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RESUMO 

 

 

Esta tese trata de um tema fundamental na sociedade moderna: gestão escolar.  O 

objetivo deste trabalho é contribuir com o gestor, ou a gestora, de Instituições de Ensino 

Superior de tal forma que ele, ou ela, tenha uma orientação calcada em resultados científicos 

sobre que ações e medidas devem ser tomadas para  melhorar o desempenho de seus 

formandos em exames padronizados como o Exame Nacional de Cursos (ENC), também 

conhecido como Provão. Com base em uma extensa pesquisa de modelos de desempenho 

escolar, foi desenvolvido um modelo conceitual estimável pela técnica dos Modelos Lineares 

Hierárquicos. A seguir, o modelo estatístico foi ajustado utilizando-se os dados de 

desempenho escolar dos formandos do curso de Administração de Empresas que realizaram o 

de 2003. Com base nos resultados obtidos, procurou-se sugerir aos gestores escolares ações.  

Dessa forma, procurou-se preencher dois objetivos no início deste trabalho: (1) identificar 

variáveis que ajudem a explicar o desempenho de formandos nos cursos de graduação em 

Administração de Empresas em exames nacionais como o Provão e o ENADE e (2) oferecer 

insumos aos gestores de IES de Administração de Empresas sobre como seria possível 

gerenciar aquelas variáveis que estejam dentro do controle da instituição. Três variáveis, em 

especial, tiveram um efeito acentuado sobre o desempenho escolar no Provão: fluência na 

língua inglesa, freqüência de uso de computadores e avaliação que os respondentes fazem das 

competências a que foram expostos durante o curso superior. Porém, duas dificuldades de 

medição associadas a esses resultados devem ser consideradas. Em primeiro lugar, a fluência 

em inglês e o uso de computadores incorporam, em seu efeito, o efeito de variáveis latentes 

não incorporadas neste estudo. Dessa forma, a origem do efeito dessas duas variáveis não 

pode ser totalmente esclarecida e o gestor deve tomar diversas ações a fim de cobrir diversas 

possibilidades distintas. Em segundo lugar, está o fato de que a avaliação que se faz das 

competências é baseada na percepção de cada aluno e não em medidas intrínsecas de 

competências desenvolvidas ao longo do curso. Portanto, parte-se da premissa de que os 

alunos, em média, avaliam, corretamente, as competências que seus cursos os ajudaram a 

desenvolver. Nas limitações a este estudo, destacaram-se a unidimensionalidade do construto 

de eficácia escolar e o fato de que a variável utilizada considera o desempenho bruto dos 

alunos, não sendo uma medida de valor agregado. Além disso, mencionou-se, como limitação, 

a impossibilidade de se precisar a origem dos efeitos da fluência em inglês e do uso de 

computadores. Finalmente, as oportunidades de pesquisas futuras tratam de quatro áreas de 



 

pesquisas possíveis: (1) estudos comparativos com os resultados de cursos superiores em 

outras áreas; (2) estudos longitudinais; (3) ampliação do construto eficácia escolar e (4) 

construção de escalas e indicadores.  Cada uma dessas áreas de pesquisa auxiliariam na 

superação das limitações encontradas no desenvolvimento deste trabalho. 

 

 

Palavras-chave: 1. Educação, 2. Ensino Superior, 3. Gestão Escolar, 4. 

Desempenho Escolar, 5. Eficácia Escolar, 6. Efeito-Escola, 7 .Estatística, 8. Modelos 

Lineares, 9. Modelos Lineares Hierárquicos. 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This thesis is about something of fundamental importance to modern society: 

educational management.  The objective of this research is to provide the educational 

manager with scientifically sound strategies to improve his or her students’ performance in 

curriculum based standardized tests such as the National Course Examination, also know as 

Provão. Based on an extensive research of student performance models, a conceptual model, 

estimable through the statistical technique of Hierarchical Linear Models, was developed.  

The statistical model was fit using the student data from the Provão in Business 

Administration of 2003. Next, strategies and actions in agreement with the results were 

developed, in order to fulfill the two main objectives of this thesis: (1) identify variables that 

help explain the performance of Business bachelors in standardized tests and (2) provide 

school deans with a feasible course of action to actively manage those variables. Three 

variables proved to be especially important in explaining performance: fluency in English, 

frequent use of computers and the perception of the array of different competences to which 

the students became familiar during the program.  However, it should be noted that two 

measurement shortcomings must be considered when interpreting these results.  In first place, 

fluency in English and use of computers measure the effects of latent variables not considered 

in this study, in addition to their own effect.  Secondly, one must keep in mind that the 

evaluation of competences is based on the each student’s perception, not on some intrinsically 

valid measure of competences.  Therefore, it is assumed that, on average, students perceive 

correctly the competences that their program helped them develop. Three limitations to this 

study deserve special care.  Firstly comes the assumed unidimensionality of school 

effectiveness.  In addition, school effectiveness was not measured on a value added basis, 

rather raw test scores were used.  Finally, it was not possible to be completely precise as to 

the roots of the effects associated with fluency in English and use of computers. Finally, 

future research opportunities revolve around four broad areas: (1) studies comparing results 

for Business Administration with other undergraduate programs, (2) longitudinal studies, (3) 

enrichment of the school effectiveness construct, and (4) construction of new indicators and 

measurement scales. Key-words: Education, Higher Education, Educational Management, 

Student Performance, School Effectiveness, School Effect, Statistics, Linear Models, 

Hierarchical Linear Models. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Qual deve ser a missão de uma Instituição de Ensino Superior (IES)? Para que 

serve a educação, em um contexto social?  O artigo 205 da Constituição de 1988 diz que: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988). 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996 (lei 9394 de 1996) reforça a 

Constituição ao utilizar essencialmente o mesmo texto no parágrafo 2: 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996, p. 1). 

Portanto, a educação no Brasil deve atender a uma dupla-finalidade, a um desejo 

mais amplo de preparar o indivíduo para uma atuação política no contexto nacional (o 

exercício da cidadania) e a um objetivo mais concreto de prepará-lo para atuar no mundo do 

trabalho. Nesse cenário, qual deve ser a ênfase do gestor educacional na condução de sua 

IES? Essa questão é bastante complexa e, nesse momento em que o Brasil discute a Reforma 

Universitária, é mais atual do que nunca. 

Por um lado, parece claro que educação profissional pura e simples não atinge as 

expectativas sociais de uma educação (em todos os níveis) para formar cidadãos. Por outro, 

também é bastante clara a ênfase na questão da inserção no mercado de trabalho, aspecto 

reforçado no artigo 43, que trata, especificamente, da finalidade da educação superior:  

Art. 43. A educação superior tem por finalidade: II - formar diplomados nas 
diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 
brasileira, e colaborar na sua formação contínua. (p. 13). 

Uma outra questão importante é como avaliar se as IES brasileiras estão 

cumprindo os seus objetivos sociais, determinados na Constituição e na lei básica da educação 

no Brasil. 

Em meados da década de 1990, o então Ministro da Educação, o sr. Paulo Renato 

Souza, introduziu o Exame Nacional de Cursos (ENC), com a finalidade de oferecer à 
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sociedade brasileira um instrumento objetivo e transparente para ajudar a responder a essas 

questões.  O Provão, como ficou conhecido o ENC, esteve em vigor de 1996 a 2003 e, nesses 

oito anos, avaliou a qualidade de ensino de milhares de cursos superiores, através dos 

resultados obtidos pelos concluintes de cada curso em um exame que cobria o currículo 

mínimo para cada área.  Os conteúdos cobertos pelo Provão eram definidos anualmente por 

uma comissão de especialistas em cada área, composta por representantes do meio acadêmico 

e do meio profissional.  Dessa forma, garantia-se que as questões do exame, efetivamente, se 

referissem à discussão mais moderna que estava sendo tratada em cada curso, tanto do ponto 

de vista teórico quanto prático. 

Esse novo mecanismo de avaliação do ensino teve impactos profundos sobre a 

sociedade brasileira, que reagiu rapidamente às informações divulgadas pelo Ministério da 

Educação (MEC). 

Os gestores escolares, também reagiram e atualizaram os seus programas e 

melhoraram o perfil do corpo docente de suas escolas, em particular na rede privada de ensino 

superior. Porém, será que os gestores escolares atuaram da forma correta?  Será que 

utilizaram todas as variáveis que poderiam ter utilizado para facilitar o aprendizado dos 

alunos e obter melhores resultados nos testes? 

Caldas e Bankston III (1999) definem uma escola eficaz como aquela que atinge 

os mais elevados níveis de desempenho, medidos através de testes padronizados.  Aceitando-

se essa definição de eficácia escolar, que será mantida ao longo de todo o trabalho, uma das 

principais metas do gestor escolar, embora certamente não a única, é maximizar a eficácia da 

IES que ele ou ela dirigem. Portanto, as questões levantadas no parágrafo anterior poderiam 

ser adequadamente resumidas da seguinte forma: O que torna uma IES eficaz?  Como o gestor 

escolar pode influenciar a sua IES no sentido de maximizar a eficácia escolar? 

Embora a missão de uma escola seja mais ampla do que simplesmente preparar os 

alunos para aprender os conteúdos com eficácia, Soares (2004) afirma que esse é um ângulo 

válido ao se analisarem as contribuições do sistema escolar à sociedade como um todo.  Em 

outras palavras, ainda que o gestor não deva almejar somente a eficácia escolar, como a única 

meta de interesse, essa é certamente uma das mais importantes. 

Porém, isso também significa que é possível ampliar o próprio conceito de 

eficácia escolar. Por exemplo, eficácia escolar pode também estar relacionada ao sucesso dos 

formandos de uma determinada IES em obter boas colocações no mercado de trabalho ao 

terminar o curso. Eficácia, ainda, pode incorporar o desenvolvimento de pesquisas de uma 

instituição de ensino. Quantos pesquisadores a escola possui, quantos projetos estão em 
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andamento simultaneamente? Todas essas questões são importantes e adicionam dimensões 

relevantes ao conceito de eficácia. Neste trabalho, porém, será adotada uma definição 

unidimensional do conceito de eficácia, que é atingir elevados níveis de desempenho em 

exames padronizados. Isso não significa, no entanto, que as outras dimensões sejam menos 

importantes e, nas indicações para pesquisas futuras serão discutidas formas de viabilizar 

pesquisas que ampliem esse conceito. 

Outro conceito que será discutido neste trabalho e que está intimamente ligado ao 

de eficácia escolar é o efeito-escola. Enquanto o primeiro diz respeito ao nível de desempenho 

atingido pelos alunos, esse último diz respeito à participação da escola nesse desempenho.  

Por exemplo, os alunos da escola A podem obter ótimos resultados em um determinado 

exame, mas a participação da escola nesse resultado pode ser muito pequena, pois os alunos já 

eram excelentes devido ao histórico de vida.  O efeito-escola é medido através de um 

indicador denominado correlação intra-classe, para o qual existe uma fórmula específica e que 

será apresentada na seção 8.1 deste trabalho. 

É fundamental compreender como esses dois conceitos estão relacionados: à 

medida que o gestor aumente o efeito-escola, ele estará atuando sobre a eficácia escolar. 

Suponha-se que duas pessoas com exatamente o mesmo histórico de vida e os mesmo hábitos 

de estudo freqüentem, respectivamente, as escolas A e B. Em um teste padronizado do qual 

ambos participam, o aluno da escola A acerta 75% das questões e o da B acerta 90%. Nessas 

condições de igualdade, a escola B é mais eficaz que a A e isso se dá através do efeito-escola, 

que é a participação da escola no desempenho de seus alunos. 

 

 

1.1 Objetivo e justificativa do trabalho 

 

 

Para Walberg (1984, p. 25), “If education proceeds by fads, rather than by 

cumulative research, it will fail to make the great advances in productivity that characterized 

agriculture and industry in this century”1..  Dentro dessa visão, este trabalho tem por objetivo 

contribuir para o avanço da gestão educacional cientificamente embasada. 

                                                 
1 “Se a educação progredir por modismos, ao invés de conhecimento acumulado através de pesquisas, não 
conseguirá alcançar as melhorias em produtividade que caracterizaram a agricultura e a indústria neste século” 
(WALBERG, 1984, tradução nossa). 
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MacBeath e Mortimore, (2001, p. 1) são, igualmente, ou mais críticos a respeito 

do desenvolvimento da educação, ao afirmar que: 

We have entered a new millennium with sophisticated science and 
spectacular technology but still without the knowledge of how to educate all 
our children.  We have discovered how to engineer the blueprint of living 
beings but we are still searching for an environment in which children can 
learn with enjoyment and effect.2 

Por outro lado, os mesmos autores afirmam que todas as alternativas à escola 

formal que foram criadas tiveram vida curta.  Portanto, compreender os determinantes de 

eficácia escolar e atuar efetivamente sobre essas variáveis é fundamental para melhorar o 

desempenho das escolas em qualquer nível de ensino.  Nesse contexto, esta pesquisa possui 

dois objetivos:  

1)  identificar variáveis que ajudem a explicar o desempenho de formandos nos cursos 

de graduação em Administração de Empresas em exames nacionais como o Provão 

e o ENADE; 

2)  oferecer insumos aos gestores de IES de Administração de Empresas sobre como 

seria possível gerenciar aquelas variáveis que estejam dentro do controle da 

instituição. 

Por variáveis, subentendem-se aspectos como: a infra-estrutura oferecida pela 

IES, a qualidade do seu corpo docente, o tamanho das turmas, hábitos dos alunos, fatores 

socioeconômicos, entre outros que podem ser estudados a partir do questionário-pesquisa 

preenchido durante a prova. 

É importante reconhecer que, entre as variáveis que serão identificadas, haverá 

algumas que são internas a cada IES, como o corpo docente, e outras externas, como os 

fatores socioeconômicos. A metodologia de análise dos dados deverá contemplar essa 

realidade e propor modelos que separem os efeitos internos e externos justamente porque 

somente os fatores internos podem ser controlados pelo gestor da instituição. 

