos do modelo ajustado para Engenharia
Elétrica, para o Nível 1 e Nível 2, é possível perceber com base nas Figuras 1 (a) e (b) que
os pontos posicionam-se de forma aproximada de uma linha diagonal, sugerindo que não
há indícios de afastamento da normalidade, por parte do resíduo confundido. Isso indica
a plausibilidade do pressuposto de normalidade do erro condicional quando a variável
resposta é o desempenho dos alunos em Conhecimentos Específicos. Para essa mesma
variável resposta, ao analisar os resíduos de Nível 1 do modelo ajustado para os dados
de Pedagogia, verifica-se a presença de uma leve assimetria na extremidade inferior na
distribuição dos valores dos resíduos. Isso sugere que há um afastamento da suposição de
normalidade do erro condicional. Para o nível 2, dos resíduos do modelo de Pedagogia,
nota-se que também há evidências de afastamento de suposição de normalidade. No caso
dos dados do Curso de Pedagogia, deve-se ter muita cautela com os resultados obtidos a
partir dos ajustes dos modelos, quando a variável resposta é o desempenho dos alunos em
Conhecimento Específico, porque embora os resultados encontrados nos modelos ajusta-
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dos estejam coerentes conforme o esperado, de acordo com a revisão de literatura e análise
descritiva, os resíduos evidenciam violação da suposição da normalidade. De forma se-
melhante, para os Cursos de Engenharia Elétrica e de Pedagogia, deve-se ter muita cautela
com os resultados obtidos a partir dos ajustes dos modelos, quando a variável resposta é o
desempenho dos alunos em Formação Geral, porque os resíduos evidenciam violação da
suposição da normalidade.

Nos dois cursos de graduação, em todos os modelos ajustados com a variável res-
posta, no desempenho em Conhecimento Específico, foi possível observarar as seguintes
informações: i) conforme indicados pelas medidas de Distância de Cook e MDFFITS,
não foi detectado nenhuma observação no nível de curso que fosse influente, no que diz
respeito à ocorrência de alterações relevantes nas estimativas dos parâmetros dos efeitos
fixos; ii) as medidas de COVTRACE e CONVRATIO mostram que não há observações
no nível de curso que fossem influentes, no que diz respeito às alterações relevantes na
precisão das estimativas de efeitos fixos; e iii) de acordo com a medida observada do Re-

lative Variance Change (RCV), não há indicação de observações com grandes influências
no componente de variação do efeito aleatório do intercepto. Quanto às observações no
nível de aluno, referente ao modelo ajustado com a variável dependente Conhecimentos
Específicos, notou-se que nenhuma observação possui alta influência, no que tange às
estimativas dos parâmetros dos efeitos fixos e nem alterações relevantes na precisão das
estimativas no componente de variação do efeito aleatório.

Uma síntese dos resultados encontrados neste Capítulo 5 e, além disso, as respos-
tas relacionadas às hipóteses levantadas na Introdução deste trabalho serão expostas, em
seguida, no capítulo da Conclusão.



Capítulo 6

CONCLUSÃO

Com a massificação da educação superior aumentou o interesse dos pesquisadores
educacionais e da sociedade em geral, em conhecer o nível de aprendizado dos alunos
cotistas e não cotistas assim como saber se esse nível de aprendizado ocorreu de forma
igual entre esses dois grupos de alunos. Também não se pode deixar de mencionar que
no âmbito do Brasil há um indicador produzido pelo INEP, denominado tecnicamente de
Conceito IDD, que representa o quanto o curso consegue agregar aos alunos, em termos
de aprendizado. O IDD oferece uma informação relevante e que serve para monitorar,
em conjunto com outros indicadores, a qualidade dos cursos de graduação ofertados no
país. Porém ele não fornece indicativos sobre quais fatores têm contribuído para o apren-
dizado dos seus alunos. Por tais motivos, esta tese adquire relevância acadêmica sob dois
aspectos.

Primeiro, representa um esforço em contribuir com a literatura educacional brasileira,
no diz respeito a mensurar o nível de aprendizado (na perspectiva do valor agregado) que
os alunos cotistas e não cotistas alcançaram ao final da graduação nos Cursos de Enge-
nharia Elétrica e de Pedagogia, ofertados nas instituições federais de Ensino Superior. O
segundo, ter conhecimento sobre quais recursos disponibilizados pelos cursos de gradua-
ção favorecem o aprendizado dos alunos. Além disso, destaca-se que a maior contribuição
deste trabalho está em apresentar de forma didática a operacionalização do valor agregado
no contexto da educação superior, tendo por base a utilização da metodologia de Modelo
de Regressão Multinível (ou Modelo Hierárquico). Esta importante abordagem analítica
multinível, associada ao cálculo do valor agregado, ainda é pouco utilizada nos resulta-
dos educacionais de nível superior no Brasil, o que torna relevante as pesquisas dessa
natureza.

210
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Com relação a primeira hipótese levantada na pesquisa, que conjecturava se os Cursos
de Engenharia Elétrica e Pedagogia proporcionam ganho de aprendizado aos seus alunos,
no que diz respeito a Conhecimentos Específicos e Gerais na Prova do ENADE, a res-
posta é sim, pois os resultados mostram que cursos de graduação não são estatisticamente
iguais em termos de capacitar os seus alunos no preparo acadêmico. Contudo, os dados
evidenciam que, de maneira geral, os cursos de graduação de certa forma exercem uma
influência maior sobre o ganho de aprendizado dos alunos em Conhecimentos Específicos
quando comparado com Formação Geral. No que diz respeito à segunda questão de pes-
quisa, que perguntava se haveria diferença de ganho de aprendizado entre alunos cotista e
não cotistas, graduandos dos Cursos de Engenharia Elétrica e Pedagogia. Após ajustados
os efeitos das demais variáveis, verificou-se que:

• Em Formação Geral, nos Cursos de Engenharia Elétrica, os resultados revelam que
não há diferença significativa de ganho de aprendizado entre os graduandos cotistas
e os graduandos ingressantes pela ampla concorrência. Já em Pedagogia, os alunos
não cotistas apresentam um ganho de aprendizado significativamente menor em
Formação Geral quando comparados aos seus colegas cotistas.

