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RESUMO 

 

Este trabalho se ocupa em estabelecer as relações existentes entre alguns aspectos 

sociais e econômicos dos alunos dos cursos superiores brasileiros com o desempenho na 

parte de formação geral no principal exame de proficiência do ensino superior do país, o 

ENADE. Assumindo que a qualidade da formação do aluno, seja no aspecto 

profissionalizante quanto no geral reflete em sua qualidade na entrada do mercado de 

trabalho, possibilitando diversas vantagens pessoais e para seus grupos. Utilizou-se 

metodologia quantitativa, sendo os dados tratados com estatística descritiva, uso de 

cruzamento de tabelas e modelo de regressão linear múltiplo. As informações obtidas 

junto ao INEP foram fundamentais para o desenvolvimento do trabalho. As análises 

indicaram que os aspectos referentes a sexo, idade, cor da pele que o aluno se considera, 

as pessoas que o aluno vive, renda familiar, ser bolsista do PROUNI, ou das IES, nível 

de escolaridade do pai e da mãe, tiveram relação com o resultado de proficiência na 

formação geral. O trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo 

Brasileiro voltada para a formação de recursos humanos. 
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ABSTRACT 

This study focuses on establishing the relationships between some social and economic 

aspects of Brazilian students of higher education courses with the performance in the 

general education proficiency exam in the main higher education in the country, 

ENADE. Assuming that the quality of student education, the vocational aspect is as 

reflected in their overall quality at the entrance of the labor market, allowing various 

groups and their personal advantages. Quantitative methodology was used, and the data 

processed using descriptive statistics, using cross- tables and multiple linear regression 

model. The information obtained from the INEP were fundamental to the development 

of the work. Analyses indicated that the aspects related to gender , age , skin color, the 

student is considered, people who the student lives , family income , a scholarship 

PROUNI , or institution of higher education, level of education of father and mother, 

had relation with the result of proficiency in general education. The work was 

conducted with support from CAPES, the Brazilian government entity focused on the 

training of human resources. This work is concerned with establishing the relationships 

between some social and economic aspects of Brazilian students of courses with higher 

performance in the training of general proficiency examination. Delivery of 

professionals in the labor market may be deficient in the quality of some aspects. The 

methods used were descriptive statistics, using cross- tables, and multiple linear 

regression model. The information obtained from the INEP was fundamental to the 

development of the work. Analyses indicated that the aspects related to gender, age, 

skin color, the student is considered, the fact that living with parents, family income, a 

scholarship PROUNI, or  institution of higher education, level of education of father 

and mother, were related to the outcome of proficiency in general education. This work 

was supported by CAPES, the Brazilian government entity focused on the training of 

human resources. 

 

Keywords: Higher Education, Education, Student Assessment. 

 

1) Introdução ao problema 
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A relação entre educação e renda se impõe no debate acadêmico. De acordo com 

a revista Ensino Superior (2013) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

― fazendo uso de informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2013) ―, o trabalhador que cursou o ensino superior tem sua renda elevada em mais de 

200%. Os resultados econométricos desenvolvidos e apresentados mostram novas 

evidências de que a qualidade da educação afeta os rendimentos dos jovens e o retorno 

da educação de forma significativa. Outra evidência revelada é de que as unidades da 

Federação das regiões Norte e Nordeste do país possuem retornos marginais da 

educação menores que as demais regiões. Contribuindo sobre este tema, 

especificamente no que se refere à graduação, a revista Ensino Superior, na edição 106, 

ano 2007com o título “Renda cresce ao longo da graduação”, apresenta resultados 

pontuais referentes a uma pesquisa do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) em 

que o “salário dos universitários sobe 56% do primeiro aos últimos anos de estudo”. 

Na maioria dos países membros da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), a conclusão do ensino superior eleva em 50% a 

renda dos trabalhadores e no Brasil os ganhos superam 100%. Em oposição, o Jornal 

Folha de São Paulo, na edição do dia 21 de fevereiro de 2012, teve reportagem com o 

título “CURSO SUPERIOR NÃO TEM ELEVADO RENDA, DIZ ESTUDO DO 

IBGE”. A referida reportagem expõe informações que demonstram que, “nos últimos 8 

anos, o ganho de quem fez faculdade teve 0,3% de aumento real, contra 30,6% dos com 

nível fundamental”. No entanto, a própria reportagem demonstra a diferença de 

remuneração existente de acordo com o número de anos de estudos. Em 2011, uma 

pessoa com ensino superior teve renda mensal cerca de 300% superior aquelas que 

estudaram entre oito e 10 anos. 