 

 

 

 

                                                 
2 A humanidade entra no novo milênio com uma ciência sofisticada e uma tecnologia espetacular, mas sem saber 
como educar as suas crianças.  Nós descobrimos como interferir até mesmo na formação dos fetos de seres 
humanos mas ainda estamos à procura de um ambiente em que crianças possam aprender com alegria e afeto. 
(MacBEATH;  MORTIMORE, 2001, p. 1, tradução nossa) 
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1.2 Contribuições da pesquisa 

 

 

As questões que serão debatidas neste trabalho são de suma importância para três 

públicos distintos:  

1)  o governo,  

2)  as IESs; 

3)  a sociedade. 

Para o governo, os resultados desta pesquisa permitirão priorizar investimentos, 

acompanhar o desempenho das IESs e comparar o desempenho de uma IES com outra em 

bases mais confiáveis.  Mesmo com a mudança nos critérios de avaliação e as mudanças 

propostas para o Provão, o fato em si de que características internas às escolas afetam o 

desempenho dos formandos persiste. Dessa forma, mesmo com o novo projeto do SINAES, 

continua sendo do interesse do governo identificar essas variáveis. 

Para as próprias IESs, a metodologia desenvolvida nesta tese permitirá uma 

melhor auto-avaliação pois tornará explícitos os fatores que possuem impacto sobre o 

aprendizado dos alunos e facilitará o processo de melhoria constante de cada instituição.  

Além disso, permitirá avaliar, cientificamente, hipóteses que merecem comprovação.  Por 

exemplo, o ex-presidente do INEP, sr. Otaviano Helene, afirmou que: “A capacitação do 

corpo docente e a existência dos projetos pedagógicos, estão altamente correlacionados com 

as notas do Provão”, porém não ofereceu provas concretas na ocasião (Ministério Pretende 

Esvaziar o Provão, 2003a). 

Para a sociedade como um todo, esta pesquisa contribui para tornar mais 

transparente e informativo o resultado de um instrumento de avaliação que possui grande 

impacto sobre a vida das escolas.  A título de exemplo do impacto do Provão na sociedade, 

deve-se lembrar que o número de candidatos aos cursos com nota baixa no Provão caiu em 

49%, entre 1997 e 2001 (INEP, 2002a). 

 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

 

 

Este documento está dividido da seguinte forma.  O próximo capítulo, Histórico 

do ensino superior no Brasil, fornece uma visão ampla da evolução do ensino superior em 
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nosso país, destacando a necessidade recente de se avaliarem os resultados que as IES estão 

obtendo. O capítulo seguinte, Avaliação do ensino superior no Brasil, relata e analisa as 

diversas iniciativas de avaliação do ensino superior; todas invariavelmente datando dos 

últimos 20 anos. A forma de avaliação do ensino superior é objeto de grande discussão em si, 

em particular os testes padronizados, que possuem apóstolos e adversários igualmente 

apaixonados e fervorosos. Uma das principais questões desse debate, embora não a única, é se 

testes padronizados atingem o objetivo de medir o que se propõem a medir, ou seja, o real 

aprendizado do aluno.  O capítulo quarto discute, portanto, a validade de testes padronizados 

enquanto ferramentas de medição de aprendizado. 

O quinto capítulo analisa as variáveis que, de acordo com a literatura científica da 

área, têm impacto sobre o desempenho de alunos em testes padronizados e oferece uma 

análise detalhada de alguns dos principais modelos encontrados em literatura.  O sexto 

capítulo descreve as bases de dados que serão utilizadas neste trabalho.  Os dados são 

provenientes de diversas fontes, sendo alguns deles de acesso livre pela Internet e outros que 

foram disponibilizados especialmente para este trabalho pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), órgão do governo encarregado da avaliação 

das IES brasileiras e análise dos dados resultantes. 

O sétimo capítulo apresenta o modelo conceitual proposto nesta tese e esclarece as 

modificações realizadas no modelo teórico que serviu de base ao adotado nela.  Também 

neste capítulo são apresentadas as definições operacionais das variáveis utilizadas nos 

modelos empíricos e as hipóteses que serão testadas. 

Prosseguindo, o capítulo oitavo trata da modelagem propriamente dita.  

Inicialmente, será discutida a teoria subjacente aos modelos lineares hierárquicos.  A seguir, 

os modelos serão estimados e os resultados serão analisados de um ponto de vista 

essencialmente estatístico, sem dar especial ênfase, nesse momento, às implicações para os 

gestores escolares. 

O capítulo nono apresenta, à guisa de conclusão, as principais implicações dos 

resultados empíricos para os gestores educacionais, discute as limitações deste estudo e as 

oportunidades para desdobramentos de pesquisa e estudos futuros. 
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2 HISTÓRICO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

 

O ensino superior no Brasil surge com a vinda da Família Real Portuguesa, em 

1808, como decorrência da invasão de Portugal por Napoleão.  Até aquele momento, segundo 

Teixeira (1989, p. 65), “a universidade do Brasil foi a Universidade de Coimbra”. De acordo 

com o autor, naquela instituição graduaram-se, ao longo de todo o período colonial da história 

brasileira, 2500 jovens nascidos no Brasil.  É interessante destacar que essas pessoas não eram 

consideradas, ainda, brasileiras, mas sim portugueses nascidos no Brasil.  A distinção é 

importante porque é indicativa do projeto de transmissão de cultura que os portugueses 

implementaram na colônia, durante o período de dominação.  A utilização da universidade 

como meio de construção da cultura de um povo já era uma prática bastante conhecida e 

utilizada pelos europeus.  Napoleão, por exemplo, dizia que seu “objetivo, ao estabelecer um 

órgão de ensino é ter um meio de dirigir as opiniões políticas e morais” (EBY, 1976, p. 468).  

Para Teixeira, esse projeto centralizador impediu o surgimento de uma cultura brasileira 

genuína e foi um dos fatores que atrasou o surgimento da universidade no país. 

As pessoas que tinham acesso ao ensino superior em Coimbra eram, 

invariavelmente, filhos de portugueses de classe social elevada nascidos no Brasil.  Dessa 

forma, já nas suas origens o sistema de ensino superior brasileiro apresentava o forte caráter 

elitista que o caracteriza até hoje.  Porém, não se deve pensar que o elitismo do ensino 

superior era característica unicamente brasileira.  Na verdade, essa foi uma herança da 

filosofia educacional européia, que tentou universalizar a educação fundamental e, quando 

muito, a média, mas manteve o ensino superior fechado a não ser para membros das elites ou 

para crianças que demonstrassem desempenhos acima da média que, nesse caso, deveriam ser 

identificadas pelos tutores e guindadas a escolas de melhor qualidade (EBY, 1976).  Para 

Teixeira (1960), o único país que conseguiu, ainda no século XIX, almejar a universalização 

do ensino superior, foram os EUA.  Diz ele 

Ora, tal experiência de "escola comum" em todos os graus – primário, 
secundário e superior – é inovação completa, jamais realizada por qualquer 
país. Toda a Europa, herdeira da cultura grega e romana, mantinha um 
sistema dual de escolas, com a escola comum primária para todos e a escola 
secundária para alguns, habitualmente selecionados desde os onze anos e 
destinados a integrarem as classes especiais dos profissionais de nível 
superior, ou dos "intelectuais" e cientistas do país. (TEIXEIRA, 1960 , p. 
65). 
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Além do elitismo, outra característica importante no surgimento do ensino 

superior no Brasil foi a demora, o atraso em se instituir qualquer tipo de iniciativa nesse 

sentido.  Segundo Souza (2001), o atraso não se deu somente em termos absolutos, afinal a 

primeira escola de nível superior surgiu somente trezentos anos após o “descobrimento” do 

Brasil, mas também em termos relativos, pois, nas Américas Espanhola e Inglesa, escolas 

superiores já haviam se estabelecido muito antes. 

 

 

2.1 As primeiras escolas: da vinda da Família Real até a proclamação da República 

 

 

Assim que Dom João VI desembarcou em Salvador, em 1808, surgiram os 

primeiros pedidos para a abertura de uma universidade no Vice-Reino do Brasil.  A iniciativa 

foi do comércio local, que propôs a abertura de uma universidade literária, na qual os jovens 

da elite poderiam estudar pelo tempo em que durasse o bloqueio continental imposto por 

Napoleão.  A proposta envolvia, como contrapartida, a construção do palácio real e o custeio 

da universidade. (TEIXEIRA, 1989). 

A proposta, no entanto, foi recusada e, ao invés disso, D. João criou a primeira 

escola de medicina brasileira, dirigida por José Correa Picanço, português nascido no Brasil e 

ex-professor da Universidade de Coimbra. Posteriormente, a corte foi transferida para a 

cidade do Rio de Janeiro e fez-se necessária a criação de novos cursos superiores na nova 

capital.  Dessa forma, foram criadas: a Escola de Cirurgia, as Academias Militares (que se 

tornariam escolas politécnicas), as Escolas de Belas Artes, o Museu e a Biblioteca Nacional e 

o Jardim Botânico. Mas ainda não se falava em universidade. 

Portanto, a contribuição de D. João para o ensino superior no Brasil é indiscutível.  

Porém, por outro lado, ele priorizou o ensino superior às expensas da educação fundamental, 

que foi bastante negligenciada durante o seu governo. (MARLOW-FERGUSON, 2002). 

Mas por que a questão da universidade não progredia?  Aparentemente, não era 

por falta de projetos que a universidade não decolava no Brasil.  No período que vai da 

chegada da Família Real, em 1808, às vésperas Declaração da República, em 1882, contaram-

se 24 projetos que versavam sobre a universidade no Brasil (TEIXEIRA, 1989, p. 74), sendo 

os dois últimos de autoria de Rui Barbosa, segundo o qual os projetos “passaram a dormir na 

Câmara dos Deputados o sono, donde passaram ao mofo e traçaria dos arquivos”. 
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Também não foi pela ausência de novos cursos.  Em 1827, ainda no primeiro 

reinado, foram criados dois cursos de Direito, um em Olinda e outro na cidade de São Paulo 

(SOARES, 2002).  Posteriormente, durante o Período Regencial, foi criada a Escola de Minas, 

na cidade de Ouro Preto.  No entanto, embora o ano oficial de criação dessa escola seja 

considerado 1832, ela somente entrou em operação em 1866, 34 anos mais tarde. 

Dessa forma, o Período do Império chega ao fim com 14 estabelecimentos de 

ensino superior (TEIXEIRA, 1989), de três tipos diferentes: Medicina, Engenharia e Direito.  

Porém, o conceito de universidade não podia ser aplicado ao sistema de ensino superior 

brasileiro da época.  Nas palavras de Soares (2002, p. 25): 

As primeiras faculdades brasileiras – Medicina, Direito e Politécnica – eram 
independentes umas das outras, localizadas em cidades importantes e 
possuíam uma orientação profissional bastante elitista. Seguiam o modelo 
das Grandes Escolas francesas, instituições seculares mais voltadas ao 
ensino do que à pesquisa. 

 

 

2.2 A expansão do sistema no Período Republicano e a importância da iniciativa 

privada 

 

 

Oficialmente, a primeira universidade brasileira foi criada somente em 1920, no 

Rio de Janeiro, e reunia a Faculdade Livre de Direito e a Faculdade de Ciências Jurídicas e 

Sociais (ambas privadas), além da Escola Politécnica e da Faculdade de Medicina (estaduais), 

por força do decreto nº 14.434, de 7 de setembro de 1920. (SOUZA, 2001). No entanto, a 

Universidade do Rio de Janeiro não representava uma mudança real no sistema existente, 

sendo mais voltada ao ensino do que à pesquisa, elitista, de orientação profissional e 

constituída de faculdades autônomas. (SOARES, 2002). 

É natural, portanto, que surja a dúvida de por que o projeto de universidade custou 

tanto a ser implantado no Brasil.  Para Teixeira, alguns fatores contribuíram 

fundamentalmente para isso:  

1)  o longo período de jugo português, sem o estabelecimento de uma universidade 

brasileira, levou-nos a “não nos julgarmos em condições de poder manter a 

universidade” (p.  103); 

2)  a avaliação, feita com base exclusivamente na experiência dos estudos realizados 

em Coimbra, de que cursos universitários eram obsoletos e fúteis para a vida 

prática; 
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3)  o entendimento, por parte da intelectualidade positivista brasileira, de que a 

universidade não passava de um resquício da sociedade medieval e, portanto, 

deveria ser totalmente abolida, sendo que o ensino superior deveria ser realizado 

em escolas isoladas de natureza prática e utilitária. Tamanha má-vontade com 

relação ao conceito de universidade levou Miguel de Lemos, influente intelectual 

brasileiro da época e adepto do positivismo, a declarar que: 

Tudo parece encaminhar-se para tornar efetivo o extravagante projeto de 
criação de uma universidade no Brasil.  Esta tentativa absurda, que só 
poderia gerar como resultado a sistematização de nossa pedantocracia e o 
atrofiamento do desenvolvimento científico, que deve assentar em um 
regime de completa liberdade espiritual, bastaria por si só para demonstrar a 
incapacidade política de nossos governos.  (SOUZA, 2001, p. 11). 

Durante o século XIX, muitas críticas foram feitas ao modelo medieval de 

universidade, o que acabou por promover mudanças significativas na instituição, 

principalmente na Alemanha, que deu o tom à universidade moderna.  Eby coloca a questão 

da seguinte forma: 

Como se explica que as instituições superiores da Alemanha estivessem tão 
mais avançadas que outras, no início do século XIX?  Os eruditos alemães 
atribuíram orgulhosamente esta superioridade a duas condições: liberdade de 
investigação (Lernfreiheit) e liberdade de ensino (Lehrfreiheit).  (EBY, 
1976,  p. 496). 

Além disso, havia outras duas diferenças significativas em relação a universidades 

de outros países:  

1)  as universidades alemãs não se preocupavam em oferecer educação geral, papel 

das escolas fundamental e média; 

2)  as universidades não ofereciam preparo prático; ao contrário, preferiam formar, 

por exemplo, juristas a advogados. 