• Em Conhecimentos Específicos há uma diferença de ganho médio de aprendizado
significativo em favor dos concluintes cotistas em curso mais seletivo e com “ele-
vado prestigio social” (Engenharia Elétrica). Ainda com relação aos conteúdos
sobre Conhecimentos Específicos da área de formação dos alunos, no curso consi-
derado menos seletivo (Pedagogia), não há evidências estatísticas que mostre que
há diferenças de ganho de aprendizado entre alunos não cotistas e cotistas.

De acordo com análise descritiva, os resultados do desempenho dos alunos na admis-
são na educação superior (ENEM) mostram que, de maneira geral, os cotistas apresentam
desempenho menos favorável comparado aos alunos não cotistas. Por este motivo, possi-
velmente, nos semestres iniciais da graduação pode haver uma desigualdade de desempe-
nhos acadêmicos entre os cotistas e não cotistas. No entanto, de forma geral, os resultados
encontrados nesta tese trazem evidências de que os estudantes cotistas apresentaram ga-
nho de aprendizado semelhante ou superior aos de seus colegas que ingressaram pela
ampla concorrência, ao final da educação superior.

Em diálogo com a terceira hipótese levantada, em que se afirmou que as características
individuais dos estudantes, graduandos dos cursos de Engenharia Elétrica e Pedagogia
favorece o ganho de aprendizado, os resultados mostraram que diversas características
dos alunos revelam ter influência significativa no ganho de aprendizado. Quanto a esses
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aspectos, mantidas iguais as condições nas demais variáveis, observou-se que:

• Há diferenças com relação ao sexo. Nos Cursos de Engenharia Elétrica, compa-
rando com as mulheres, os homens formandos se saíram melhor em termos de
ganho do aprendizado em Conhecimentos Específicos, enquanto que os homens
apresentam desvantagem em Formação Geral, quando comparados com as mulhe-
res. Por outro lado, em Pedagogia o comportamento é invertido: os homens levam
vantagem em Formação Geral, enquanto que as mulheres apresentam ganhos de
aprendizados superiores em Conhecimentos Específicos, quando comparadas com
os homens.

• O fato dos alunos de Engenharia Elétrica não estarem no mercado de trabalho
se mostra como um fator que favorece ao ganho de aprendizado, levando um ga-
nho de médio de 1,679 pontos em Conhecimentos Específicos, com relação aos
que trabalham. O fato de trabalhar durante a graduação pode resultar em menor
tempo disponível para dedicação aos estudos, gerando um efeito negativo no nível
de aprendizado em Conhecimentos Específicos na área de formação profissional,
em relação aos alunos que não trabalham. Para os alunos de Pedagogia, o fator
trabalho, embora gere desvantagem em termos de ganho de aprendizado em Co-
nhecimentos Específicos, o efeito não foi estatisticamente significativo.

• Faixa etária é um fator que influencia no ganho de aprendizado dos alunos tanto
em Conhecimentos Espefíficos quanto em Formação Geral. Os alunos mais jovens
(com idade inferior a 24 anos) apresentaram um efeito positivo e significativo em
termos de ganho de aprendizado, com relação àqueles com mais idade (superior a
24 anos), nos dois cursos analisados.

• Há uma desigualdade significativa de ganho de aprendizado entre os grupos ra-
ciais em termos de Conhecimentos Específicos. A comparação dos resultados do
ENADE mostrou que a desigualdade educacional entre os alunos brasileiros pretos
e não pretos ainda é presente, mesmo controlando dentro dos cursos o nível socio-
econômico e/ou desempenho prévio e as demais variáveis incluídas no modelo. Os
alunos de cor preta têm apresentado um ganho de aprendizado inferior quando com-
parados com os seus colegas não pretos. Quando se analisa em termos de Formação
Geral, apesar de os pretos apresentarem ganho de aprendizado menor comparados
aos não pretos, a diferença encontrada não foi significativa.

• Os conhecimentos prévios, no que diz respeito às notas alcançadas pelos alunos no
ENEM, em geral, mostram-se como um fator que influencia os resultados educacio-
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nais dos alunos ao final da graduação. O desempenho dos alunos no ENEM em Ma-
temática e suas Tecnologias, e Linguagem e Códigos apresentaram efeitos positivos
e estatísticamente significativos sobre o resultado educacional dos discentes for-
mandos em Engenharia Elétrica, em Conhecimentos Específicos, enquanto que em
Ciências Humanas apresentaram um efeito significativo negativo nessa prova. No
que se refere a Ciências da Natureza parece que não há influência de forma signifi-
cativa nas notas alcançadas pelos formandos de Engenharia Elétrica nas duas provas
do ENADE. Nesse curso de graduação, apenas Linguagem e Códigos mostrou-se
ser um preditor para o resultado na prova de Formação Geral.