Surge com particular nível de importância a investigação existente entre os 

elementos que contribuem positiva ou negativamente para o desempenho estudantil para 

que os estudantes de qualquer nível tenham condições de acesso a melhores condições 

de renda, desenvolvimento pessoal e, por consequência, desenvolvimento da nação. 

Nessa linha, fatores escolares e não escolares são abordados em algumas pesquisas. 

Quanto aos fatores não escolares, este trabalho se ocupa em investigar as relações 

existentes entre o desempenho dos alunos do ensino superior brasileiro com 
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características sociais e familiares que estes discentes estão imersos. O estudo está 

centrado nos estudantes de 17 áreas de graduação bacharelado e licenciatura do ensino 

superior brasileiro que participaram do Exame Nacional do Desempenho Estudantes 

(ENADE), na edição de 2011. Para atingir o objetivo principal que é encontrar os 

determinantes de desempenho dos estudantes brasileiros em exame de proficiência 

foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: (i) revisão da literatura de 

trabalhos que versam sobre o assunto; (ii) diagnosticar os perfis de renda familiar que os 

estudantes do ensino superior brasileiro estão imersos; (iii) encontrar as relações 

existentes de aspectos sociais e econômicos ao desempenho em exame de proficiência. 

Este trabalho está organizado em cinco partes, incluindo esta breve introdução. 

Na segunda seção são feitas abordagens sobre o referencial teórico, na terceira parte 

explica-se os aspectos metodológicos, restando para a quarta seção os resultados 

encontrados e as considerações finais na quinta seção. 

 

2) Desenvolvimento 

2.1 Função da produção escolar e contribuições de pesquisas anteriores 

 

Diversos recursos, materiais ou não, são empreendidos no desenvolvimento da 

educação. Como os recursos, em sua natureza, são escassos, uma alocação eficiente 

pode contribuir para melhorar o desenvolvimento nos diversos aspectos. A eficiência 

econômica “significa que a sociedade está obtendo o máximo que pode de seus recursos 

escassos” (MANKIW, 2009, p.9). Para Delgado e Machado (2007 p. 2) “no âmbito da 

educação, a eficiência está associada à qualidade do ensino”. 

A melhora do desempenho dos estudantes indica também uma melhoria na 

qualidade do ensino e, de acordo com Hanushek e Luque (2001) apud Souza (2008) são 

diversos fatores que determinam o desempenho de um aluno. Os autores dividiram esses 

fatores em escolares e não escolares. Luz (2006) menciona que a função da produção 

escolar foi apresentada por Coleman em 1966 e teve como objetivo encontrar evidências 

de que o desempenho dos alunos negros era abaixo do esperado devido a uma 

insuficiência de insumos em suas escolas. 
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Estudos sobre os determinantes da melhoria do rendimento escolar têm sido 

divulgados. No Brasil, Menezes-Filho e Ribeiro (2009) apresentaram resultados de um 

trabalho que teve como objetivo entender quais são os determinantes da melhora no 

rendimento escolar dos alunos das escolas públicas de São Paulo. Em suas conclusões, 

estes autores mencionaram que “entre as características do aluno, as que mais se 

destacam em todas as séries são a cor da pele, a escolaridade dos pais e sua preocupação 

com o estudo, e ter feito a pré-escola”. 

Sá (2012) desenvolveu um modelo regressivo linear investigando 34 variáveis 

independentes, todas de aspectos sociais e econômicos para explicar o desempenho dos 

estudantes do curso de Administração nas fases iniciais de estudos nos componentes de 

formação geral e específico. Segundo este autor, a renda familiar é um importante fator 

de diferenciação nos resultados em exame de proficiência. 

 

2.2 Ensino superior no Brasil, qualidade e importância para uma nação. 

 

A intenção de garantir qualidade na educação está presente em vários 

instrumentos legais, inclusive se insere como um dos princípios básicos do ensino 

brasileiro, garantido constitucionalmente (REIS, 2009). Qualidade é um conceito 

subjetivo que está relacionado diretamente às percepções de cada indivíduo, e a 

qualidade total tem alguns fatores valiosos, se aplicados com adequação (GIANESE e 

CORRÊA, 1994). 