No Brasil, a primeira tentativa de se criar uma universidade nos moldes que 

estavam sendo discutidos na Europa, com aplicação da ciência e real integração entre os 

cursos, com o potencial de ir além do ensino utilitário, foi feita em 1934, com a fundação da 

Universidade de São Paulo (USP).  Para se chegar a esse fato, foi essencial a visão 

determinada pelo decreto nº 19.851, de 11 de abril 1931 (SÃO PAULO, 1931), baixado 

durante o governo provisório de Getúlio Vargas e denominado Estatuto da Universidade 

Brasileira.  De acordo com o decreto, a universidade deveria ser a regra no ensino superior 

brasileiro e a escola isolada a exceção.  Além disso, deveria haver um ciclo básico de estudos, 
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promovido por uma faculdade de Filosofia e Letras, a partir do qual sairiam os cursos 

profissionalizantes. (SOUZA, 2001). 

No entanto, não foi isso o que ocorreu, não tendo nenhum dos dois pontos do 

decreto se concretizado na realidade educacional brasileira, ou seja, não foi implantado o tão-

sonhado ciclo básico de humanidades e as escolas isoladas continuam a ser maioria entre as 

instituições de ensino superior brasileiras. 

Os anos seguintes, especialmente de 1950 a 1970, viram um grande crescimento 

no número de universidades no Brasil.  Data dessa época, a criação das universidades 

federais, ao menos uma por Estado e, em alguns casos, como Minas Gerais e Rio Grande do 

Sul, mais de uma. Também ocorreu, nesses anos, um grande crescimento no número de 

universidades estaduais e municipais. Para Souza (p. 16), esse fenômeno representou “vitória 

da tese da descentralização do ensino superior brasileiro” e estava dentro do espírito da 

primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que data de 1961. 

Anísio Teixeira (1961, p. 3) reafirma que a expansão das universidades se dá 

principalmente nos Estados, pois “todos eles querem ter a sua universidade” e continua 

afirmando que esse não seria um grande problema, desde que as possibilidades financeiras 

de cada estado fossem observadas.  Ainda segundo Teixeira, da forma como o processo se 

desenrolou, os Estados precisavam de recursos federais para investir nas IES, recursos esses 

que seriam mais bem empregados se investidos na formação primária e técnica. 

Além do rápido crescimento no número de universidades públicas, também houve 

acelerado crescimento do setor privado e do número de matrículas, que cresceu doze vezes 

entre 1933 e 1970, pulando de cerca de 33 mil para 425 mil. (SAMPAIO, 2000, p. 47).  Já o 

número de estabelecimentos cresceu cerca de 50%, indo de 411 em 1933 para 631 em 1970. 

No entanto, o crescimento do ensino superior não foi suficiente para acomodar a 

demanda por vagas, principalmente na rede pública, causando forte pressão social sobre o 

governo e dando origem a uma verdadeira crise no sistema.  No ano de 1960, havia 

aproximadamente 28 mil alunos (SAMPAIO, 2000, p. 52) que haviam sido aprovados em IES 

públicas, mas para os quais não havia vagas.  Isso representava um excedente de 21% sobre o 

total de matriculados da rede pública e o setor privado cresceu nesse espaço que o Estado não 

conseguia ocupar. 

Durante a década de 1970, o funcionamento do ensino superior, no Brasil, 

encontra-se sob forte ingerência do governo militar, que suspeitava que as universidades 

seriam focos de resistência intelectual ao governo e, por esse motivo, iniciou uma forte luta 

para controlá-las. Foi, nesse ambiente, que se promulgou a lei nº 5.540, de 11 de novembro de 
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1968, fortemente influenciada pelo acordo MEC-USAID, de 23 de junho de 1965, o que 

gerou resistência às inovações propostas pela lei, dado o suposto envolvimento norte-

americano no movimento de 64. 

Entre outros temas tratados pela lei 5.540 (SOUZA, 2001), pode ser destacados os 

seguintes:  

1) priorização de universidades em relação a instituições isoladas; 

2)  concepção do ensino e pesquisa como atividades indissociáveis; 

3)  sistematização das atividades de extensão; 

4)  credenciamento nacional dos cursos de pós-graduação; 

5)  criação de procedimentos administrativos de verificação periódica do bom 

funcionamento das instituições e  

6)  fortalecimento da autoridade dos órgãos federais, como o Conselho Federal de 

Educação (CFE).  Em que se pese o clima de repressão em que a lei foi 

promulgada, as idéias, em si, eram válidas e ainda norteiam as discussões 

referentes ao ensino superior no Brasil. 

A priorização das universidades em relação a escolas isoladas ficava 

especialmente clara em dois artigos da lei 5.540, o segundo e o oitavo.  O artigo segundo dizia 

que “o ensino superior, indissociável da pesquisa, será ministrado em universidades e, 

excepcionalmente, em estabelecimentos isolados, organizados como instituições de direito 

público ou privado”, ao passo que o oitavo orientava os estabelecimentos isolados a se 

integrar em universidades, ou se juntar em federações de escolas (BRASIL, 1968). 

Mas não foi o que ocorreu.  No geral, o ensino superior brasileiro cresceu 

rapidamente ao longo da década de 1970.  Porém, o CFE permitiu que ocorresse um forte 

crescimento no número de estabelecimentos isolados da rede privada, assim como no número 

de vagas oferecidas por essas escolas. 

A postura favorável do governo em relação ao crescimento do setor privado na 

educação acabou por gerar pesadas críticas por aqueles que viam nisso uma perigosa política 

de privatização do ensino superior no Brasil. (SOUZA, 2001).  Os dados disponíveis revelam 

que, de fato, o setor privado cresceu mais aceleradamente que o público, principalmente no 

que diz respeito ao número de matrículas (Tabela 1).  Porém, esse fato é insuficiente para se 

afirmar que havia uma política deliberada de privatização da educação no Brasil. Há que se 

considerar, também, que os recursos disponíveis para crescimento da rede pública sempre 

foram insuficientes e que a demanda da sociedade por vagas no ensino superior era legítima e 

crescente.  Portanto, é possível que, entre simplesmente impedir o crescimento do setor 
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privado e não atender a sociedade, ou aceitar a participação legítima da iniciativa privada na 

educação e aumentar o número de vagas no sistema, o governo tenha optado pela segunda via. 

 

Tabela 1 - Crescimento do ensino superior brasileiro na década de 1970 por rede de escola 

Estabelecimentos Matrículas Rede 

1970 1980 Var. % 1970 1980 Var. % 

Pública 168 200 19.4% 210,610 513,136 143.6% 

Privada 463 682 47.3% 214,865 885,054 311.9% 

Total 631 882 39.9% 425,475 1,398,190 228.6% 

% Privado 

sobre Total 

73.4% 77.3%  50.5% 63.3%  

Fonte: Adaptado de SAMPAIO, 2000. 

A visão de ter a universidade como a regra no ensino superior, ao invés de escolas 

isoladas também não se concretizou. Em 1980, 797 das 882 IES, ou 90% do total, eram 

estabelecimentos isolados. É importante destacar, no entanto, que a visão de que a 

universidade seria a melhor forma de se realizar a “entrega” do ensino de nível superior não 

constitui unanimidade. Romeu Ritter dos Reis, membro da Comissão Nacional de 

Reformulação do Ensino Superior, constituída, em 1985, pelo Presidente José Sarney e que 

elaborou o relatório “Uma Nova Política para a Educação Superior Brasileira”, manifestando-

se, individualmente, na sua declaração de voto sobre o relatório entregue, afirma que “as IES 

isoladas são, de certa forma, resposta às exigências de modernização e setorialização de 

potencialidades econômicas emergentes” (MEC, 1985). 

O movimento de 1964 chega ao fim com a eleição de Tancredo Neves para a 

Presidência da República em 1985. Nesse último período do governo militar, de 1980 e 1985, 

a situação do ensino superior pouco se alterou no país. O número de IES quase não variou – 

na verdade houve um pequeno decréscimo, oriundo principalmente da diminuição do número 

de escolas isoladas da rede privada. Por outro lado, nesse mesmo período, foram criados 

centros universitários particulares, além de escolas isoladas das redes estadual e municipal.  O 

que houve de mais significativo, nesse período, foi uma redução da representatividade do 

setor privado no número de matrículas, caindo de 64.3% em 1980 para 59.3% em 1985 

(Tabela 2). 
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Tabela 2 - Crescimento do ensino superior brasileiro entre 1980 e 1985 por rede de escola 

Estabelecimento Matrículas Tipo Rede 

1980 1985 Var. % 1980 1985 Var. % 

Público 154 184 19.5% 85,769 118,671 38.4% 

Privado 643 548 -14.8% 542,425 392,945 -27.6% 

Isolados 

Total 797 732 -8.2% 628,194 511,616 -18.6% 

Público 1 1 0.0% 2,622 4,052 54.5% 

Privado 19 58 205.3% 94,270 179,964 90.9% 

Centros 

Universitários 

Total 20 59 195.0% 96,892 184,016 89.9% 

Público 45 48 6.7% 403,841 433,957 7.5% 

Privado 20 20 0.0% 248,359 238,020 -4.2% 

Universidades 

Total 65 68 4.6% 652,200 671,977 3.0% 

Público 200 233 16.5% 492,232 556,680 13.1% 

Privado 682 626 -8.2% 885,054 810,929 -8.4% 

Total 882 859 

-2.6% 

1,377,28

6 

1,367,609 -0.7% 

Total geral 

% Priv. 77.3% 72.9%  64.3% 59.3%  

Fonte: Adaptado de SAMPAIO, 2000; INEP, 1999. 

 

Chegamos, por fim, ao que poderia ser considerado o último período da história 

recente brasileira, a retomada da democracia. Tendo o poder voltado para mãos civis em 

1985, promulgou-se uma nova Constituição em 1988.  A seção I, do capítulo III, da Carta 

Magna é dedicada à questão da educação. Algumas das definições mais importantes contidas 

no documento são as seguintes: 

1) garantia de qualidade é um dos princípios para se desenvolver atividade educativa 

no Brasil; 

2) universidades gozam de autonomia, mas devem atuar de forma a manter o laço 

indissolúvel entre ensino, pesquisa e extensão; 

3) o ensino é livre à iniciativa privada, desde que seja dada a autorização, com base 

na avaliação da qualidade, pelo poder público; 

4) Governos federal, estaduais e municipais devem investir no mínimo 18%, ou 25%, 

respectivamente, da receita anual em ensino. 

 

O passo seguinte seria a aprovação de uma nova Lei de Diretrizes e Bases para o 

setor educacional no Brasil.  O projeto atual, de autoria de Darcy Ribeiro, foi submetido à 

Câmara em 1990 e aprovado em 1996, como Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996). 
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No contexto desta tese, o principal ponto de interesse da nova LDB é que nela fica 

definido o caráter de controlador de qualidade dos cursos e instituições que o governo iria 

assumir a partir daquele momento.  No artigo 46, a LDB diz que “a autorização e o 

reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, 

terão prazos limitados, sendo renovados, periodicamente, após processo regular de avaliação”.   

Nesse último período, o setor privado deu uma nova arrancada na sua participação 

no ensino superior no país após a promulgação da nova LDB, alcançando o número e a 

participação recordes de 1652 estabelecimentos de ensino superior no ano de 2003, 

correspondentes a 88.1% do total de IES no Brasil naquele ano.  Esse crescimento ocorreu 

especialmente a partir de 1997, ano a partir do qual o número de IES do setor privado mais do 

que duplicou, ao passo que o número de IES públicas diminuiu de 211 para 207. 

O mesmo fenômeno pode ser observado com relação ao número de matrículas no 

ensino superior: a partir de 1997, houve um crescimento bastante acentuado, do qual o setor 

privado foi o maior beneficiário, e o número de matriculados nas IES públicas quase não 

aumentou (Gráfico 1). Dessa forma, em 2003, o setor privado representava 71% de todas as 

matrículas realizadas no ensino superior no Brasil. 
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Gráfico 1 - Número de matrículas (em milhares) no ensino superior no Brasil: 1985 a 

2003 

Fonte: INEP, 1999; INEP, 2004d. 
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2.3 Síntese do capítulo 

 

 

O Brasil presenciou um rápido crescimento do ensino superior no século XX, 

especialmente entre os anos 1960 e 1980 e novamente após 1997.  Esse crescimento se deu, 

principalmente, através de setor privado, na figura de estabelecimentos isolados de ensino 

superior, a ponto de o setor privado representar quase 90% das IES brasileiras e 

aproximadamente 70% das matrículas no ensino superior. 

No entanto, o crescimento está longe de ser o suficiente.  Em 2004, no Brasil, 

havia aproximadamente 34 milhões de alunos no ensino fundamental e nove milhões no 

ensino médio, números nunca antes vistos na educação nacional.  Com base nessa realidade, 

projeta-se que, por volta de 2010, haverá mais de nove milhões de alunos matriculados no 

ensino superior brasileiro, um crescimento de aproximadamente 140% em relação ao patamar 

atual.  O anteprojeto de lei da reforma universitária prevê que, até 2011, a rede pública deverá 

responder por 40% das matrículas no ensino superior no Brasil (MEC, 2004), o que, 

evidentemente, demandará vultosos investimentos por parte do governo. 