Em Pedagogia, o desempenho prévio dos alunos em Matemática e suas Tecnolo-
gias, Linguagens e Códigos e Ciências Humanas, impactaram de forma singnifica-
tiva e positiva o resultado educacional dos discentes em Conhecimentos Específi-
cos, enquanto que as quatro notas no ENEM mostraram-se ser preditoras para os
resultados alcançados pelos formandos na prova de Formação Geral. Em Engenha-
ria Elétrica, a nota em matemática foi a variável (em relação ao Modelo Nulo) e foi
a que mais explicou a variabilidade do desempenho dos alunos em Conhecimen-
tos Específicos, dentre as notas do ENEM, enquanto que a nota em Linguagem e
Códigos foi a variável que mais impactou na diminuição da variabilidade do desem-
penho dos alunos em Formação Geral. Para o caso de Pedagogia, dentre as notas
alcançadas no ENEM, as notas em Linguagens e Códigos e em Ciências Humanas,
foram, nesta ordem, as que mais contribuíram para explicar a redução na variabi-
lidade do desempenho dos alunos em Conhecimentos Específicos e em Formação
Geral.

Quanto à quarta hipótese conjecturada, em que se afirma que depois de controlados
os fatores individuais dos estudantes e contextuais dos Cursos de Engenharia Elétrica e
Pedagogia, que as características dos professores, pessoais e pedagógicas, contribuem
para o ganho de aprendizado dos alunos e se essas características relacionadas aos pro-
fessores variam de acordo com os cursos de graduação, os modelos sinalizam que sim.
Quanto aos fatores relativos aos professores, ajustados os efeitos das demais variáveis,
verificou-se que:

• O fator “contribuição dos professores” para formação acadêmica do aluno gera um
impacto positivo no valor agregado dos Cursos de Pedagogia. Esse fator repre-
senta a avaliação favorável dos alunos sobre os seguintes aspectos relacionados
aos professores: estimularam a estudar e aprender; apresentaram planos de ensino
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que contribuíram para o desenvolvimento das atividades acadêmicas; indicaram re-
ferências bibliográficas que auxiliaram os alunos nos estudos e na aprendizagem;
realizaram avaliações de aprendizagem compatíveis com os conteúdos e temas tra-
balhados; utilizaram tecnologias da informação e da comunicação na sala de aula
como ferramenta de ensino.

• Os cursos que contam com elevado percentual de professores envolvidos em ativi-
dades de pesquisas científicas ou atividades de extensão são favorecidos em seus
valores agregados. Para os Cursos de Engenharia Elétrica, os resultados mostram
que a participação dos professores em pesquisa ou em atividades de extensão tende
a elevar o valor agregado dos cursos.

• Os cursos de Pedagogia que reúnem um elevado percentual de professores que
atuam na Pós-Graduação acrescentam pontos em seus valores agregados. Os da-
dos sinalizam que os alunos da graduação tendem a ser beneficiados em termos de
ganho médio de aprendizado, quando estudam em Cursos de Pedagogia que têm
elevados percentuais de professores que lecionam na graduação e que atuam tam-
bém na Pós-Graduação.

Nos dois cursos analisados foram testados outros fatores relativos aos professores,
porém não apresentaram efeitos significativos. A quinta e última hipótese, afirmava que
quando controlados os fatores individuais dos estudantes e contextuais nos Cursos de
Engenharia Elétrica e Pedagogia, há fatores e características das instituições de educa-
ção superior que sediam esses cursos, que contribuem para o ganho de aprendizado dos
alunos, além disso, esses fatores variam de acordo com os cursos de graduação. A confir-
mação para esta segunda afirmativa é sim. Os modelos ajustados revelam que de acordo
com a área de conhecimento, os fatores que contribuem para elevar o valor agregado dos
cursos em Conhecimentos Específicos podem ser diferentes. Sobre os aspectos relativos
aos cursos e instituições de educação superior, mantidas as demais condições, observa-se
que:

• Com relação aos Cursos de Pedagogia, fatores que potencialmente contribuíram
para melhorar o valor agregado dos cursos foram: ajudar os seus estudantes a su-
perar as dificuldades relacionadas ao processo de formação, assim como exigir fre-
quentemente de seus alunos organização e dedicação aos estudos .

• Em média, ocorre um acréscimo de valor agregado nos cursos de graduação onde,
segundo informações da maioria dos alunos, há assistência da coordenação dos cur-
sos no que diz respeito ao acompanhamento do corpo discente por meio de orien-
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tação acadêmica. Nos dois cursos analisados, os modelos ajustados sinalizam que
essa postura, por parte dos coordenadores, no sentido de auxiliar seus estudantes,
gera um efeito benéfico para o aprendizado do aluno e aumenta o valor agregado
médio dos cursos.

• Os cursos de Pedagogia e Engenharia Elétrica que detêm elevados percentuais de
alunos que informaram que receberam pelo menos uma bolsa acadêmica durante a
graduação são favorecidos em seus valores agregados. A participação dos alunos
em atividades de iniciação científica, atividades de extensão, de monitoria/tutoria ou
do Programa de Educação Tutorial (PET), sobretudo vinculados às bolsas de estu-
dos, colaboram para aumentar o nível de aprendizado dos alunos e o valor agregado
de seus cursos. Na mesma direção, os autores Meotti e Pozzobon (2020) e Severo
e Schepke (2020) concluíram em suas pesquisas que a monitoria é importante por-
que auxilia e estimula os discentes durante o período de realização do componente
curricular. Além disso, eles mencionam que contribui para o aumento da taxa de
aprovação nas disciplinas e, consequentemente, redução do índice de desistência.
Tais resultados apontam para a importância de fortalecer a articulação do ensino
com as atividades de pesquisa, extensão, monitoria ou tutoria, sobretudo vincula-
das às bolsas de estudos, para a formação acadêmica dos alunos.

• Verifica-se um acréscimo de valor agregado aos Cursos de Pedagogia com elevado
percentual de alunos que declararam que receberam auxílio permanência. Os alunos
que informam ter recebido auxílio permanência foram favorecidos em seu apren-
dizado médio e, consequentemente, influenciando positivamente o valor agregado
dos cursos. As políticas públicas devem, portanto, valorizar esse importante resul-
tado e atuar no sentido de considerar mais recursos para o Programa Bolsa Perma-
nência/MEC, para que os alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica
tenham condições de concluir a educação superior com qualidade.