Uma característica que distingue o Brasil no contexto internacional é o baixo 

nível educacional de sua população, expresso tanto em termos de quantidade como de 

qualidade (VELOSO, 2009). Segundo o autor, houve um aumento expressivo nas taxas 

de conclusão dos ensinos fundamental e médio, no entanto, a evolução dos indicadores 

de qualidade da educação foi bem menos favorável, e a desigualdade de renda e 

estagnação econômica, a partir da década de 1980, se refletiu em vários setores, 

inclusive na educação. Otaviano Helene (2006, p. 310) menciona que o aumento 

quantitativo do sistema educacional brasileiro, em anos mais recentes, foi conseguido 

com um grave comprometimento dos indicadores qualitativos. 

 

2.3 Breve Descrição Histórica da Avaliação do Ensino Superior no Brasil 
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O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) estabeleceu 

os parâmetros de avaliação do ensino superior brasileiro que vigoram até o momento, no 

entanto, algumas ações de empreender sistemas de avaliação ocorreram a partir das 

décadas de 1980 e 1990 que não se consolidaram. Na década de 1990, segundo Leal 

(2008), o Ministro da Educação, propôs ao Congresso Nacional a criação do Exame 

Nacional de Cursos (ENC), um instrumento para avaliar os cursos superiores 

brasileiros. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) (2010), este exame, usualmente denominado de Provão, foi um 

exame aplicado aos formandos, no período de 1996 a 2003, com o objetivo de avaliar os 

cursos de graduação da educação superior. O principal objetivo do ENC era conferir os 

conhecimentos e competências dos alunos em conclusão do curso, excluindo do 

processo de avaliação, qualquer ação com alunos em fase inicial de estudos. Sobre o 

ENC, Paiva (2008) comenta “[...] o ENC foi objeto de severas críticas desde a sua 

concepção e estabelecimento de cronograma, sendo fundamentalmente questionado pela 

comunidade acadêmica em função do seu caráter obrigatório”. Outro ponto importante é 

que o “Provão” gerava conceitos aos cursos, com faixas em uma escala entre A e E, e 

deixou de ser aplicado, sendo implementado um novo sistema de avaliação ― o 

SINAES ― que ampliou as formas de avaliação na educação superior do país, com a 

utilização de três componentes principais em seu ciclo: (i) avaliação das IES; (ii) 

avaliação dos cursos e; (iii) ENADE. 

O ENADE avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação em fase de 

encerramento de estudo. De acordo com o INEP (2012), o ENADE constitui-se 

componente curricular obrigatório e sua primeira aplicação ocorreu em 2004, sendo a 

periodicidade máxima de três anos com que cada área do conhecimento é avaliada. É 

considerado aluno concluinte aquele que cursou mais de 80% do total da carga horária.  

O resultado do ENADE tem peso significativo na composição do Conceito Preliminar 

de Curso (CPC) e segundo o Ministério da Educação (MEC), os cursos que obtiverem 

CPC igual a 1 ou 2 serão automaticamente incluídos no cronograma de visitas dos 

avaliadores do INEP. Com a manutenção do CPC baixo após a visita, os cursos terão de 

suspender qualquer forma de ingresso até melhorarem a qualidade do ensino. 
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3) Metodologia 

3.1 Classificação da pesquisa, coleta e desenvolvimento dos dados 

 

Quanto ao enfoque, esta pesquisa tem abordagem quantitativa, pois utiliza a 

coleta e a análise de dados para responder às questões de pesquisa, e confia na medição 

numérica, na contagem e no uso de estatística para estabelecer os padrões de 

comportamento de uma população (SAMPIERI, COLLADO e LUCIO, 2006). Quanto 

aos meios, este estudo se apóia no método indutivo que, após considerar um número 

suficiente de casos particulares, extrapola para uma verdade geral. Sobre este método 

Gil (1999) menciona que a partir do particular o produto posterior do trabalho é a 

generalização. A pesquisa é classificada como exploratória, porque o tema abordado 

pode ser considerado pouco explorado e ainda pode ser classificada como descritiva, 

por buscar descrever as características de uma população, ou estabelecer relações entre 

variáveis (GIL, 2002). 