Uma outra questão que deve ser colocada diante do rápido crescimento do setor é 

se a qualidade dos serviços foi mantida, se melhorou ou se piorou.  O consenso geral, até 

mesmo na avaliação internacional, é que houve uma diminuição na qualidade do ensino 

superior como decorrência do rápido crescimento quantitativo (MARLOW-FERGUSON, 

2002). Isso leva ao próximo tópico: a avaliação da qualidade do ensino superior no Brasil. 
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3 AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

 

Uma avaliação objetiva do sistema educacional brasileiro já era defendida por 

Anísio Teixeira desde a década de 1950, para quem: 

A educação nacional está sendo, todos os dias, por leigos e profissionais, 
apreciada e julgada. Os métodos para estes julgamentos resumem-se, 
entretanto, nos da opinião pessoal de cada um. Naturalmente, os julgamentos 
hão de discordar, mesmo entre pessoas de tirocínio comprovado. Temos que 
nos esforçar por fugir a tais rotinas de simples opinião pessoal, onde ou 
sempre que desejarmos alcançar ação comum e articulada. Sempre que 
pudermos proceder a inquéritos objetivos, estabelecendo os fatos com a 
maior segurança possível, teremos facilitado as operações de medida e 
julgamento válidos. Até o momento, não temos passado, de modo geral, do 
simples censo estatístico da educação. É necessário levar o inquérito às 
práticas educacionais. Procurar medir a educação, não somente em seus 
aspectos externos, mas em seus processos, métodos, práticas, conteúdo e 
resultados reais obtidos. Tomados os objetivos da educação, em forma 
analítica, verificar, por meio de amostras bem planejadas, como e até que 
ponto vem a educação conseguindo atingi-los. (TEIXEIRA, 1956, p. 146-
147). 

Mais à frente, Teixeira afirma ser importante comunicar, claramente, à sociedade 

a qualidade do ensino que se presta nas escolas, em todos os níveis: fundamental, médio e 

superior. 

Esse papel de Estado-avaliador foi, definitivamente, incorporado pelo governo 

brasileiro a partir do governo Fernando Henrique Cardoso. Castro (1998, p. 9) afirma que, 

com a reforma do Estado, promovida durante o governo FHC, saía de cena o “Estado-

executor, assumindo seu lugar o Estado-regulador e o Estado-avaliador”. Porém, desde muito 

antes, o governo brasileiro já tentava avaliar o ensino superior no país. No entanto, as 

tentativas sempre esbarravam no que a autora denomina de reações de “natureza corporativa” 

(p. 11). 

No entanto, antes de percorrer o caminho da avaliação no Brasil, cumpre 

responder a uma pergunta essencial: por que a avaliação do ensino superior é tão importante?  

De outra forma, deve ser perguntado nos perguntar se, de fato, o esforço de fazer a avaliação 

serve a propósitos de interesse nacional e se os resultados serão bem utilizados. 
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3.1 A importância da avaliação do ensino superior 

 

 

Para Andrade et al. (2001), existem ao menos sete razões que justificariam a 

adoção de um programa nacional de avaliação do ensino superior: 

1) Reestruturação do Estado; 

2) Reflexo da formulação de um aparato legal; 

3) Instrumento de prestação de contas à sociedade (accountability); 

4) Gestão racional dos recursos por parte das IES; 

5) Ampliação com qualidade do número de vagas; 

6) Busca constante por qualidade no ensino e na pesquisa; 

7) Transformações no mercado de trabalho. 

A seguir, cada uma será brevemente comentada. 

Em relação à reestruturação do Estado, a visão do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso para o Estado brasileiro era a de um estado muito diferente do que aquele que surgiu 

após a Grande Depressão de 1929, que tomava a forma intervencionista, e participava 

ativamente de vários setores da economia, dividindo com a iniciativa privada a 

responsabilidade pelo investimento e pela gestão de empreendimentos. Dessa forma, durante 

o seu governo, o Presidente Cardoso procurou implementar um projeto que tinha, como meta 

principal, “resgatar sua (do estado) autonomia financeira e sua capacidade de implementar 

políticas públicas” (BRASIL. F. H. CARDOSO, 1995, p. 11), adição nossa. 

Para concretizar essas idéias, o aparelho do Estado foi dividido em quatro setores:  

1) núcleo estratégico; 

2)  atividades exclusivas; 

3)  serviços não-exclusivos e 

4)  produção para o mercado.  Para cada setor, foram específicos definidos objetivos e 

formas de propriedade e de administração por parte do Estado: A educação foi 

enquadrada na categoria de serviços não-exclusivos (Esquema 1), ou seja, o 

Estado, ao invés de monopolizar o setor, participaria como financiador e avaliador 

das atividades educacionais, que seriam oferecidas à população através da 

iniciativa privada. 
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Uma idéia importante embutida na reforma do Estado realizada pelo Presidente 

Fernando Henrique Cardoso é a da a “publicização”, definida como: 

[...] a descentralização para o setor público não-estatal da execução de 
serviços que não envolvem o exercício do poder de Estado, mas devem ser 
subsidiados pelo Estado, como é o caso dos serviços de educação, saúde, 
cultura e pesquisa científica. (BRASIL. F. H. CARDOSO, 1995, p. 12-13). 

Forma de 
Administração

Forma de PropriedadeTipo de atividade

Produção para o Mercado:

Empresas Estatais

Serviços não-exclusivos:

Universidades, Hospitais,
Centros de Pesquisa,
Museus

Atividade Exclusivas:

Regulamentação e
Fiscalização, Fomento,
Segurança Pública,
Seguridade Social Básica

Núcleo Estratégico:

Legislativo, Judiciário,
Presidência, Cúpula dos
Ministérios, Ministério
Público

GerencialBurocrá-
tica

PrivadaPública 
Não-estatal

Estatal

PUBLICIZAÇÃO

PRIVATIZAÇÃO

 
Esquema 1 - Formas de propriedade e de administração por tipo de atividade do aparelho 

estatal 
Fonte: Adaptado de BRASIL. CARDOSO, F. H., 1995, p. 48. 

 

Como avaliador dos serviços não-exclusivos, o Estado exerceria “o controle ou 

cobrança a posteriori dos resultados” (BRASIL. CARDOSO, F. H., 1995, p. 16) obtidos pelo 

administrador público, ou, como, nesse caso, pela empresa da iniciativa privada contratada 

para realizar uma determinada tarefa. 

A avaliação, também, foi conseqüência do surgimento de um aparato legal que a 

sustentava.  A Nova LDB, a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, oficializou a avaliação da 

educação brasileira, em todos os níveis. O artigo 9º trata das incumbências do governo 

federal.  Em particular, os incisos VI, VIII e IX falam, especificamente ,da avaliação do 

ensino no território nacional como uma dessas responsabilidades. 
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Além disso, o artigo 46 prevê que o credenciamento de instituições de ensino 

superior, a autorização e o reconhecimento de cursos somente irão ocorrer mediante um 

“processo regular de avaliação” (BRASIL, 1996).  Ainda em 1996, foi promulgado o decreto 

de número 2.026, de 10 de outubro de 1996.  Já no artigo 1º, os procedimentos da avaliação 

são definidos: 

Art. 1º O processo de avaliação dos cursos e instituições de ensino superior 
compreenderá os seguintes procedimentos:  
I - análise dos principais indicadores de desempenho global do sistema 
nacional de ensino superior, por região e unidade da federação, segundo as 
áreas do conhecimento e o tipo ou a natureza das instituições de ensino;  
II - avaliação do desempenho individual das instituições de ensino superior, 
compreendendo todas as modalidades de ensino, pesquisa e extensão;  
III - avaliação do ensino de graduação, por curso, por meio da análise das 
condições de oferta pelas diferentes instituições de ensino e pela análise dos 
resultados do Exame Nacional de Cursos;  
IV - avaliação dos programas de mestrado e doutorado, por área do 
conhecimento. (BRASIL, P.H.C. Cardoso, F. H. , 1996). 

 

Dessa forma, foi legalizada a avaliação do ensino superior brasileiro, tornando 

viável, mais à frente, a criação e aplicação do Exame Nacional de Cursos, o Provão. 

E a avaliação era necessária, entre outras coisas, por ser\um importante 

instrumento pelo qual as IES podem prestar “contas à sociedade sobre a qualidade do trabalho 

realizado e do custo envolvido”. (ANDRADE et al., 2001, p. 19).  Para Castro (1998, p. 9), a 

avaliação “responde a uma exigência da própria sociedade, cada vez mais ciosa e vigilante em 

relação à aplicação dos recursos públicos”. 

No entanto, a idéia de que a universidade deveria prestar contas à sociedade não 

nasceu no governo FHC, sendo que o relatório da Comissão Nacional do Ensino Superior já 

dizia que “a sociedade, na medida em que sustenta a Universidade, tem o dever de lhe exigir 

prestação de contas do ensino e da pesquisa que desenvolve, assim como dos recursos que 

aplica”. (MEC, 1985).  Portanto, havia, em alguns segmentos da comunidade acadêmica, a 

percepção de que a Universidade deve um retorno à sociedade pelas suas atividades. 

A avaliação, também, era vista como uma força incentivadora da gestão eficiente 

dos recursos da IES por parte dos gestores.  Para Andrade et al. (2001), a pressão por 

produtividade que o governo exerce sobre as IES tem origem: 

1)  nas limitações orçamentárias; 

2)  na pressão pela ampliação de vagas no sistema público exercida pela sociedade.  

Essas duas forças só podem ser atendidas simultaneamente à medida que houver 

aumento da produtividade das IES. 
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A melhoria da produtividade faz-se ainda, mais necessária se for considerado o 

montante de recursos investidos em educação pelo governo e pelas famílias.  Em anos 

recentes, o gasto público com educação, em todos os níveis de ensino e todas as esferas 

públicas, tem sido de aproximadamente 5% do PIB (INEP, 2001), ou seja, é um volume 

bastante considerável de recursos e até ultrapassa o gasto com educação de outros países até 

mesmo os mais desenvolvidos que o Brasil (Gráfico 2).  Porém, o gasto por aluno é baixo, 

devido, principalmente, à grande população escolar nos níveis fundamental e médio existente 

no país.  Por exemplo, no Chile, o gasto médio por aluno no ensino fundamental, em 1998, foi 

de R$ 1,202 (INEP, 2001, p. 237), enquanto, no Brasil, foi R$ 668, aproximadamente, a 

metade. 
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Gráfico 2 - Investimento em educação por país (% do PIB) em 1998 

Fonte: INEP, 2001, p. 233. 

 

Se o ensino público exige vultosos investimentos por parte do governo, o mesmo 

é ocorre com as famílias que optam pela rede particular de ensino.  De acordo com a mais 

recente Pesquisa de Orçamentos Familiares do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), despesas com educação representam aproximadamente 3.4% das despesas totais das 

famílias brasileiras (IBGE, 2003).  Portanto, o montante de recursos que a sociedade brasileira 
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como um todo investe em educação é bastante elevado e os gestores escolares têm por 

obrigação zelas pelo bom uso desse investimento. 

A avaliação, também, era vista como uma forma de garantir a ampliação das 

vagas no ensino superior com a manutenção da qualidade dos cursos.  A elevada participação 

da iniciativa privada no setor, vista com cautela pelo governo e pela comunidade acadêmica, 

potencializava ainda mais a apreensão com a qualidade.   

No entanto, seria no mínimo irresponsável generalizar a crítica de que o sistema 

privado é deficiente em qualidade, em relação ao público.  Nas palavras de Souza (2001, p. 

18): 

 

Assistiu-se, nos anos 90, em transição para o século 21, às tentativas de 
reordenação do ensino superior, que aos poucos foi apresentado claros sinais 
de requalificação de seus serviços, a ponto de já se encontrarem, entre as 
instituições privadas, verdadeiras ilhas de excelência, tanto nos cursos de 
graduação quanto nos programas de pós-graduação. 

 

Já para Helena Sampaio (2003), “o problema da qualidade está relacionado antes à 

emergência do ensino superior de massa do que ao fato de a formação superior ser oferecida 

pela iniciativa pública ou privada”. 

Paulo Renato reforça essa visão, em uma entrevista concedida à revista Educação.  

Para ele, a abertura de novos cursos no ensino privado era necessária e não oferecia risco de 

piora na qualidade pelo fato de ser ensino privado, mas, isso sim, por estar se massificando o 

ensino superior no Brasil (COSTA; ARAÚJO, 2002). 

De fato, a busca constante por qualidade no ensino e na pesquisa era prioridade 

para o governo, que procurava “estimular a melhoria das instituições educacionais” e 

“possibilitar à sociedade em geral o conhecimento da qualidade da educação ministrada nos 

cursos de graduação do País” (INEP, 2002b, p. 6). 

Evidentemente, para que os objetivos acima pudessem ser atingidos, a qualidade 

no ensino precisaria ser avaliada de alguma forma, o que reforça o que já foi dito sobre a 

forma de funcionamento que Fernando Henrique Cardoso imaginou para o Brasil: por um 

lado, o Estado seria responsável pelo estabelecimento de metas e resultados a serem atingidos 

e, por outro, responsável pela definição e acompanhamento de indicadores de desempenho 

que permitissem avaliar o atingimento das metas estabelecidas. 

É importante destacar que essa visão embute uma profunda crença na capacidade 

humana de medição de fenômenos, mesmo em casos de fenômenos sociais, como a qualidade 

de ensino. Essa premissa de que fenômenos sociais podem ser medidos é fundamental para 
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explicar todo o desenvolvimento do sistema de avaliação do ensino superior no Brasil, que 

trazia como um dos principais instrumentos o Provão. 

Finalmente, a procura pela inserção no mercado de trabalho, também, contribui 

para a necessidade de um bom sistema de avaliação do ensino superior.  Em anos recentes, 

diversos fatores foram determinantes para aumentar o número de pessoas interessadas em 

obter um diploma de ensino superior: 

1) a quase universalização do ensino fundamental e médio, 

2)  exigência do mercado de trabalho por escolaridade mais elevada; 

3)  a melhoria de nível sócio-econômico proporcionada pelo diploma de nível 

superior. (SOARES, 2002). 

Porém, se, por um lado, a procura por melhores qualificações aumentou, por 

outro, persiste uma “convicção generalizada de que o ensino superior não está ajustado à 

realidade brasileira” (MEC, 1985).  Como resultado, aumentou o interesse da sociedade em 

ter informações transparentes e confiáveis sobre a qualidade dos cursos oferecidos pelas IES. 

(ANDRADE et al., 2001). 

Portanto, a avaliação do ensino superior atende a necessidades legítimas da 

sociedade. Apesar disso, por muito tempo o governo foi malsucedido nos seus esforços para 

instituir a avaliação no Brasil. 