• Os cursos de Pedagogia e Engenharia Elétrica que reúnem altos percentuais de pro-
fessores que disponibilizam atendimento aos alunos fora do horário da aula acres-
centam pontos aos seus valores agregados. Os resultados dão suporte à hipótese de
que o ganho de aprendizado dos discentes cresce à medida que aumenta o número
de professores que dão assistência pedagógica extraclasse aos seus alunos.

• O modelo aponta que as avaliações periódicas que os alunos fazem em relação
os seguintes aspectos: disciplina cursada, atuação dos professores e infraestrutura
disponível, contribuem para elevar o valor agregado dos Cursos de Pedagogia.
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• O fator “Contribuição do Curso” mostrou-se relevante para aumentar o valor agre-
gado dos Cursos de Pedagogia. Esse fator foi construído por meio da agregação das
respostas dos alunos e reflete a percepção favorável desses alunos sobre os seguin-
tes aspectos dos cursos que frequentaram: proporcionou experiência de aprendiza-
gem inovadora; contribuiu para a consciência ética para o exercício da profissão;
possibilitou o aumento da capacidade de reflexão e argumentação; desenvolveu a
capacidade crítica e de reflexão sobre as soluções para problemas da sociedade;
contribuiu para ampliar a capacidade de comunicação oral e escrita; favoreceu a
articulação do conhecimento teórico com as atividades práticas e propiciou conhe-
cimentos atualizados e/ou contemporâneos na área de formação.

• Ao analisar o efeito do fator “Infraestrutura da IES”, observa-se que, quando na
instituição de ensino há infraestrutura em condições adequada, segundo a visão dos
alunos, favorece significativamente para o aumento do valor agregado dos cursos.
Os dados sinalizam que os Cursos de Pedagogia que apresentaram maiores valores
agregados foram justamente aqueles que estão situados em instituições de educação
superior que, na percepção da maioria dos alunos, disponibilizou referências biblio-
gráficas na biblioteca, ofereceu biblioteca virtual e acesso a obras em acervo virtual,
bem como os recursos físicos e materiais considerados adequados, e há quantidade
suficiente de funcionários para o apoio administrativo e acadêmico.

• O fator “Contribuição da IES” para a formação acadêmica dos seus alunos apresen-
tou efeito positivo sobre o valor agregado dos Cursos de Pedagogia. O escore alto,
nesse fator, indica a predominância entre os alunos dos cursos, de opinião favorável
sobre os seguintes aspectos das instituições de educação superior que frequentam:
proporcionou participar de programas, projetos ou atividades de extensão, possi-
bilitou participar de iniciação científica e realizar intercâmbio ou estágios dentro
ou fora do país e também promoveu atividades de cultura, de lazer e de interação
social.

• Nos dois cursos analisados (cursos de Engenharia e Pedagogia), a relação entre
receita e despesa foi a variável que se mostrou importante para melhorar o valor
agregado dos cursos analisados.

Diante dos dados apresentados é possível perceber que para os dois cursos analisados
(Pedagogia e Engenharia Elétrica), há três fatores comuns associados, positivamente e sig-
nificativamente, com o valor agregado dos cursos em Conhecimentos Específicos. Além
da relevância dos professores disponibilizarem atendimento extraclasse, observa-se tam-
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bém a importância de prover concessão de bolsas acadêmicas a estudantes de graduação
integradas às seguintes atividades: à iniciação científica, atividades de extensão, monito-
ria, tutoria ou Programa de Educação Tutorial (PET). Tais resultado estão em consonância
com outras pesquisas (DIAZ, 2007; MOREIRA et al., 2019) que mostram a importância
da participação dos alunos em iniciação científica e em atividades de extensão e monito-
ria para a melhoria do seu desempenho acadêmico. O terceiro fator que contribuiu para
elevar o valor agregado dos cursos foi o fato da coordenação dos cursos disponibilizarem
aos alunos a orientação acadêmica.

Uma limitação deste trabalho é o fato de que, teoricamente, para calcular o valor agre-
gado seriam essenciais duas medidas de desempenho, aplicando-se dois testes equalizados
com o mesmo grupo de alunos, isto é, duas medidas com métrica comparável para cada
aluno. A diferença entre essas duas medidas seria mais propensa a fornecer melhores
medidas do valor agregado no período analisado. Isso não é o caso específico do ENEM
e do ENADE. De todo modo, levantamentos de dados longitudinais sobre desempenhos
educacionais com métricas comparáveis, especialmente na educação superior, têm via-
bilidade muito complicada, sendo ainda bastante raras em todo o mundo. Diante de tal
constatação, na ausência das medidas mais apropriadas, foram utilizadas as melhores in-
formações disponíveis no Brasil no momento atual. Acresce-se, ainda, que concordando
com Soares, Ribeiro e Castro (2001), os conceitos de valor agregado e o efeito da ins-
tituição de educação superior são equivalentes, pois sob o ponto de vista mais prático
produzem os mesmos resultados uma vez que permitem comparar instituições com corpo
discente com características desiguais. Entende-se que outros autores, tais como Ferrão
e Almeida (2018) e Verhine (2010), também convergem de certa forma para o mesmo
posicionamento de Soares, Ribeiro e Castro (2001).