Este trabalho se ocupa em investigar os determinantes de desempenho dos 

estudantes brasileiros em exame de proficiência. O estudo está centrado nos alunos do 

ensino superior brasileiro que participaram do ENADE na edição de 2011. Para melhor 

desenvolvimento das atividades, seus objetivos específicos são (i) revisão da literatura 

de trabalhos que versam sobre o assunto; (ii) diagnosticar os perfis de renda familiar que 

os estudantes do ensino superior brasileiro estão imersos; (iii) encontrar as relações 

existentes de aspectos sociais e econômicos ao desempenho em exame de proficiência. 

A população da pesquisa é constituída dos alunos do ensino superior brasileiro 

dos cursos que participaram da edição do ENADE no ano de 2011. A amostra da 

população, que pelo seu tamanho foi considerada infinita, foi constituída de forma não 

probabilística em função da coleta de dados ter sido realizada diretamente de banco de 

dados informados pelo INEPe, após os cortes e ajustes, a base de dados foi desenvolvida 

com a utilização do software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 

20.0. Este software tem sido utilizado nos meios acadêmicos e científicos e também na 

área empresarial como ferramenta para o procedimento de análises estatísticas (HAIR et 

al, 2005) apud  (DUQUE, 2006).Ao todo 17 áreas de concentração de cursos de 

graduação bacharelado e licenciatura participaram da edição de 2011. 
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3.2 Modelo de Determinação 

 

O desenvolvimento das variáveis que determinam o desempenho dos discentes 

do ensino superior brasileiro em exame de proficiência é a demanda fundamental para a 

robustez deste trabalho. Desta forma, optou-se por desenvolver um modelo regressivo 

linear múltiplo de categoria lin-lin, em que o termo dependente do modelo é o resultado 

obtido pelo aluno em fase de encerramento do curso na parte de formação geral da 

prova. Optou-se pelo resultado de formação geral, pois esta parte da avaliação é comum 

a todos os alunos que participam de uma edição do ENADE. Um modelo linear nos 

parâmetros e nas variáveis, de acordo com Gujarati (2005), permite encontrar a variação 

absoluta na variável dependente para uma variação absoluta na variável independente. 

Este aluno, denominado concluinte, ao participar do exame já cursou mais que 80% da 

carga horária do curso. 

Para investigar se existe diferença de desempenho entre alunos do sexo 

masculino e feminino é incluída no modelo a variável SE1 que representa os alunos do 

sexo masculino. A investigação sobre a possível existência de diferença de desempenho 

de acordo com a idade do concluinte será abordado com a inclusão da variável SE2, que 

representa os alunos com menos de 23 anos existentes na base de dados.  

A influência do estado civil do aluno também é observada neste modelo, com a 

inclusão da variável SE3, indicando se o aluno é casado. A investigação sobre a 

possibilidade de diferença de desempenho dos alunos de acordo com a cor da pele 

autodeclarada é feita com a inclusão de três variáveis qualitativas no modelo SE4, SE5 e 

SE6. A cor negra é o grupo base e com isso, os coeficientes gerados deverão ser 

analisados como a quantidade de pontos no resultado do discente que os alunos de cada 

grupo tiveram a mais em relação àqueles que se consideram de cor Negra. 

Como forma de identificar se existem diferenças de desempenho dos alunos, de 

acordo com o tipo de moradia, três variáveis qualitativas são incluídas, SE7, SE8 e SE9. 

O grupo base é de estudantes que declararam que moram sozinhos. Assim, os 

coeficientes gerados deverão ser analisados como a quantidade da variação média de 

pontos que os alunos dos demais grupos tiveram em relação aos alunos que moram 

sozinhos. 
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Um total de seis variáveis que representam faixas de renda são adicionadas no 

modelo, com codificação de SE10 até SE15. O grupo de referência é o grupo de 

estudantes com renda familiar de até 1,5 salários mínimos e os coeficientes gerados 

deverão ser analisados como a quantidade de variação média de pontos no resultado que 

os alunos dos demais grupos tiveram em relação aos alunos com renda até essa faixa. 

O modelo tem a inclusão da variável SE16 representando o aluno que não 

trabalha com objetivo de investigar a possibilidade de diferença de desempenho dos 

alunos que não trabalham com os aqueles que já estão no mercado de trabalho. 