 

 

3.2 Antecedentes do Provão 

 

 

Foi demonstrado, até o momento, que a vontade de se avaliar o ensino superior já 

existia no Brasil desde, pelo menos, a década de 1950, com a indicação de Anísio Teixeira 

para a diretoria do INEP. Também se procurou contextualizar diferentes motivações para um 

programa formal e estabelecido de avaliação do ensino. 

Porém, não foi senão em 1977 que os primeiros esforços de criar um programa de 

avaliação foram realizados no país, com a criação de programas de avaliação de programas de 

pós-graduação. (Esquema 2) (ANDRADE et al., 2001). 
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1977 20041982 1985 1986 1987 1990 1996 2003

CAPES 
estabelece o 

primeiro 
programa de 
avaliação dos 
programas de 
pós-graduação

Criação do 
Programa de 
Avaliação da 

Reforma 
Universitária 

(PARU)

Constituição da 
Comissão Nacional 
de Reformulação do 
Ensino Superior e 

publicação do 
relatório “Uma 

Nova Política para a 
Educação Superior 

Brasileira”

Criação do 
Grupo Executivo 
da Reforma da 

Educação 
Superior 
(GERES)

Início de ciclo 
de debates sobre 

avaliação 
promovido pela 

Secretaria de 
Educação 

Superior (SESu)

Criação de grupo de 
trabalho na Secretaria 
Nacional de Ensino 

Superior (SENESu) e 
criação do Programa de 

Avaliação Institucional da 
Universidade Brasileira 

(PAIUB)

Criação do 
Exame Nacional 

de Cursos 
(ENC), ou 

Provão

Último ano de 
realização do 

Provão

Extinção do Provão, e 
criação do Sistema 

Nacional de Avaliação 
do Ensino Superior 

(SINAES) e do Exame 
Nacional de Avaliação 

de Desempenho dos 
Estudantes  (ENADE)

 
Esquema 2 - Iniciativas de avaliação do ensino superior no Brasil 

 

Em 1982, o Conselho Federal de Educação criou o Programa de Avaliação da 

Reforma Universitária (PARU), que seria responsável por desenvolver uma metodologia de 

avaliação que pudesse ser aplicada a todo o sistema, público e privado, e que combinasse 

elementos externos –aspirações da sociedade – com elementos internos – objetivos propostos 

pela própria IES (INEP, 2003b).  Porém, faltou força política para dar continuidade ao 

processo, apesar de o programa ter conquistado a participação de uma amostra de 33 IES e ter 

desenvolvido uma metodologia viável de avaliação. 

O esforço seguinte data de 1985, com a criação da Comissão Nacional de 

Reformulação do Ensino Superior, cujo objetivo era o de “oferecer subsídios à formulação de 

uma nova política para a educação superior. Uma política que atenda ás exigências do 

desenvolvimento do País e aos anseios democráticos de seu povo”. (MEC, 1985).  O fato de 

ter sido composta, em sua maior parte, por professores universitários, não impediu que as 

propostas realizadas pela comissão fossem alvo de sérias críticas e questionamentos por parte 

da comunidade acadêmica, o que acabou por inviabilizar a sua implementação. 

Desde o início, o relatório deixa claro que as IES precisam das provas de bom 

desempenho à sociedade, como contrapartida pela tão sonhada autonomia universitária.  No 

entender da comissão: 
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A autonomia não pode ser entendida, naturalmente, como um cheque em 
branco que a sociedade passa a seu sistema universitário e a seus diversos 
segmentos; ao contrário, ela supõe uma contrapartida bem definida em 
termos de desempenho. Não pode haver autonomia sem essa contrapartida 
de responsabilidade. (MEC, 1985). 

 

Mas que tipo de avaliação a comissão recomendava?  O item 6 das 

recomendações do relatório é dedicado totalmente a detalhar o projeto de avaliação proposto, 

que deveria solucionar um dos principais problemas do ensino superior no Brasil, na visão do 

grupo: a falta de parâmetros. 

Para solucionar esse problema, a comissão propôs um processo avaliativo que 

combinasse avaliação externa e interna e cobriria seis áreas básicas:  

1)  cursos; 

2)  alunos; 

3)  professores; 

4)  aspectos didático-pedagógicos do ensino; 

5)  funcionários administrativos; 

6)  carreiras. Dentro da avaliação dos alunos, três subitens eram propostos:  

a)  demanda pelo curso; 

b)  avaliação comparativa dos formandos; 

c)  avaliação das oportunidades de trabalho. Sobre a avaliação comparativa 

dos formandos, a comissão dizia que: 

 

Por este procedimento, todos os alunos formados em determinada área de 
conhecimento (ou uma amostra deles) são submetidos a testes padronizados, 
que permitem aferir o quanto sabem. Este é, possivelmente, o melhor 
indicador de desempenho dos cursos. Sua dificuldade principal consiste 
em institucionalizar a aplicação dos testes, que em alguns países assume a 
forma de "exames de Estado" ou de exames realizados por conselhos e 
outros tipos de associação profissional. (MEC, 1985, grifo nosso). 

 

Em outras palavras, eles já imaginavam algo similar ao que seria o Provão.  

Portanto, embora naquele momento as propostas não tenham sido implementadas, o trabalho 

da comissão ofereceu sementes que foram aproveitadas posteriormente. 

Entre 1986 e 1990, foram feitas novas tentativas de se discutir a questão da 

avaliação do ensino superior no Brasil.  Em 1986, foi criado um grupo de trabalho para 

discussão da questão da avaliação no Brasil, o Grupo Executivo da Reforma da Educação 

Superior (GERES), que está em funcionamento até hoje.  As propostas feitas pelo grupo 
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foram questionadas pela comunidade acadêmica pois se julgou que estavam por demais 

associadas “aos interesses do mercado”. (INEP, 2004c, p. 7). 

Depois de tantas tentativas, começou a ficar claro para os envolvidos que as 

propostas eram bombardeadas muito mais por interesses políticos do que por problemas de 

ordem técnica.  Dessa forma, a próxima iniciativa foi bastante cautelosa: em 1987, a 

Secretaria de Educação Superior (SESu) deu início a um amplo ciclo de debates, cujo objetivo 

era difundir a questão da avaliação e sensibilizar a comunidade acadêmica da necessidade de 

um programa formal de avaliação do ensino superior.  Como realmente se tratava de um ciclo 

de debates, esse esforço “foi pouco eficaz na proposição de políticas e diretrizes que 

resultassem na consolidação de processos de avaliação consistentes, seja em nível do 

Ministério, seja em nível das IES”. (INEP, 2004c, p. 8). 

Finalmente, em 1990, um grupo de trabalho organizado pela Secretaria Nacional 

de Ensino Superior (SENESu), conquistou suporte político suficiente para propor aquela que 

continua a ser reconhecida, pela comunidade acadêmica, como a mais bem sucedida proposta 

de avaliação institucional para o ensino superior brasileiro, o Programa de Avaliação 

Institucional da Universidade Brasileira (PAIUB).  As conclusões do grupo de trabalho estão 

consolidadas no Documento Básico de Avaliação das Universidades Brasileiras, datado de 26 

de novembro de 1993.  O grupo parte do pressuposto de que a avaliação institucional é uma 

exigência legítima da sociedade contemporânea, inclusive reforçando o já mencionado 

aspecto de prestação de contas que o sistema de avaliação poderia assumir. 

Em relação à proposta anterior, apresentada pela Comissão Nacional de 

Reformulação do Ensino Superior, algumas diferenças merecem destaque: 

1)  ao contrário da proposta anterior, o PAIUB não vincula desempenho na avaliação 

com liberação de verbas orçamentárias, ao passo que o relatório da comissão 

vinculava verbas adicionais ao recebido normalmente pela IES ao bom 

desempenho na avaliação externa. Outra importante diferença é que o PAIUB não 

previa um teste comparativo de desempenho dos alunos, como a proposta anterior.  

Em outras palavras, o PAIUB de fato não considerava importante um instrumento 

como o Provão.  Finalmente, a adesão ao processo previsto pelo PAIUB seria 

voluntária.  Em 1997, quase cinco anos após a criação do PAIUB, 138 IES, entre 

particulares e privadas, haviam aderido ao programa (MEC, 2005).  Dessa forma, 

cinco anos após a criação, o PAIUB atingia somente cerca de 15% das 900 IES 

existentes no país. 
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Portanto, muito embora tenha havido ampla discussão sobre avaliação do ensino 

superior no Brasil a partir de 1980, os resultados desse processo foram tímidos.  Havia a 

necessidade de um programa de avaliação realmente nacional, que englobasse a totalidade do 

sistema de ensino superior brasileiro e fosse de fácil compreensão pela sociedade. 

 

 

3.3 Criação do Exame Nacional de Cursos – Provão 

 

 

O Exame Nacional de Cursos foi criado através da lei nº 9.131 de 24 de novembro 

de 1995.  Nos artigos 3º e 4º, posteriormente revogados pela lei 10.861 de 2004, ficava 

estabelecido que o MEC faria avaliações periódicas das IES e de cursos superiores, através de 

exames nacionais que cobririam conteúdos mínimos determinados para cada curso por grupos 

de especialistas em cada área.  A mesma lei determinava que o MEC utilizaria os resultados 

dos exames nacionais para “estimular e fomentar iniciativas voltadas para a melhoria da 

qualidade do ensino, principalmente as que visem a elevação da qualificação dos docentes” 

(BRASIL, 1995). 

Para Jocimar Archangelo, um dos principais idealizadores do ENC, a situação, no 

início do governo Cardoso era de desconhecimento total do sistema de ensino superior e da 

qualidade das IES brasileiras e algo precisava ser feito para abrir a “caixa-preta” 

(ARCHANGELO, 2003, p. 11). 

Segundo ele, o Provão era um bom lugar para começar por, pelo menos, dois 

importantes motivos:  

1)  avaliar diretamente a aprendizagem; 

2)  utilizar um formato de exame que segue a cultura escolar brasileira.  Nas palavras 

de Archangelo: 

 

O Provão dá conta do cotidiano da sala de aula. Ele verifica o desempenho 
do aluno, a aprendizagem média de um grupo de alunos. Esse era o primeiro 
passo: verificar a aprendizagem do aluno. Outra coisa importantíssima, o 
Provão seguiu a cultura escolar do país. A avaliação de todos nós, como 
alunos e professores, sempre foi com provas. Embora teoricamente se fale 
em avaliações processuais, etc., nossa cultura está associada a provas, como 
o vestibular, que tem grande credibilidade nacional. Não há objeções ao 
vestibular. Era começar por aí, por um instrumento que fosse absorvido pela 
sociedade porque tem credibilidade. (p. 11) 
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Além dos motivos citados acima, é interessante relembrar que, de acordo com o 

programa de reforma de Estado do Presidente Cardoso, o governo deveria definir indicadores 

e acompanhar o desempenho dos gestores nos indicadores definidos e o Provão está 

totalmente de acordo com essa diretriz gerencial.  Além disso, para o ex-Ministro Paulo 

Renato Souza, a utilização do desempenho no Provão como indicador de qualidade do curso 

permitiria ao governo atingir uma espécie de Meca educacional: a ampliação do sistema com 

garantia de qualidade no ensino (O Ensino Superior Tem Mais Qualidade, 1999b). 

Portanto, não só a expansão do sistema era necessária, ela era também desejada.  

Segundo o ex-Ministro, essa expansão resultaria em melhoria de qualidade, pois 

“inequivocamente, expandir a oferta e avaliá-la ajuda a melhorar a qualidade do ensino.  

Outra razão significativa que justifica a expansão da oferta” (Avaliação e Expansão do Ensino 

Superior, 1999a).  Por todos esses motivos, o Provão era um ponto de partida adequado para a 

construção de um programa de avaliação de ensino superior no Brasil. 

 

 

3.3.1 Principais características do Provão 

 

 

Mello (2004) define o Provão como “um exame escrito aplicado anualmente a 

alunos em fase de conclusão ou recém concluintes de cursos de graduação” (p. 113).  Esse 

exame era universal, ou seja, cobria todo o universo dos formandos dos cursos avaliados.  

Pode-se classificar o Provão, portanto, como um exame em larga escala (INEP, 2003b). 

O processo de elaboração das provas foi estabelecido de forma a envolver o 

máximo possível as comunidades acadêmico-científicas e profissionais de cada área 

(Esquema 3). 
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Projetos 
pedagógicos dos 
cursos da área

MEC

Nomeia Comissões das 
áreas

Nomeia Comissões das 
áreas

Definem Diretrizes de 
Avaliação (1)

Definem Diretrizes de 
Avaliação (1)

Comissões

AA

AA Realiza licitação para 
elaboração dos exames
Realiza licitação para 

elaboração dos exames

MEC

Elabora o exame de 
acordo com as Diretrizes

Elabora o exame de 
acordo com as Diretrizes

Consórcio vencedor (2)

Discussões com 
comunidades  
acadêmica e 

profissional da área

 
Esquema 3 - Processo de elaboração das provas do ENC 

Fonte: Adaptado de INEP, 2003b. 

 

1)  As Comissões definem o perfil desejado para os formandos da cada área, as 

habilidades que deveriam ser desenvolvidas ao longo do curso, o conteúdo a ser 

coberto no exame e a duração e o formato da prova. 

2)  Durante os oito anos em que o ENC foi realizado, o consórcio vencedor da 

licitação de elaboração das provas foi o composto pelas fundações CESGRANRIO 

e Carlos Chagas. 

 

Para cada área participante do ENC, o MEC nomeava uma comissão de 

especialistas, que ficava responsável por definir as diretrizes do exame na sua respectiva área 

de atuação. Essas diretrizes compreendiam o perfil desejado para os formandos de cada curso, 

as habilidades que deveriam ter desenvolvido ao longo do curso, o conteúdo a ser coberto no 

exame e o formato e duração da prova.  A idéia era que, ao longo do tempo, as comissões 

atualizassem essas definições para refletir a evolução da sociedade e de cada profissão e, de 

fato, uma comparação entre as diretrizes estabelecidas para a área de Administração em 1998 

e em 2003 revela que, no último ano, o perfil desejado para o administrador era muito mais 

estratégico e decisório do que anteriormente (Tabela 3.  Para mais detalhes, ver Apêndice A).  