Por fim, com relação aos estudos futuros, uma hipótese que merece ser investigada
é se há diferença entre cotistas e não cotistas estratificados por diferentes modalidades
de reserva de vagas (por ter estudado em escola pública; por ser proveniente de escola
particular com bolsa de estudos ou por critério étnico racial). Infelizmente, essas análises
não foram possíveis de serem realizadas, neste estudo, porque há uma baixa represen-
tatividade de cotistas entre os concluintes participantes do ENADE de 2017, sobretudo
nos Cursos de Engenharia Elétrica. Cabe relembrar que a Lei de Cotas, desde 2012, vem
sendo implementada gradualmente nas Instituições Federais de Educação Superior, por-
tanto é provável que esta porcentagem de ingressantes por intermédio das políticas de
Ações Afirmativas aumente nas próximas edições do ENADE.
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APÊNDICE A

Tabela 1: Variáveis utilizadas nos modelos de valor agregado para os Cursos de Engenha-
ria Elétrica e Pedagogia. (Continuação)

Variáveis Tipo de Medida Descrição
Nível 1 - Aluno

Desempenho
no ENADE

Contínua
Conhecimentos Específicos

Formação Geral

Desempenho
no ENEM
(Desempenho
Prévio)

Contínua

Ciências da Natureza
(ENEM – Natureza)
Ciências Humanas
(ENEM – Humanas)
Linguagens e Códigos
(ENEM – Linguagem)
Matemática e suas Tecnologias
(ENEM – Matemática)

Tipo de
Ingresso

0-Cotista
1-Não cotista

Indica se o aluno ingressou no curso de graduação
por meio de políticas de ações afirmativas ou in-
clusão social (por ter estudado em escola pública
ou particular com bolsa de estudos; por critério ét-
nico racial; de renda ou outro critério).

Sexo
0-Feminino
1-Masculino

Sexo do aluno informado no Questionário Socioe-
conômico do ENADE

Raça/Cor

Engenharia Elétrica: (0-
Preto; 1-Branco ou Pardo).
Pedagogia (0- Pardo ou
Preto; 1- Branco)

Autodeclaração da raça/cor do aluno informada
no Questionário socioeconômico do ENADE.

Faixa Etária
0-Mais de 24 anos
1-Até 24 anos

Idade do aluno informada no microdados do ENADE.

Trabalho
0-Não
1-Sim

Indica a situação de trabalho dos alunos (exceto
estágio ou bolsas).

Horas de
Estudos

0-De 1 a 7 horas
1-Mais de 7 horas

Indica a quantidade de horas, por semana, dedica-
das aos estudos (exceto as horas de aulas).

NSE Contínua
Nível socioeconômico construído por meio da
Teoria de Resposta ao Item (TRI)
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Tabela 1: Variáveis utilizadas nos modelos de valor agregado para os Cursos de Engenha-
ria Elétrica e Pedagogia. (Continuação)

Variáveis Tipo de Medida Descrição
Nível 2 - Curso de
graduação

NSECurso Contínua Nível socioeconômico médio dos alunos do curso.

Bolsa
Academica

Contínua

Proporção de alunos do curso que rebebeu bolsa
acadêmica vinculada à iniciação científica, exten-
são, monitoria/tutoria, bolsa PET ou outro tipo de
bolsa.

Auxílio
Permanência

Contínua

Proporção de alunos do curso que, ao longo da
trajetória acadêmica, recebeu auxílio permanência,
tais como, alimentação, moradia ou outro tipo de
auxílio.

Orientação
Acadêmica

Contínua

Proporção de alunos do curso que concordam (to-
tal ou parcialmente) que a coordenação do curso
esteve disponível para realizar orientação acadê-
mica dos estudantes.

Atendimento
extraclasse pelo
Professor

Contínua
Proporção de aluno no curso que concordam (total
ou parcialmente) que os professores estiveram dis-
poníveis para atendê-los fora do horário das aulas.

Atendimento de
Monitoria ou Tutoria

Contínua
Proporção de alunos do curso que concordam (to-
tal ou parcialmente) que o curso disponibilizou
monitores ou tutores

Curso Exigiu
Organização e
dedicação

Contínua
Proporção de alunos do curso que concordam (to-
tal ou parcialmente) que o curso exigiu organiza-
ção e dedicação frequente aos estudos.

Contribuição do
Curso

Contínua
Construto produzido com base na técnica de Aná-
lise Fatorial.

Número de Técnico
Adminstrativo

Discreta Medida baseada no Censo da Educação Superior.

Infraestrutura da
IES

Contínua
Construto produzido com base na técnica de Aná-
lise Fatorial.

Contribuição da IES Contínua
Construto produzido com base na técnica de Aná-
lise Fatorial.

Numero de alunos
por Curso

Discreta Medida baseada no Censo da Educação Superior.

Razão do numero de
alunos por técnico
adminstrativo

Contínua Medida baseada no Censo da Educação Superior.
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Tabela 1: Variáveis utilizadas nos modelos de valor agregado para os Cursos de Engenha-
ria Elétrica e Pedagogia. (Conclusão)

Variáveis Tipo de Medida Descrição
Nível 2 - Curso de gra-
duação
Razão entre receita e
despesa

Contínua Razão entre a receita total e despesa total.

Superar as
Dificuldades

Contínua

Proporção de alunos do curso que concordam (to-
tal ou parcialmente) que o curso ofereceu oportu-
nidades para os estudantes superarem dificuldades
relacionadas ao processo de formação .

Participação de
avaliação do curso

Contínua

Proporção de alunos que concordam (total ou par-
cialmente) que o curso promoveu avaliações perió-
dicas do curso no que diz respeito as disciplinas,
atuação dos professores e infraestrutura.

Contribuição do
Professor

Contínua
Construto produzido com base na técnica de Aná-
lise Fatorial.

Idade média do
Professor

Contínua
Medida aproximada do tempo de experiência na
docência.

Proporção de
Professores doutores

Contínua Medida baseada no Censo da Educação Superior.