Quatro variáveis são incluídas no modelo para investigar as diferenças de 

desempenho dos alunos que são assistidos por bolsas de estudos, codificadas de SE17 até 

SE20. A primeira envolve adição de uma variável qualitativa que represente o aluno 

bolsista pelo Programa Universidade para Todos (PROUNI)
1
, denominada SE17. De 

forma similar a variável para os alunos bolsistas, no entanto, contemplados com bolsas, 

sejam parciais ou integrais ofertadas pelas próprias IES, denominada SE18. Além destas 

duas, o modelo contempla a variável SE19, para investigar os níveis de desempenho dos 

alunos que declararam possuir ambas as formas de ajuda governamental, parte através 

do PROUNI e parte através do Financiamento Estudantil (FIES)
2
. E a variável SE20 

incorre sobre os alunos que declararam possuir somente FIES. 

No modelo, dois grupos de atributos são introduzidos para criar condições de 

percepção de possíveis relações existentes entre a escolaridade do pai e da mãe, 

isoladamente, com o desempenho nos componentes da parte específica do curso. Para 

representar cinco faixas de estudo, quatro variáveis qualitativas são utilizadas, 

codificadas entre SE21 até SE24 para os estudos do pai e SE25 até SE28 para os níveis de 

escolaridade da mãe. Para escolaridade do pai e da mãe, o grupo de referência está 

representado por alunos em que o pai ou mãe, isoladamente, não estudaram. Logo, os 

coeficientes gerados deverão ser analisados como a quantidade de pontos na parte de 

formação geral da prova que os alunos dos demais grupos tiveram em relação aos 

universitários com pais ou mães sem nenhuma escolaridade.  

                                                
1
 O Programa Universidade para Todos - Prouni tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos 

de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de ensino superior privadas. 

 

2
O Fundo de Financiamento Estudantil(Fies) é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na 

educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas.  
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Para investigar a possibilidade de melhor desempenho no ensino superior dos 

alunos oriundos de escolas privadas no ensino médio é introduzida no modelo a variável 

SE29 para caracterizar os alunos que cursaram todo ou maior parte do ensino médio em 

escola privada. Para investigar as características do tipo de ensino médio cursado, um 

grupo adicional é introduzido com três variáveis, codificadas entre SE30 até SE32. Os 

alunos que fizeram o ensino médio Supletivo ou Educação de Jovens e Adultos (EJA)
3
 é 

o grupo base e serve de referência para os demais regressores deste grupo. Os 

coeficientes gerados deverão ser analisados como a quantidade na variação média de 

pontos que os alunos dos demais grupos tiveram em relação aos alunos que concluíram 

o ensino médio em formato de supletivo ou EJA. 

Ainda quanto aos aspectos sociais e econômicos deste trabalho, a relação 

existente entre a região do país que o aluno concluiu o ensino médio será abordada com 

as variáveis locacionais incluídas no modelo, codificadas de SE33 até SE36. A região 

norte é a base de referência. A Equação 1 apresenta o modelo completo com a inclusão 

da constante e das variáveis socioeconômicas. 

 





36

1n

nn0 SEββθ  

Equação 1 

Onde: 

 

Φ = Termo dependente. Resultado em pontos na parte de formação geral do 

exame; 

β0 = Coeficiente associado a constante do modelo; 

βn = Coeficientes associados a cada variável independente do modelo; 

SEn = Variáveis independentes do modelo. 

 

A análise de significância das variáveis individualmente parte-se da premissa 

que em estatística, um resultado é significante se for improvável que tenha ocorrido por 

acaso (Martins et.al 2009). A partir das gerações de cada coeficiente β, e dos cálculos 

                                                

3
O Educação de Jovens e Adultos (EJA) é um programa que busca facilitar o acesso ao Ensino Médio, por meio do ensino a 

distância, aos alunos que tenham dificuldade de cursá-lo de forma presencial.  
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das probabilidades associadas a cada regressor, estes resultados, de forma individual, 

indicarão qual a probabilidade do coeficiente em questão ocorrer ao acaso e com isto, 

quanto menor o resultado da significância menor seráa probabilidade da relação ocorrer 

ao acaso. 

 

4) Resultados 

 

Pouco mais de 296 mil alunos concluintes tiveram participação considerada 

como efetiva na edição de 2011. A distribuição do número de alunos nas áreas de 

concentração dos cursos pode ser observada na Tabela 1, que ainda relaciona a 

frequência relativa e frequência relativa acumulada. A maior participação de discentes 

são das áreas de Engenharias e Pedagogia com, aproximadamente 30% dos alunos. No 

outro extremo, as áreas de Música, Física e Artes Visuais têm menos que 2,5% dos 

alunos. 