Ou seja, houve realmente uma mudança no perfil e, ao menos no caso específico do curso de 
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Administração, o perfil foi substancialmente melhorado e atualizado ao longo do tempo 

revelando a sintonia entre a Comissão e o progresso atuante na área. 

 

Tabela 3 - Principais diferenças entre as diretrizes de 2003 e de 1998 para a área de 
Administração de Empresas 

Item Principais diferenças encontradas no exame de 2003, em relação ao de 1998 

 Privilegia a formação técnico-científica em relação à formação humanística; 

 Pede o desenvolvimento de uma visão crítica e estratégica de forma explícita; 

 Menciona o trabalho do administrador em equipes multiprofissionais.  Em 1998, 
mencionavam-se, somente, equipes multifuncionais; 

Perfil 

 Requer que o administrador saiba tomar decisões com base em parâmetros 
relevantes para a sociedade de forma a melhorar o padrão de vida da comunidade. 

  

 Pede melhor preparo científico para compreender e sistematizar conhecimentos teóricos e 
metodológicos; 

 Inclui a habilidade para lidar com conflitos organizacionais; 

 Dá maior ênfase à tomada de decisões; 

 Pede a compreensão de problemas interorganizacionais; 

 Dá ênfase ao desenvolvimento de modelos de gestão inovadores, ao passo que em 1998, 
pedia-se somente a habilidade de se adaptar a modelos inovadores implementados na 
empresa; 

Habilidades 

 Cobra explicitamente a integração entre teoria e prática. 
Conteúdo 

 Inclui responsabilidade social e exclui globalização e qualidade 

Formato 
 Diminui o número de questões discursivas de cinco, de caráter geral, para duas, em 

formato de estudo de caso. 
Fonte: Análise realizada com base em INEP, 1998; INEP, 2003a. 

 

No que diz respeito à prova em si, em todas as suas edições, o exame da área de 

administração teve 40 perguntas de múltipla escolha e algumas questões dissertativas.  A 

orientação era que as provas deveriam “evitar a abordagem de conhecimentos fatuais, de 

interesse secundário, ou habilidades cognitivas mais simples, relacionadas apenas à 

capacidade de memorização” (INEP, 2003b, p. 18). 

Além do exame, também era parte integrante do Provão de cada área um 

questionário-pesquisa, que tinha por objetivos:  
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1)  coletar informações socioeconômicas dos formandos; 

2)  caracterizar os cursos, a partir da opinião dos concluintes, quanto aos recursos 

disponíveis e instalações das IES (INEP, 2003b). Dessa forma, a cada nova edição, 

o Provão, entendido como exame e questionário-pesquisa, fornecia uma rica série 

de informações sobre o ensino superior no Brasil que nunca estivera disponível 

anteriormente. 

Os resultados dos alunos eram agregados por IES, de tal forma que a cada 

instituição era conferida uma nota média, resultante do desempenho dos seus formandos.  

Com base nesse resultado, cada IES recebia um conceito que variava de A a E, em que A era 

o mais alto.  Inicialmente, havia sido determinado que 12% das IES receberiam conceito A, 

18% conceito B, 40% conceito C, 18% conceito D e 12% conceito E.  Esse procedimento foi 

modificado em 2002, quando a nota passou a ser com base na média e no desvio-padrão das 

notas de todas as escolas da área.  Dessa forma, IES com notas iguais ou maiores do que um 

desvio-padrão acima da média receberiam conceito A, IES com notas entre meio (inclusive) e 

um desvio-padrão acima da média receberiam conceito B.  Notas no intervalo entre meio 

desvio abaixo da média até meio desvio acima da média obteriam conceito C; de meio a 

desvio abaixo da média representavam conceito D e escolas com notas menores do que um 

desvio-padrão abaixo da média receberiam conceito E. 

Esses resultados eram comunicados extensivamente para toda a sociedade 

brasileira, desde o aluno até a sociedade em geral, passando, evidentemente, pelas IES 

avaliadas. Nas palavras do ex-ministro Paulo Renato Souza, “na área social, quando a gente 

comunica corretamente as ações que está desenvolvendo as coisas acontecem” (MEC, A.d.I., 

2002). Dessa forma, os alunos recebiam um relatório individual de seu desempenho no qual, 

além da nota de cada um, vinha uma comparação com as médias nacionais e da IES em que 

cada um se formou. A sociedade e a mídia recebiam um relatório simples, consolidado, que 

apresentava o conceito obtido por cada uma das escolas.  As IES, por sua vez, recebiam “um 

relatório privativo, com um número enorme de informações, que são um diagnóstico do curso, 

um comparativo com a média nacional. Os gestores dos cursos recebem informações 

preciosíssimas”. (ARCHANGELO, 2003, p. 12). 
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3.3.2 Expansão do Provão 

 

 

Em 1996, no primeiro ano de existência do ENC, mais de 55 mil estudantes e 

mais de 500 programas nas áreas de Administração, Direito e Engenharia foram avaliados.  A 

expansão do exame, no sentido de incluir outras áreas, cursos e aumentar o número de 

estudantes foi rápida.  Em 2003, ano do último exame, 26 áreas, aproximadamente seis mil 

cursos e quase meio milhão de estudantes foram avaliados (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Número de áreas, cursos e presentes avaliados no Provão de 1996 a 2003 

Ano Nº Áreas Nº Cursos Nº Presentes Nº Concluintes Presentes / concluintes

1996 3 616 55,537 260,224 0.21 

1997 6 822 85,576 274,384 0.31 

1998 10 1,710 126,823 300,761 0.42 

1999 13 2,151 160,018 324,734 0.49 

2000 18 2,888 197,840 352,305 0.56 

2001 20 3,701 271,421 395,988 0.69 

2002 24 5,030 395,955 466,260 0.85 

2003 26 5,897 423,946 528,102 0.80 

Fonte: MELLO, 2004, p. 15; INEP, 2004b, p. 40. 

 

Dessa forma, o ENC estava rapidamente se tornando um indicador efetivamente 

nacional e abrangente do ensino superior brasileiro.  Uma outra forma de se avaliar o 

crescimento do Provão é através da relação entre o número de presentes ao teste e o número 

de concluintes nos cursos de ensino superior a cada ano.  Essa relação cresceu rapidamente, 

entre 1996 e 2003, chegando a 80% de concluintes no último ano em que o Provão foi 

realizado.  Ou seja, efetivamente estavam sendo priorizadas as áreas mais representativas do 

ensino superior no Brasil como critério de aplicação do teste. 

A área de Administração de Empresas foi, durante todos as oito edições do 

Provão, a que teve mais cursos e formandos avaliados.  Em 2003, 746 programas de 

Administração foram avaliados, o que representa 13% do total de programas avaliados 

naquele ano. (INEP, 2003b; INEP, 2000). 
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Além disso, a área de Administração, também, representou, ao longo do tempo, o 

maior número de estudantes avaliados, sendo que 77,786 formandos em Administração 

realizaram o Provão em 2003 (INEP, 2003b). 

 

 

3.4 Impactos do Provão sobre a sociedade e sobre as IES 

 

 

Nessa seção, serão analisados os efeitos do Provão sobre as escolas e sobre a 

sociedade em geral. O ENC foi muito comentado durante o seu período de existência, a ponto 

de, sem dúvida, ter se tornado o mais conhecido instrumento de avaliação do ensino superior 

brasileiro existente durante o governo FHC. 

Pitoli (2004, p. 56), levanta a hipótese de que “o nível de informação à disposição 

do candidato ao curso superior é muito baixo”, causando uma acentuada assimetria de 

informação3 no mercado educacional, completando que o Provão cumpriria um papel 

importante ao diminuir a assimetria entre as escolas e a sociedade e os candidatos.  

(OLIVEIRA; SOUZA, 1999), também, se mostram otimistas com relação aos efeitos de um 

processo avaliativo sobre as IES: 

Vislumbra-se, ainda, a avaliação como um mecanismo de indução de 
melhorias, através da divulgação de seus resultados aos usuários (pais, 
alunos e comunidade em geral), que ou pressionariam as escolas a 
aperfeiçoarem-se ou buscariam escolas com melhor desempenho. (p. 31) 

 

 

3.4.1 Efeitos do Provão sobre a sociedade 

 

 

O principal efeito social do Provão foi aumentar a transparência da qualidade dos 

serviços prestados pelas IES para com a sociedade.  Esse aumento de transparência, por sua 

vez, teve efeito significativo sobre a demanda por serviços educacionais no Brasil. 

                                                 
3 “Assimetria de informação pode ser definida como uma situação na qual uma das partes engajadas em uma 
transação possui mais informações sobre o produto, ou serviço, que está sendo ofertado do que a outra.  Uma 
variante dessa definição seria uma situação na qual o consumidor conseguisse observar a qualidade média dos 
produtos ou serviços oferecidos em um determinado mercado, mas não conseguisse diferenciar fornecedores 
individualmente, ou seja, o consumidor não conseguisse identificar corretamente os bons e os maus fornecedores 
de um determinado bem ou serviço, somente consegue chegar a uma avaliação sobre os fornecedores em geral”. 
(PITOLI, 2004. 



57 

Um dos efeitos mais concretos que a divulgação dos resultados do ENC trouxe 

para as IES foi o aumento ou diminuição do número de inscritos nos seus processos seletivos.  

No caso das escolas com melhor desempenho, entre 1997 e 2001, houve um aumento de 6% 

na procura enquanto as escolas com desempenhos ruins tiveram uma queda no número de 

inscritos de quase 50%. 

Para Archangelo (2003, p. 12) esse fato “demonstra que a sociedade bem-

informada faz as suas escolhas e toma decisões em busca de melhor qualidade”.  O ex-

ministro Paulo Renato reforçou essa visão em entrevista concedida ao jornal Estado de São 

Paulo, 12 de dezembro de 2002.  Nas palavras do ex-Ministro: 

 

Quando tem informação, a sociedade reage, e os alunos deixam de procurar 
os cursos de má qualidade [...] a diminuição de inscritos nos vestibulares dos 
cursos reprovados supera as conseqüências administrativas de fechamento de 
curso: Os jovens são capazes de julgar mais do que a burocracia do 
ministério.  (WEBER, D., 2002). 

 

Archangelo exemplifica o impacto sobre o processo decisório dos candidatos com 

três exemplos de escolas de direito: 

 

A quantidade é significativa. Vou mencionar três casos que acho ilustrativos: 
no primeiro ano do programa, duas escolas de Direito que eram 
desconhecidas no país apareceram com conceito A no Provão. Uma é de 
João Monlevade, Minas Gerais, Escola Milton Campos, e a outra é da Bahia, 
Escola Rui Barbosa. A terceira que apareceu, também de Direito, é da Unesp 
em Franca. Os resultados não foram um acaso. São escolas que cumprem a 
função de formar bons advogados. E estavam escondidas. Os resultados 
tornam-se um indicador para o estudante que procura boa formação. (p. 12) 

 

 

3.4.2 Efeitos do Provão sobre as IES 

 

 

As instituições de ensino superior reagiram ao Provão principalmente de três 

formas distintas: 

1)  Alterando / reformulando os seus programas de tal forma a se adequar às 

exigências de perfil e habilidades definidas pelas comissões e melhorando a infra-

estrutura para oferecer melhores condições de treinamento aos alunos; 

2)  Reforçando o quadro de professores e melhorando a titulação do corpo docente e 
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3)  Utilizando os resultados do Provão como argumento de convencimento junto aos 

candidatos ao curso superior. 

 

 

3.4.2.1 Mudanças no programa e na estrutura interna 

 

 

Esse é um fato muito discutido.  Se, por um lado, muitas escolas promoveram 

mudanças nos seus programas e infra-estrutura para obter melhores notas no Provão, por 

outro lado, essas ações foram muito criticadas e muitas vezes foram percebidas como 

simplesmente preparar os alunos em função do exame. 

Sem dúvida, existiam aqueles que julgavam as mudanças de um ponto de vista 

otimista.  Nas palavras, por exemplo, de Jocimar Archangelo: 

 

Os gestores dos cursos recebem informações preciosíssimas. E na medida 
em que essas informações passam a ser públicas, elas afetam a imagem do 
curso, que em caso de deficiências tem de tomar providências. Uma escola 
de Medicina do interior de São Paulo, que todo mundo dizia que era ruim, 
confirmou no Provão o resultado muito deficiente e fez um convênio com a 
Escola Paulista de Medicina para gerir e melhorar a sua qualidade. Há N 
exemplos de ações. Cursos de graduação que estavam mais ou menos 
estagnados, mais ou  menos empurrando com a barriga, sem nenhum 
instrumento de pressão e exigência de melhoria de qualidade, passaram a 
investir no corpo docente e em infra-estrutura. Hoje vêem-se infra-estruturas 
maravilhosas em escolas particulares. De outro lado, emergiram escolas de 
qualidade que estavam na vala comum. (ARCHANGELO, 2003, p. 11). 

 

O processo de elaboração da prova é outro argumento a favor de se adaptar para 

melhorar o desempenho no exame. Admitindo-se que o processo descrito no item 3.3.1 

funcionava a contento, ou seja, que as comissões efetivamente realizavam discussões com as 

comunidades acadêmico-científicas e profissionais de cada área e que, a partir dessas 

discussões, ou seja, a partir do que os especialistas em cada área consideravam relevante, 

elaboravam os exames, então, o conteúdo cobrado era relevante e representativo do que um 

curso de graduação deveria ensinar. 

 

Para Novaes (2002, p. 48-49): 

 

A preocupação com os resultados tem levado muitas faculdades e promover 
mudanças curriculares e investir na infra-estrutura, é inegável, mas percebe-
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se uma movimentação na direção de criação de cursinhos ou disciplinas 
voltadas especificamente à preparação para o ENC, o que não é visto com 
bons olhos por muitos.  Mas a questão é que em tais instituições 
provavelmente o ensino é precário e as avaliações da aprendizagem devem 
seguir a mesma tendência.  Assim, pelo menos esses estudantes têm a chance 
de fazer uma revisão ou refletir sobre os itens aplicados no ENC, as 
habilidades e conteúdos envolvidos. 