Razão do número de
aluno por número de
docente doutor

Contínua Medida baseada no Censo da Educação Superior.

Proproção de
professores que atuam
na Pós-graduação

Contínua Medida baseada no Censo da Educação Superior.

Razão do número de
aluno por número de
docente

Contínua Medida baseada no Censo da Educação Superior.

Proporção de docente
com dedicação
exclusiva

Contínua Medida baseada no Censo da Educação Superior.

Razão do número de
aluno por número de
docente com dedicação
exclusiva

Contínua Medida baseada no Censo da Educação Superior.

Presença de docente na
pesquisa ou extensão

Contínua
Construto prosuzido com base na ténica de Análise
Fatorial.
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APÊNDICE B

Tabela 1: Variáveis consideradas para a composição do nível socioeconômico dos alunos
participantes do ENADE de 2017.

Variáveis Fonte Opções de respostas
Televisão em cores ENEM 1-Não tem; 2-Sim, um; 3-Sim, dois; 4-Sim, três ou mais.
TV por assinatura ENEM 1-Não tem; 2-Sim, um; 3-Sim, dois; 4-Sim, três ou mais.
Computador ENEM 1-Não tem; 2-Sim, um; 3-Sim, dois; 4-Sim, três ou mais.
Telefone fixo ENEM 1-Não tem; 2-Sim, um; 3-Sim, dois; 4-Sim, três ou mais.
Telefone celular ENEM 1-Não tem; 2-Sim, um; 3-Sim, dois; 4-Sim, três ou mais.
Aspirador de pó ENEM 1-Não tem; 2-Sim, um; 3-Sim, dois; 4-Sim, três ou mais.
Geladeira ENEM 1-Não tem; 2-Sim, um; 3-Sim, dois; 4-Sim, três ou mais.
Freezer ENEM 1-Não tem; 2-Sim, um; 3-Sim, dois; 4-Sim, três ou mais.
Máquina de lavar
roupa

ENEM 1-Não tem; 2-Sim, um; 3-Sim, dois; 4-Sim, três ou mais.

Banheiro ENEM 1-Não tem; 2-Sim, um; 3-Sim, dois; 4-Sim, três ou mais.
Automóvel ENEM 1-Não tem; 2-Sim, um; 3-Sim, dois; 4-Sim, três ou mais.
Empregada domés-
tica

ENEM 1-Não tem; 2-Sim, um; 3-Sim, dois; 4-Sim, três ou mais.

Renda mensal
da família

ENADE

1-Até 1,5 salários mínimos (até R$1.405,50).
2-De 1,5 a 3 salários mínimos (R$1.405,51 a R$2.811,00).
3-De 3 a 4,5 salários mínimos (R$2.811,01 a R$4.216,50).
4-De 4,5 a 6 salários mínimos (R$4.216,51 a R$5.622,00).
5-De 6 a 10 salários mínimos (R$5.622,01 a R$9.370,00).
6-Acima de 10 salários mínimos (mais de R$9.370,01)

Escolaridade
da mãe

ENADE

1-Nenhuma.
2-Ensino Fundamental: 1a ao 9a ano (1a a 8a série).
3-Ensino Médio.
4-Ensino superior ou pós-graduação.

Escolaridade
do pai

ENADE

1-Nenhuma.
2-Ensino Fundamental: 1a ao 9a ano (1a a 8a série).
3-Ensino Médio.
4-Ensino superior ou pós-graduação.

Cursou o
ensino médio

ENADE
1- Escola pública ou maior parte.
2- Escola particular ou maior parte.

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ENEM (2011 a 2014) e ENADE 2017
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APÊNDICE C

Tabela 1: Distribuição de frequência e percentual de alunos por tipo de ingresso, segundo
sexo, raça/cor, faixa etária, escola que cursou o Ensino Médio e escolaridade dos pais,
ENADE - 2017

Engenharia Elétrica Pedagogia
Característica Não Cotista Cotista Não Cotista Cotista

n % n % n % n %
Tipo de ingresso 2114 72 821 28 4109 57,4 3044 42,6
Sexo
Feminino 452 21,4 171 20,8 3635 88,5 2695 88,5
Masculino 1662 78,6 650 7,92 474 11,5 349 11,5
Total 2114 100 821 100 4109 100 3044 100
Cor/Raça
Branca 1377 68,6 411 51,6 1448 36,3 748 25,1
Preta 101 5,0 95 11,9 548 13,7 604 20,3
Amarela 64 3,2 11 1,4 92 2,3 53 1,8
Parda 462 23,0 278 34,9 1883 47,1 1547 51,9
Indígena 4 0,2 1 0,1 23 0,6 29 1,0
Total 2008 100 796 100 3994 100 2981 100
Faixa Etária
Mais de 24 anos 726 34,3 311 37,9 2601 63,3 1967 64,6
Até 24 anos 1388 65,7 510 62,1 1508 36,7 1077 35,4
Total 2114 100 821 100 4109 100 3044 100
Escola que cursou o ensino médio
Todo público ou maior
parte

605 28,7 794 96,7 3108 75,7 2980 98,0

Todo particular ou maior
parte

1498 71,2 27 3,3 998 24,3 62 2,0

Total 2103 100 821 100 4106 100 3042 100
Escolaridade da mãe
Nenhuma 7 0,3 14 0,7 364 8,9 325 10,7
Ensino fundamental 240 11,4 241 8,4 194 47,3 1726 56,7
Ensino Médio 665 31,5 305 33,0 1205 29,3 770 25,3
Ensino Superior 1202 56,9 261 31,5 595 14,5 223 7,3
Total 2114 100 821 100 4109 100 3044 100
Escolaridade do pai
Nenhuma 25 1,2 19 2,3 566 13,8 523 17,2
Ensino fundamental 342 16,2 302 36,8 2094 51,0 1816 59,7
Ensino Médio 728 34,4 322 39,2 1018 24,8 561 18,4
Ensino Superior 1019 48,2 178 21,7 431 10,5 144 4,7
Total 2114 100 821 100 4109 100 3044 100

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ENADE 2017
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Tabela 2: Distribuição de frequência e percentual de alunos por tipo de ingresso, segundo
renda familiar e quintis do nível socioeconômico, ENADE - 2017.