 

Tabela 1 – Áreas de concentração, segundo número de alunos concluintes com 

participação efetiva e freqüências relativa e acumulada – ENADE 2011. 

Áreas de Concentração Número de Alunos FR FRA 

MÚSICA 1.318 0,4% 0,4% 

FÍSICA 2.689 0,9% 1,4% 

ARTES VISUAIS 2.861 1,0% 2,3% 

CIÊNCIAS SOCIAIS 3.124 1,1% 3,4% 

FILOSOFIA 3.753 1,3% 4,6% 

QUÍMICA 6.743 2,3% 6,9% 

ARQUITETURA E URBANISMO 8.869 3,0% 9,9% 

GEOGRAFIA 9.101 3,1% 13,0% 

MATEMÁTICA 11.409 3,9% 16,8% 

HISTÓRIA 11.420 3,9% 20,7% 

TECNOLOGIA 17.547 5,9% 26,6% 

EDUCAÇÃO FÍSICA 19.239 6,5% 33,1% 

BIOLOGIA 19.636 6,6% 39,7% 

COMPUTAÇÃO 22.607 7,6% 47,4% 

LETRAS 27.125 9,2% 56,5% 

ENGENHARIAS 41.803 14,1% 70,6% 

PEDAGOGIA 86.941 29,4% 100,0% 

Total 296.185 
  

Fonte: Elaboração própria, com base em Microdados do ENADE 2011. 
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Próximo de 41% dos alunos são homens e, se considerando o discente com 

menos de 23 anos em idade correta, 14,2% estão nesta condição. Pouco menos de 28% 

declararam ser casados. Quanto à cor, 87% dos alunos se consideram brancos ou 

pardo/mulato. A maioria mora com os pais. 

Quanto à renda familiar, 57,4% tem acesso à renda familiar mensal inferior a 

seis salários mínimos
4
, e o equivalente a 13,3% tem renda superior a 10 salários 

mínimos. Próximo de 30% dos discentes declararam que não trabalham, com isto, 

aproximadamente sete em cada dez alunos em fase de encerramento de curso já estão no 

mercado de trabalho. Ser bolsista integral ou parcial do PROUNI, neste caso sem o 

FIES, é realidade para 6%. A oferta de bolsas oferecidas pelas IES contempla quase 7% 

dos alunos. Somente o FIES contempla 2% dos estudantes. 

Quanto à escolaridade do pai e da mãe, todas as faixas são relativamente 

próximas, quanto à proporção. Um total de 48,4% dos alunos tem a figura paterna com 

ensino médio, resultado um pouco mais baixo quando a análise recai sobre as mães, 

com 44,8%. Menos de 1/5 dos discentes tem pai ou mães com ensino superior. Ter 

estudado em instituição privada a maior parte do tempo no ensino médio é a situação de 

1/4 dos alunos e para 67,9% o ensino médio tradicional foi a opção. Para cerca de 24% 

dos alunos o ensino médio foi técnico. Ainda quanto ao ensino médio, 45,2% 

declararam ter o cursado na região sudeste do país. As regiões Sul e Nordeste 

apresentaram proporções de 16,3% e 19,2% respectivamente e a região Centro Oeste o 

equivalente a 8,5%.  

A Tabela 2 apresenta os resultados válidos de dez intervalos de classe, com 10 

pontos para cada intervalo, dos resultados em proficiência na formação geral dos 

discentes que tiveram sua participação como efetiva, segundo o percentual de cada 

intervalo e acumulado. Cerca de 27% dos alunos apresentaram proficiência inferior a 40 

pontos em um total de 100 pontos possíveis. O intervalo de classe com maior frequência 

relativa foi entre 50 e 60 pontos, com 22,1% dos estudantes, e aproximadamente 55% 

dos discentes em fase de encerramento de curso obtiveram mais de 50 pontos no 

componente específico. 

                                                

4
O salário mínimo vigente no Brasil em novembro de 2011 era de R$ 545,00. Considerando um cotação de 2,44 do 

Euro para o Real naquela data, o salário mínimo brasileiro, em Euros era equivalente a 224 euros aproximadamente. 
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Tabela 2 – Intervalos de resultados em proficiência na parte de componente específico, 

segundo percentual de cada intervalo e acumulado – Enade 2011/Alunos Concluintes – Brasil. 