 

Alguns pesquisadores, no entanto, afirmavam que medidas paliativas eram 

insuficientes e que o único caminho para melhorar o desempenho dos alunos no Provão seria 

superar “limitações estruturais ao longo do curso” (MAIA FILHO; PILATI; LIRA, 1998, p. 

88). A idéia de que um bom curso garante um bom desempenho no Provão foi comprovada 

por (YAMASHITA, 2000, p. 75), em pesquisa realizada com professores da área de 

Administração de Empresas, na qual se investigou o impacto do ENC nas escolas e atividades 

docentes. Segundo a autora, “há professores de escolas com classificação “A”, [...] , que 

sequer se preocupam com a questão “Provão”, o qual é tratado não como um “acontecimento 

especial”, mas como apenas “mais uma fase do processo””. 

Por outro lado, muitos críticos afirmavam que, ao longo do tempo, o Provão se 

tornou um fim, ao invés de um meio (BENEDETTI, 2003, p. 80).  Segundo a autora, que 

realizou a sua pesquisa em IES que oferecem cursos de Administração e/ou Psicologia na 

cidade de Presidente Prudente, em São Paulo, muitas escolas: 

 

Passaram então a planejar, preparar e desenvolver estratégias para que o 
aluno atingisse o seu maior e melhor desempenho no Provão, preparando-o 
fundamentalmente para este momento antes mesmo da preocupação com a 
formação profissional. 

 

Mello (2004, p. 172) classifica a preparação específica para o exame de 

“cursinhos internos preparatórios para o Provão”, afirmando que esta era, talvez, a estratégia 

de adaptação ao teste mais utilizada pelas escolas. 

Por trás dessa argumentação, existe outra mais sutil, que critica a padronização 

dos programas, em nível nacional, decorrente da definição dos conteúdos mínimos. (DIAS 

SOBRINHO, 1999) critica que a definição dos currículos “passaria a ser induzida por 

agências externas, pretensamente neutras, objetivas e detentoras da boa técnica de elaboração 

de instrumentos de medição” (p. 39). Madaus afirma que essa é uma conseqüência inevitável 

de se ter um exame externo nacional (apud CARDOSO, 1994). 

Para os críticos do sistema, não só os programas ficaram engessados, como foram 

engessados em uma ênfase excessivamente profissionalizante. Para Carvalho (2001, p. 34), o 



60 

ENC “projeta um modelo de educação profissional por competências no âmbito dos cursos de 

graduação”. 

O que emerge dessa discussão, portanto, é que as IES procuraram efetivamente 

adaptar seus programas ao ENC.  Até que ponto essa adaptação se fez através de melhorias 

genuínas nos cursos e até que ponto foram medidas paliativas, de curto prazo e de efeito 

localizado, é muito discutido.  Porém, essas mudanças no programa não ocorreram de forma 

isolada.  Junto com elas, observou-se uma constante melhoria na capacitação do corpo 

docentes das IES, principalmente nas privadas, que será tratada na próxima seção. 

 

 

3.4.2.2 Melhoria do corpo docente 

 

 

Em 2003, o ensino superior brasileiro contava com aproximadamente 254 mil 

docentes e o setor privado concentrava quase 2/3 desse total (Tabela 5). 

 
Tabela 5. Distribuição do corpo docente do ensino superior brasileiro por nível de formação e 

por rede de atuação em 2003 
Pública Privada Total Ano Formação 

Qde. % sobre 

o total 

Qde. % sobre 

o total 

Qde. % sobre 

o total 

Até Especial. 37,167 42.9% 49,458 57.1% 86,625 100.0% 

Mestrado 21,268 63.4% 12,263 36.6% 33,531 100.0% 

Doutorado 16,850 79.0% 4,476 21.0% 21,326 100.0% 

1994 

Total 75,285 53.2% 66,197 46.8% 141,482 100.0% 

Até Especial. 35,121 39.7% 53,446 60.3% 88,567 100.0% 

Mestrado 25,073 55.1% 20,409 44.9% 45,482 100.0% 

Doutorado 23,544 75.8% 7,529 24.2% 31,073 100.0% 

1998 

Total 83,738 50.7% 81,384 49.3% 165,122 100.0% 

Até Especial. 28,894 28.6% 72,259 71.4% 101,153 100.0% 

Mestrado 23,014 29.7% 54,390 70.3% 77,404 100.0% 

Doutorado 32,098 65.1% 17,189 34.9% 49,287 100.0% 

2002 

Total 84,006 36.9% 143,838 63.1% 227,844 100.0% 

Até Especial. 29,536 26.8% 80,842 73.2% 110,378 100.0% 

Mestrado 24,229 27.1% 65,059 72.9% 89,288 100.0% 

Doutorado 35,030 64.3% 19,457 35.7% 54,487 100.0% 

2003 

Total 88,795 34.9% 165,358 65.1% 254,153 100.0% 

Fonte: INEP, 2004b, p. 9. 
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Entre 1994 e 2003, o crescimento no número de docentes foi expressivo, de 80%.  

Esse crescimento foi impulsionado, principalmente, pelo setor privado, que contava com 66 

mil professores em 1994, 47% do total daquele ano, e chegou a 2003 com 165,358 docentes, 

ou 65% do total, nos seus quadros.  Isso representa um crescimento de 150% no período.  O 

setor público, por sua vez, cresceu somente 18%, de 75 mil docentes para 89 mil docentes. 

No setor privado, o crescimento deu-se principalmente nos níveis de maior 

formação, ou seja, através da contratação de mestres e doutores.  O número de mestres do 

setor privado cresceu de 12,263, em 1994, para 65,059 em 2003, o que resulta em um 

impressionante crescimento acumulado de 431%.  Já o número de doutores cresceu mais de 

quatro vezes, de 4,476 para 19,457. 

Para o ex-Ministro Paulo Renato Souza, essa melhoria na qualificação é um dos 

efeitos da cultura de avaliação que se criou no governo Cardoso: 

 

Tomemos o caso da qualificação dos professores. Em face da grande 
expansão do ensino privado, o número de professores que atuam nesse 
segmento duplicou nos últimos oito anos. Em 1995, só 25% deles tinham 
título de mestrado ou doutorado; em 2002, praticamente a metade já tinha 
essa titulação. (O Ensino Superior Tem Mais Qualidade, 1999b). 

 

Os dados mais recentes disponibilizados pelo INEP mostram que a proporção de 

mestres e doutores no setor privado já supera 50% do total de professores, o que indica que a 

melhora continua, muito embora esses números ainda estejam bem abaixo do setor público.  

No entanto, em 1994, o setor público contratava 79% dos doutores e, em 2003, essa proporção 

caiu para 64% (INEP, 2004b, p. 9). 

Porém, atribuir toda a melhoria ao Provão não é realista.  Outros fatores, como os 

outros instrumentos de avaliação do Sistema de Avaliação do Ensino Superior e até mesmo 

uma simples tendência de melhoria natural ao longo do tempo, podem afetar o número de 

docentes com mestrado e doutorados nas IES públicas e privadas.  Como afirma Pitolli, 

“existe, de fato, uma tendência de aumento de titulação dos docentes nas IES, que a priori 

pode ser creditada tanto à introdução do ENC quanto ao efeito de outros fatores captados pela 

variável tendência temporal”. (PITOLI, 2004, p. 99, p. 102).  Em seu trabalho, o autor isola 

o efeito do ENC de outros possíveis efeitos e conclui que “entre 1996 e 2002, o ENC 

provocou uma elevação no número de docentes com doutorado ou mestrado das instituições 

de ensino de 2.5 pontos percentuais ao ano”. 
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3.4.2.3 Argumento de convencimento junto a candidatos 

 

 

Outra utilização que as escolas deram aos resultados do Provão foi a divulgação 

com vistas a atrair candidatos para os seus processos seletivos. Dessa forma, o exame tornou-

se uma importante ferramenta de marketing para as IES: 

 

A nota é uma ferramenta de marketing. É claro que as escolas se interessam, 
porque um sistema de avaliação custa caro e, se há alguém que faça isso por 
você, então não há motivo para não aproveitar as notas de alguma forma", 
teoriza Adriano Augusto Fernandes Jr., vice-reitor do Centro Universitário 
Capital (UNICAPITAL), de São Paulo. (RODRIGUES, 2003, p. 30). 

 

Além de utilizar os resultados do Provão como argumento de qualidade do curso 

efetivamente avaliado, algumas escolas utilizavam o resultado em um determinado curso 

como prova de qualidade da escola como um todo, utilizando-o para atrair candidatos a cursos 

diferentes, até mesmo no nível de pós-graduação. Nesse exemplo da Universidade de 

Uberaba, a referência ao Provão aparece em uma página do sítio eletrônico da instituição que 

descreve o curso de MBA em Gestão de Negócios. 

 

Em 1994, foram iniciados os cursos de graduação em Economia e 
Administração no Rio de Janeiro, em 1999 em São Paulo e em 2000 em Belo 
Horizonte. Estes cursos obtiveram conceito A, na avaliação do MEC 
(PROVÃO) para cursos de graduação. (UNIUBE, 2005). 

 

Outras escolas utilizavam os resultados em jornais distribuídos internamente, 

dando à comunicação um caráter de marketing interno.  Evidentemente, essas notícias 

poderiam ser repassadas para o público externo pelos próprios alunos, professores e 

funcionários da instituição. 

 

A Unicamp foi a Universidade brasileira que conseguiu maior número de 
conceitos Ano Exame Nacional de Cursos de 2001, o Provão, em relação ao 
total de carreiras avaliadas. De um total de  treze cursos, doze obtiveram 
nota A. A única exceção em termos de desempenho ocorreu com o curso de 
pedagogia – avaliado pela primeira vez –, devido ao boicote dos alunos, que 
acabou ficando com E, pior conceito do Provão. [...]  O Pró-reitor diz ainda 
que o mais importante é a comprovação de que há décadas a Universidade 
mantém um ensino de qualidade. (FAVA, 2002, p. 1). 

 



63 

Finalmente, é relevante lembrar que a mídia dava bastante destaque aos resultados 

do Provão, reforçando os nomes das escolas com melhor e pior resultados. Esse impacto 

gratuito que as escolas obtinham através da atenção natural que se dava ao assunto, também, 

cumpria importante papel na divulgação das IES. 

 

 

3.5 A extinção do Provão e a criação do Exame Nacional de Desempenho Escolar (ENADE) 

 

 

A lei 10861, de 2004, extingue o Provão e cria o SINAES, Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior, que é composto por diversos elementos, assim como o era o 

Sistema de Avaliação do Ensino Superior vigente durante o governo Cardoso.  Os principais 

processos avaliativos, à semelhança do sistema anterior, do novo sistema são os seguintes: 

1) avaliação das instituições;  

2) avaliação dos cursos de graduação e 

3) avaliação do desempenho dos estudantes (ENADE). 

 

As principais modificações foram introduzidas na avaliação das instituições e na 

forma de aplicação, mas não no conteúdo ou no formato de prova, do exame de desempenho 

dos estudantes, mudando tão somente as regras de aplicação do teste. 

O Provão era um exame universal realizado anualmente.  Conforme foi 

demonstrado na Tabela 4, no último ano em que foi realizado, o exame atingiu 80% dos 

concluintes do ensino superior do ano.  Por outro lado, o ENADE não cobre todos os cursos 

anualmente, mas prevê que cada curso será submetido a exames periódicos, a cada três ou 

quatro anos. Além disso, não trabalha com o universo de formandos, mas com uma amostra.  

Por outro lado, inclui, também, uma amostra dos alunos que já tenham cumprido 20% da 

carga horária do curso, ou seja, procura comparar o resultado de ingressantes com o de 

formandos para avaliar o valor agregado por cada curso, o que não era possível no formato 

anterior. 

A impossibilidade de se medir o valor agregado entre o estágio inicial e final de 

cada curso era uma das principais críticas realizadas contra o Provão.  Para Otaviano Helene, 

ex-presidente do INEP, “O Provão é muito ruim; não mede valor adicional que o curso deu ao 

estudante, à região e à área do conhecimento” (CAFARDO, R., 2003). 

Portanto, procurou-se uma solução que resolvesse duas questões principais:  
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1)  tornar possível a avaliação do valor agregado pelos cursos; 

2)  diminuir a resistência dos estudantes ao exame. A medição do valor agregado, 

definido como a diferença entre nota média dos concluintes e a nota média dos 

entrantes, tornar-se-á possível mediante a aplicação do teste a entrantes e 

concluintes simultaneamente. A questão 2 foi tratada da seguinte forma: o exame, 

que antes era universal, passa a ser por amostragem. Os alunos que forem 

sorteados devem comparecer à prova obrigatoriamente, pois uma menção ao 

exame será feita nos seus diplomas. Porém, o comparecimento não é condição 

obrigatória para o fornecimento do diploma, ao passo que os alunos que não 

comparecessem ao Provão não receberiam o diploma. De fato, no ENADE 

realizado em 2004, 3120 alunos não compareceram à prova e, posteriormente, 

solicitaram dispensa ao MEC, no que foram atendidos (BRASIL, A., 2005). 

 

Na visão do ex-Ministro Paulo Renato Souza, no entanto, o valor agregado pelos 

cursos de ensino superior poderia ser medido através do resultado dos alunos no Exame 

Nacional do Ensino Médio, ENEM, que vem se popularizando à medida que mais 

universidades públicas e particulares o aceitam como parte do processo seletivo (O ESTADO 

DE  SÃO PAULO,  2004). Soares et al. (2001) fizeram algo semelhante ao estimar o valor 

agregado pelos cursos superiores de Direito, Administração e Engenharia Civil em Minas 

Gerais, utilizando como indicador de desempenho dos alunos o resultado obtido nos 

vestibulares da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

A respeito do valor agregado pela IES ao desempenho de seus formandos em 

testes padronizados, cabe uma palavra de cautela.  O valor agregado por uma IES não é linear 

com relação à formação que o aluno já traz para o ensino superior, seja originária de um bom 

ensino médio, seja construída através da influência da família. Para pessoas com baixo grau 

de formação anterior, o valor agregado será alto e diminuirá à medida que o nível de formação 

anterior aumentar.  Portanto, simplesmente definir o valor agregado como a diferença na 

pontuação obtida por entrantes e concluintes é perigoso e pode conduzir a sociedade a 

conclusões incorretas sobre a qualidade real dos cursos. 