Engenharia Elétrica Pedagogia
Característica Não Cotista Cotista Não Cotista Cotista

n % n % n % n %
Renda familiar
Até 1,5 salário mínimo
(até R$ 1.405,50) 134 6,3 134 16,3 1584 38,5 1454 47,8

De 1,5 a 3 salários mí-
nimos (R$ 1.405,51 a
2.811,00)

324 15,3 214 26,1 1383 33,7 1055 34,7

De 3 a 4,5 salários mí-
nimos (R$ 2.811,01 a
4.216,50)

409 19,3 202 24,6 618 15,0 350 11,5

De 4,5 a 6 salários mí-
nimos (R$ 4.216,51 a
5.622,00)

285 13,5 110 13,4 243 5,9 106 3,5

De 6 a 10 salários mí-
nimos (R$ 5. 622,01 a
9.370,00)

476 22,5 111 13,5 213 5,2 70 2,3

De 10 a 30 salários mí-
nimos (R$ 9.370,01 a
28.110,00)

427 20,2 48 5,8 60 1,5 9 0,3

Acima de 30 salários
mínimos (mais de R$
28.110,00)

59 2,8 2 0,2 8 0,2 0 0,0

Total 2114 100 821 100 4109 100 3044 100
Nível Socioeconômico (NSE)
Quintil 1 363 17,2 255 27,4 672 16,4 753 24,7
Quintil 2 364 17,2 222 27,0 735 17,9 702 23,1
Quintil 3 412 19,5 169 20,6 803 19,5 629 20,7
Quintil 4 484 22,9 128 15,6 862 21,0 566 18,6
Quintil 5 491 23,2 77 9,4 1037 25,2 394 12,9
Total 2114 100 821 100 4109 100 3044 100

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ENEM (2011 a 2014) e ENADE 2017.
Nota: Os quintis: classes de percentual de alunos em ordem crescente de nível socioeconômico. O 1º
quinto da distribuição representa o menor nível socioeconômico (grupo inferior), isto é, a classe até o
20%, o 2ª quintil refere-se à classe entre 20% a 40% e, assim por diante, sendo o 5ª quintil a classe acima
de 80%, isto é, pelos maiores níveis socioeconômico (grupo superior).
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Tabela 3: Distribuição de frequência e percentual de alunos por tipo de ingressso, segundo
características selecionadas, ENADE - 2017

Engenharia Elétrica Pedagogia
Característica Não Cotista Cotista Não Cotista Cotista

n % n % n % n %
Dependência administrativa da escola de Ensino Médio
Federal 111 13,1 117 37,5 19 1,9 22 3,3
Estadual 185 21,8 174 55,8 648 65,5 597 89,4
Municipal 02 0,2 02 0,6 16 1,6 11 1,6
Privada 550 64,9 19 6,1 307 31,0 38 3,7
Total 848 100 312 100 990 10 668 100
Trabalho
Sim 692 32,7 254 32,2 2218 54,0 15727 51,6
Não 1422 67,3 567 67,8 1891 46,0 1472 48,4
Total 2114 100 821 100 4109 100 3044 100
Recebeu bolsa acadêmica
Não 754 35,7 307 37,4 2378 57,9 1733 56,9
Sim 1360 64,3 514 62,6 1731 42,1 1311 43,1
Total 2114 100 821 100 4109 100 3044 100
Recebeu auxílio permanência
Não 1787 84,5 472 57,5 3102 75,5 1962 64,5
Sim 327 15,5 349 42,5 1004 24,5 1082 35,3
Total 2114 100 821 100 4106 100 3004 100
Professor atendeu fora da aula
Não 487 23,4 153 18,8 795 20,0 601 20,2
Sim 1598 76,6 661 81,2 3181 80,0 2369 79,8
Total 2085 100 814 100 3976 100 2970 100
Curso disponibilizou monitoria
Não 379 18,2 123 15,2 1069 28,5 862 31,8
Sim 1700 81,8 684 84,8 2687 71,5 1851 68,2
Total 2079 100 807 100 3756 100 2713 100
Horas dedicadas aos estudos
De 1 a 7 horas 1044 50,5 360 44,6 3152 78,4 2313 77,4
Mais de 7 horas 1025 49,5 448 55,4 866 21,6 675 22,6
Total 2069 100 808 100 4018 100 2988 100

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ENADE 2017

242



Tabela 4: Distribuição de frequência e percentual de alunos por tipo de ingressso, segundo
características selecionadas, ENADE - 2017.

Engenharia Elétrica Pedagogia
Característica Não Cotista Cotista Não Cotista Cotista

n % n % n % n %
Região do Brasil onde localiza o curso de graduação
Norte 45 2,1 41 5,0 922 22,4 866 28,4
Nordeste 461 21,8 137 16,7 1478 36,0 988 32,5
Sudeste 884 41,8 318 38,7 1087 26,5 719 23,6
Sul 489 23,1 260 31,7 299 7,3 280 9,2
Centro-Oeste 235 11,1 65 7,9 323 7,9 191 6,3
Total 2114 100 821 100 4109 100 3044 100

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ENADE 2017
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APÊNDICE D

Figura: QQ-plot dos resíduos dos modelos ajustados dos Cursos de Engenharia Elétrica e
Pedagogia.