 

Intervalos Percentual do 

Intervalo. 

Percentual 

Acumulado 

0   │── 10 1,9 1,9 

10 │── 20 3,5 5,3 

20 │── 30 7,2 12,5 

30 │── 40 14,2 26,7 

40 │── 50 18,5 45,2 

50 │── 60 22,1 67,3 

60 │── 70 19,2 86,5 

70 │── 80 10,2 96,8 

80 │── 90 2,9 99,6 

90 │──│100 0,4 100,0% 

 Fonte: Elaboração própria, com base em Microdados do ENADE 2011. 

 

 

Quanto ao modelo regressivo desenvolvido no trabalho, a Tabela 3 apresenta a 

síntese dos resultados, com a disposição de cada variável independente, a codificação e 

resultado do coeficiente. Dos 37 coeficientes previstos, um total de 35 foi gerado, e 27 

apresentaram resultado de significância a um nível inferior a 5%. A constante teve 

coeficiente de 41,7 pontos, indicando que, quando todas as variáveis do modelo 

assumem valor igual a zero, como, por exemplo, aluno do sexo feminino, com mais de 

23 anos de idade entre outros, a média de pontos em proficiência é igual a 42. O aluno 

do sexo masculino teve desempenho inferior às mulheres em média, de um ponto. O 

aluno considerado em idade correta, menos de 23 anos, teve desempenho melhor que os 

demais, bem como os alunos que se autodeclararam brancos. O fato de morar com os 

pais contribuiu, em média, negativamente em 1,18 pontos na proficiência, se comparado 

aos alunos que moram sozinhos. A relação entre o fato de o aluno morar com outras 

pessoas, inclusive república, com o desempenho é direta, sugerindo que alunos neste 

tipo de condição tem desempenho melhor que os demais que residem de outra forma.  

Dois dos coeficientes associados à renda familiar foram excluídos dos 

resultados e os demais apresentaram significância a um nível inferior a 1%, sugerindo 

importante relação entre a renda familiar e o desempenho do estudante. Especificamente 

no caso dos alunos com renda familiar entre 4,5 e seis SM, o desempenho foi cerca de 
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3,8 pontos em média superior aos alunos que declararam renda inferior a 1,5 SM. É 

perceptível uma gradual variação positiva média de pontos, se comparados aos alunos 

com renda familiar de até 1,5 SM, de acordo com a crescente variação da faixa de renda 

dos alunos. 

Tabela 3 – Resultados do modelo regressivo, segundo o coeficiente. 

 

Variáveis Independentes Coeficiente 

 
Constante β0 41,690 *** 

O aluno é do sexo masculino β1 -0,945 *** 

O aluno tem menos de 23 anos de idade β2 1,348 *** 

O aluno é casado β3 -0,351 

 
O aluno se considera branco β4 0,563 ** 

O aluno se considera pardo/mulato β5 0,183 

 
O aluno se considera amarelo β6 -1,592 ** 

O aluno mora com os pais β7 -1,178 *** 

O aluno mora cônjuge e filhos β8 -0,594 * 

O aluno mora com outras pessoas, inclusive república β9 1,276 *** 

A renda familiar do aluno é mais de 1,5 até 3 SM β10 1,856 *** 

A renda familiar do aluno é mais de 3 até 4,5 SM β11 2,964 *** 

A renda familiar do aluno é mais de 4,5 até 6 SM β12 3,795 *** 

A renda familiar do aluno é mais de 6 até 10 SM β13 Excluída 

 
A renda familiar do aluno é mais de 10 até 30 SM β14 Excluída 

 
A renda familiar do aluno é mais de 30 SM β15 4,539 *** 

O aluno não trabalha β16 0,722 *** 

O aluno é bolsista parcial ou integral do PROUNI β17 9,505 *** 

O aluno é bolsista da IES β18 1,873 *** 

O aluno é bolsista parcial do PROUNI e tem FIES β19 6,505 *** 

O aluno tem FIES β20 1,306 *** 

Aluno com pai que estudou até o Ensino Fundamental - 1ª a 4ª Série β21 0,661 ** 

Aluno com pai que estudou até o Ensino Fundamental - 5ª a 8ª Série β22 1,300 *** 

Aluno com pai que estudou até o Ensino Médio β23 0,588 * 

Aluno com pai que estudou até o Ensino Superior β24 0,816 ** 

Aluno com mãe que estudou até o Ensino Fundamental - 1ª a 4ª Série β25 1,959 *** 

Aluno com mãe que estudou até o Ensino Fundamental - 5ª a 8ª Série β26 2,239 *** 

Aluno com mãe que estudou até o Ensino Médio β27 1,999 *** 

Aluno com mãe que estudou até o Ensino Superior β28 1,921 *** 

Aluno cursou todo ou maior parte do ensino médio em privadas β29 1,556 *** 

Aluno cursou o Ensino médio tradicional β30 2,474 *** 

Aluno cursou o ensino médio profissionalizante - Técnico ou Magistério β31 2,221 *** 

Aluno cursou o Ensino médio outro tipo β32 0,832 

 
Ensino médio concluído na Região Sul β33 0,265 

 
Ensino médio concluído na Região Sudeste β34 0,397 
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Variáveis Independentes Coeficiente 

 
Ensino médio concluído na Região Nordeste β35 -2,331 *** 

Ensino médio concluído na Região Centro Oeste β36 -0,530 

 
R²= 7,1% 

   N = 53.371 

   *, ** e *** indicam significância estatística aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Fonte: Elaboração própria, com base em Microdados do ENADE 2011. 

 

Continuando com os dados da Tabela 3, o aluno não trabalhar contribui em 

menos de um ponto na média de pontos, no entanto, um componente importante para 

explicar o desempenho é o fato de o aluno ser bolsista do PROUNI. Este tipo de aluno, 

mantidas as demais características, obteve em média mais de nove pontos se 

comparados àqueles que não têm qualquer assistência governamental para estudar. A 

possível expectativa de desempenho similar quando a bolsa ser oferecida pela IES não é 

correspondida, neste caso, o desempenho supera os não assistidos em menos que dois 

pontos, em média. 

A escolaridade do pai apresentou relação com os resultados de proficiência. 

Um aluno com pai que estudou até o ensino superior completo teve desempenho melhor 

que os demais com pai que não tiveram acesso ao ensino fundamental. A situação é 

semelhante quando a análise é feita sob a ótica das mães. No entanto, os resultados do 

modelo regressivo apresentam um componente de destaque nesta investigação. Os 

alunos com pai ou mãe com ensino fundamental até a 8ª série obtiveram desempenho 

melhor do que os alunos com pai ou mãe com ensino superior completo. 

O aluno que estudou no ensino médio tradicional ou técnico profissionalizante 

teve desempenho médio superior a dois pontos em relação aos alunos que fizeram 

supletivos ou EJA. Quanto às características locacionais, somente o coeficiente 

associado à região Nordeste do país teve nível de significância inferior a 10%, 

sugerindo neste caso, que os alunos desta região tiveram resultados inferiores aos das 

demais regiões do país, inclusive a região Norte que serviu de base para essa 

investigação. 

O modelo teve qualidade de ajuste de 7,1%, sugerindo que ações a respeito dos 

atributos sociais e econômicos dos alunos puderam contribuir para melhora dos 

resultados na proporção inferior a 1/10. O restante, cerca de 93% corresponde a 

atributos não abordados nesta pesquisa, como nível de inteligência dos alunos, 
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condições de estudo no ensino superior, nível seletivo para a entrada no curso, 

comprometimento docente e discente durante o curso. 

 

5) Conclusões 

O trabalho cumpriu seus objetivos, sendo permitido estabelecer algumas 

características envolvendo os alunos dos cursos superiores brasileiros que participaram 

como concluintes na edição do principal exame de avaliação do ensino superior 

brasileiro ― o ENADE ― no ano de 2011.  

De posse desses resultados é possível empreender medidas corretivas de modo a 

melhorar o desempenho dos alunos, e, potencializar a melhora sobre a qualidade da 

mão-de-obra que anualmente é colocada no mercado de trabalho. Finalmente, sugere-se 

que sejam conduzidas novas pesquisas com outros cortes como, por exemplo, o 

desempenho dos concluintes do ensino superior de outros países, outras áreas de 

conhecimento dos cursos brasileiros e um aprofundamento das relações existentes das 

características do ensino médio e o desempenho no ensino superior. 
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