Fonte: Elaboração própria.
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APÊNDICE E

Quadro 1: Variáveis e fatores relacionados aos alunos do Curso de Engenharia Elétrica
que favoreceram para o valor agregado em Conhecimentos Específicos e Formação Geral.

Engenharia Elétrica
Conhecimentos Específicos Formação Geral

• Comparados com os não cotistas, os
cotistas apresentaram ganho de apren-
dizado maior.

• Ciências Humanas apresentou um
efeito negativo e estatisticamente sig-
nificativo.

• Matemática e Linguagem e Códigos
apresentaram efeitos positivos e esta-
tisticamente significativos.

• Os mais jovens (com idade inferior a
24 anos) apresentou um efeito positivo
e significativo em termos de ganho de
aprendizado com relação aqueles com
idade superior a 24 anos.

• Comparando com as mulheres, os
homens se saíram melhores.

• Os alunos brancos ou pardos apre-
sentam um ganho de aprendizado su-
perior aos dos alunos de raça/cor preta.

• O fato de não trabalhar se mostra
como um fator que favorece ao ganho
de aprendizado.

• Linguagem e Códigos apresentou
efeito positivo e estatisticamente signi-
ficativo.

• Os mais jovens (com idade inferior a
24 anos) apresentou um efeito positivo
e significativo em termos de ganho de
aprendizado com relação aqueles com
idade superior a 24 anos.

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 2: Variáveis e fatores relacionados aos alunos do Curso de Pedagogia que favore-
ceram para o valor agregado em Conhecimentos Específicos e Formação Geral.

Pedagogia
Conhecimentos Específicos Formação Geral

• Matemática, Linguagem e Códigos e
Ciências Humanas apresentaram efei-
tos positivos e estatisticamente signifi-
cativos.

• As mulheres levam vantagem em ter-
mos de ganho de aprendizado, compa-
rado com os homens..

• Os mais jovens (com idade inferior a
24 anos) apresentou um efeito positivo
e significativo em termos de ganho de
aprendizado com relação aqueles com
idade superior a 24 anos.

• Os alunos brancos apresentam um
ganho de aprendizado superior aos dos
alunos de raça/cor preta ou parda.

• Comparados aos não cotistas, os co-
tistas apresentaram ganho de aprendi-
zado maior.

• Matemática, Linguagem e Códigos,
Ciências Humanas e Ciências da Na-
tureza apresentaram efeitos positivos e
estatisticamente significativos.

• Os homens levam vantagem em ter-
mos de ganho de aprendizado compa-
rado com as mulheres.

• Os mais jovens (com idade inferior a
24 anos) apresentou um efeito positivo
e significativo em termos de ganho de
aprendizado com relação aqueles com
idade superior a 24 anos.
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Quadro 3: Variáveis e fatores relacionados os Cursos de Engenharia Elétrica e Pedagogia
que favoreceram para o valor agregado em Conhecimentos Específicos.

Conhecimentos Específicos
Engenharia Elétrica Pedagogia

• Docentes que atuam na pesquisa ou de-
senvolvem atividades de extensão.

• Coordenação do curso disponibilizar ori-
entação acadêmica aos alunos.

• Bolsa Acadêmica (vinculada à iniciação
científica, atividades de extensão, de moni-
toria/tutoria ou do Programa de Educação
Tutorial (PET))

• Docentes realizarem atendimento aos
alunos fora do horário das aulas.

• Razão entre receita e despesa da Institui-
ção de Educação Superior.

• Avaliação favorável dos alunos em rela-
ção aos professores sobre os seguintes as-
pectos: o professor estimulou a estudar e
aprender; os planos de ensino apresenta-
dos contribuíram para o desenvolvimento
das atividades acadêmicas e para os estu-
dos; as referencias bibliográficas indicadas
auxiliaram nos estudos e na aprendizagem;
as avaliações de aprendizagem foram com-
patíveis com os conteúdos e temas traba-
lhados; usou TICs na sala de aula.

• Docentes do curso que atuam na pós-
graduação.

• Coordenação do curso disponibilizar ori-
entação acadêmica aos alunos.

• Bolsa Acadêmica.

• Docentes realizarem atendimento aos
alunos fora do horário das aulas.

• Auxílio permanência.

• Auxílio aos estudantes a superarem as di-
ficuldades relacionadas ao processo de for-
mação.

• Exigir frequentemente de seus alunos or-
ganização e dedicação aos estudos.

• Avaliação positiva dos alunos sobre os
seguintes aspectos relacionados aos cursos
que frequentavam: proporcionou experiên-
cia de aprendizagem inovadora; contribuiu
para a consciência ética para o exercício
profissional; possibilitou o aumento da ca-
pacidade de reflexão e argumentação; de-
senvolveu a capacidade critica e de refle-
xão sobre as soluções para problemas da
sociedade.

Fonte: Elaboração própria.
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ANEXO A

Figura: Ilustração da estrutura da distribuição de vagas nas Instituições Federais de Ensino
Superior de acordo com a LEI nº 12.711/2012.

Fonte: Brasil (2012).
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ANEXO B

Quadro: Quadro Operacional do Modelo Analítico dos Fatores de Qualidade de Cursos
Superior proposto por Catunda (2012).
(Continuação)
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Quadro: Quadro Operacional do Modelo Analítico dos Fatores de Qualidade de Cursos
Superior proposto por Catunda (2012).
(Conclusão)

Fonte: Catunda (2012).
Nota: FIERJ = Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro; IBGE – Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística; CES = Censo da Educação Superior; QSE = Questionário
Socioeconômico do ENADE 2006; ENADE = Resultado no ENADE 2006; A área hachurada
se refere aos dados no nível instituição/curso e a área não-hachurada (em branco), aos dados
no nível aluno.
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