Além disso, (PITOLI, 2004) afirma, com muita propriedade, que em muitas 

situações a qualidade média do formando é que interessa, independente do quanto tenha sido 

adquirido durante o curso superior. 

No que diz respeito ao exame em si, as mudanças foram tímidas.  O formato das 

provas permaneceu rigorosamente o mesmo, uma mistura de questões de múltipla escolha e 
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dissertativas, embora o número de questões variasse (Apêndice B).  Quanto ao conteúdo, o 

ENADE diferencia-se do Provão ao apresentar questões de Formação Geral, que conta com 

dez questões comuns a todas as áreas e que tratam de temas da atualidade como Globalização. 

A inclusão das questões de formação geral representa um duro golpe na qualidade 

do teste naquilo que, segundo o próprio INEP, é o principal objetivo do ENADE: “aferir o 

rendimento dos alunos dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos, suas 

habilidades e competências” (INEP, 2005d).  Isso porque a diminuição no número de questões 

de conhecimento específico ocorrida no ENADE foi significativa, chegando a 40% sobre o 

total de questões do Provão, como no caso da área de Medicina (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Variação no número de questões de Conhecimento 
Específico entre o Provão de 2003 e o ENADE 
de 2004 

Área Provão ENADE

ENADE -

 Provão 

Var. % sobre  

o Provão 

Medicina 50 30 -20 -40% 

Enfermagem 45 30 -15 -33% 

Odontologia 45 30 -15 -33% 

Veterinária 45 30 -15 -33% 

Farmácia 44 30 -14 -32% 

Fonoaudiologia 44 30 -14 -32% 

Agronomia 45 40 -5 -11% 

 

Essa redução vai na direção oposta às recomendações, por exemplo, de Novaes 

(2002, p. 149), que considera que mesmo as 50 questões da área de Medicina seriam 

insuficientes para abordar “todas as situações relevantes para caracterizar a competência 

adquirida em anos de formação”.  Porém, 2004 foi o primeiro ano de realização do ENADE.  

É possível que o formato do teste evolua em direções ainda não divulgadas e talvez as futuras 

provas corrijam as falhas encontradas nessa primeira versão. 
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3.6 Síntese do capítulo 

 

 

Concluindo esse capítulo, cabe destacar a similaridade existente entre o Provão e 

o ENADE.  Do ponto de vista deste estudo específico, essa semelhança faz com que os 

resultados que serão discutidos mais à frente continuem válidos, permitindo aos gestores 

escolares a sua utilização. 

A próxima seção debruça-se sobre outra questão: a validade dos exames 

padronizados. Até esse momento, procurou-se oferecer uma visão histórica da evolução do 

ensino superior e de sua avaliação no Brasil.  Foi mostrado como o Provão surgiu para superar 

as deficiências e lacunas existentes nos modelos anteriores e como o ENADE, exame que, em 

sua essência, é muito similar ao Provão, o substituiu em 2004.  Porém, uma questão de 

importância fundamental não foi abordada: esse tipo de exame, que pode ser classificado de 

exame padronizado, é de fato eficaz na avaliação do conhecimento de um aluno?  Em outras 

palavras, o Provão e, por decorrência, o ENADE, medem o que se propõem a medir, ou seja, 

o aprendizado dos alunos? Essa é a discussão da próxima seção. 
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4 A CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE EXAMES PADRONIZADOS 

 

 

Esse capítulo discorrerá sobre as diversas posições assumidas por pesquisadores e 

educadores em relação a exames padronizados. Phelps, (2003), por exemplo, assume uma 

postura totalmente favorável dos exames padronizados e simplesmente despreza qualquer 

tentativa de medição de desempenho que não seja através de um exame formal.  Por outro 

lado, Kohn (2000) demoniza os exames e afirma que eles degradam o ensino e prejudicam os 

alunos, as escolas, os professores e, em última análise, toda a sociedade. 

Bloom et al. (1983), referência clássica em avaliação, assumem uma postura mais 

equilibrada e afirmam que provas padronizadas podem ser tão eficientes e eficazes (ou não) 

quanto provas discursivas ou avaliações mais sofisticadas como o método do portfolio, sendo 

que isso depende, na verdade, do cuidado com que a prova é elaborada. A mesma postura 

equilibrada é adotada por Zwick, (2002), que analisa o uso de testes padronizados nos 

processos de admissão das faculdades e universidades norte-americanas. 

Esse capítulo demonstrará que, em última análise, existe uma postura semelhante 

a uma crença religiosa.  Ambos os lados da disputa possuem bons argumentos, tanto para 

afirmar que testes padronizados funcionam quanto para condená-los como um instrumento 

pernicioso.  Ambos os lados citam provas empíricas para defender suas posições.  Como em 

muitas outras situações na vida das pessoas, a virtude parece estar no meio termo, ou seja, 

testes padronizados não são adequados para medir o desempenho de uma pessoa em sua 

totalidade, assim como nenhum instrumento isoladamente o é, mas são adequados para se 

medir o domínio de um determinado conteúdo. 

Os detratores dos testes padronizados parecem exagerar ao afirmar que nem 

mesmo o conhecimento de um determinado conteúdo é medido nessas provas.  Por outro lado, 

os defensores dessa modalidade de testes, também, exageram ao afirmar que o resultado 

desses testes representa uma fotografia completa de todas as capacidades mentais dos alunos. 

Zwick, (2004) afirma que o uso de testes padronizados começou por volta de 200 

A.C., como forma de seleção para o serviço público chinês, durante a dinastia Han.  Mais de 

2000 anos depois, a polêmica a respeito desse tipo de exame é imensa e os educadores ainda 

não chegaram a um consenso sobre o assunto. 

Mais recente é o uso de testes padronizados como forma de método de admissão a 

escolas de nível superior.  A mesma autora localiza essa inovação na França do século XVIII, 

onde os testes teriam substituído a classe social como forma de seleção. Stuart (1998), no 
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entanto, situa o início dos testes admissionais para o ensino superior na Espanha do século 

XVI, como obra de um professor chamado Juan Huarte de San Juan.  Seja como for, o 

interessante desta história é destacar que os testes de admissão foram idealizados como forma 

de democratizar o acesso através de um exame que aferisse o conhecimento dos candidatos.  

Nas palavras de Zwick, “In the early part of the nineteenth century, when Oxford and 

Cambridge Universities established stricter examination procedures for graduation, it was 

still the case that anyone who had money could get into these prestigious universities” 4(p. 

xi). 

No século XX, os testes padronizados tiveram um grande impulso nos EUA e em 

diversos outros países que passaram a utilizá-los em larga escala.  No Brasil, as principais 

iniciativas dessa natureza são o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), 

o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o Exame Nacional de Cursos (ENC) e o seu 

substituto, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE).  Além disso, 

existem os vestibulares que já são adotados há muitos anos pelas IES brasileiras, que são 

exames padronizados, mas não constituem exames em larga escala, pois nenhum vestibular 

abrange todos os formandos no ensino médio em um determinado ano.  Outro bom exemplo é 

o exame da Ordem de Advogados do Brasil, que pode ser considerado um exame padronizado 

em larga escala, pois abrange todos os formandos nos cursos superiores de Direito do país. 

Testes padronizados podem ser subdivididos em duas grandes categorias: testes de 

aptidão e testes de desempenho. Atkinson (2001) considera que os testes de aptidão possuem 

uma ligação histórica com o conceito de inteligência inata e ele mesmo afirma que a moderna 

teoria psicológica não oferece sustentação à idéia de que existe um único tipo de inteligência 

inata que pode ser mensurada por um teste isolado. 

Já os testes de desempenho aderem ao programa escolar percorrido pelo aluno.  

Dessa forma, prossegue Atkinson, é possível obter uma medida do quanto um aluno domina 

um determinado conteúdo sem o viés individual de cada professor, que pode ser mais ou 

menos rígido do que os outros professores da mesma disciplina tanto em sua escola quanto 

nas outras do país. 

Emblemático da primeira categoria de testes, ou seja testes de aptidão, é o 

Scholastic Assessment Test I (SAT I), que abrange, fundamentalmente, questões de aptidão 

verbal e numérica, sem preocupação com o estudo em sala de aula de material semelhante. O 

                                                 
4 No início do século XIX, quando as Universidades de Oxford e Cambridge estabeleceram procedimentos mais 
rigorosos para admissão de novos alunos, ainda eram comuns casos em que qualquer pessoa com posses poderia 
entrar nessas prestigiosas instituições. (ZWICK, p. xi) 
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SAT I, conhecido anteriormente somente como SAT, tem sua origem em um teste 

denominado Army Alpha Test, utilizado pelo exército americano durante a Primeira Guerra 

Mundial como método de seleção e alocação de recrutas a posições específicas e este, por sua 

vez, descende diretamente de testes de inteligência cujo objetivo era avaliar o QI de uma 

pessoa. 

Já o SAT II e o American College Testing Program (ACT), testes alternativos 

também utilizados por universidades norte-americanas como critério de seleção de candidatos, 

são testes de desempenho, ou seja, estreitamente ligados aos programas escolares do ensino 

médio, eles procuram avaliar o quanto um determinado aluno domina os conhecimentos a que 

ele foi exposto durante os níveis anteriores de ensino. 

No caso dos exames aplicados no Brasil e mencionados acima, todos eles podem 

ser enquadrados na categoria de exames de desempenho, pois todos são formulados de modo 

a seguir um determinado programa curricular, seja o programa do ensino fundamental, do 

médio, ou dos cursos superiores, como é o caso do ENC, do ENADE e do exame da OAB. 

 

 

4.1 A quais finalidades os testes padronizados podem servir? 

 

 

A real controvérsia a respeito dos exames padronizados diz respeito aos usos que 

se faz deles e ao sucesso desses testes na avaliação do que eles se propõem a avaliar, ou seja, 

o domínio do conteúdo e as chances de sucesso em níveis superiores de ensino.  Embora no 

contexto desta tese a principal preocupação esteja na utilidade dos testes como instrumento de 

avaliação do aprendizado de um aluno, essa seção discorrerá brevemente, a respeito de ambas 

as finalidades, iniciando pela questão mais estudada, que é a capacidade preditiva desses 

exames. 

 

 

4.1.1 Exames padronizados como preditores de sucesso acadêmico 

 

 

Antes de apresentar as evidências disponíveis, faz-se necessário esclarecer que, 

infelizmente, os estudos em que a discussão será embasada são quase que exclusivamente 

originários de pesquisas realizadas nos EUA.  No Brasil, inexistem estudos publicamente 
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disponíveis relacionando o desempenho no vestibular, ou no ENEM, com o desempenho no 

ensino superior. 

Dito isso, a conclusão a que se chega, ao serem examinadas as evidências sobre o 

uso de exames padronizados como preditores de sucesso acadêmico é que existe relação entre 

essas variáveis.  No entanto, essa relação está longe de ser absoluta, de tal forma que muitos 

pesquisadores consideram que esses resultados em nada auxiliam no processo seletivo.  Como 

foi dito acima, ambos os lados possuem argumentos igualmente embasados em evidência 

científica, muitas vezes a mesma evidência, e defendem suas posições com grande fervor. 

Geiser e Studley (2001) examinam o quão bem os resultados dos candidatos 

aceitos pela Universidade da Califórnia no período de 1996 a 1999 nos exames SAT I e SAT 

II, auxiliam a explicar as notas no primeiro ano do curso superior, em comparação com as 

notas obtidas no ensino médio.  Os resultados aparecem na tabela 7 e permitem algumas 

conclusões.  Em primeiro lugar, é muito difícil prever as notas de alunos mesmo no primeiro 

ano do ensino superior com base nas informações utilizadas.  Mesmo utilizando todas as três 

informações disponíveis, o percentual de variância explicado fica abaixo de 25% em todos os 

anos estudados.  Em segundo lugar, o percentual de explicação do SAT II, o teste de 

desempenho, é superior ao do SAT I, o teste de aptidão e de “inteligência” em todos os anos, 

o que sugere que entre esses dois instrumentos, o teste de aptidão é preferível como critério de 

admissão.  Em terceiro lugar, individualmente, a nota média no ensino médio (variável 

denominada HSGPA na tabela 7) é tão bom preditor quanto o desempenho no SAT II, o que 

poderia justificar a não utilização de um teste padronizado não fosse o fato de que a 

combinação da nota média no ensino médio e o desempenho em testes padronizados aumente 

significativamente o percentual de variância explicado pelo modelo.  Finalmente, dada a 

combinação da variável HSGPA e da nota no SAT II, a incorporação adicional da nota no 

SAT I, no modelo, produz uma melhoria insignificante na qualidade das previsões.  Portanto, 

os autores concluem que a utilização conjunta das notas no ensino médio e do SAT II produz 

o melhor modelo de seleção de candidatos para a Universidade da Califórnia. 
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Tabela 7 - Percentual da variância nas notas dos alunos de primeiro ano na Universidade da 
Califórnia, explicado pela nota média no ensino médio, SAT I e SAT II 

Variáveis preditoras 1996 1997 1998 1999 1996 – 1999 

(1) HSGPA 17.0% 16.7% 14.7 12.9% 15.4% 

(2) SAT I 13.8 10.8 12.2 14.2 13.3 

(3) SAT II 16.4 14.4 15.6 16.4 16.0 

(4) SAT I + SAT II 16.7 14.4 15.6 16.8 16.2 

(5) HSGPA + SAT I 21.9 20.1 19.2 20.4 20.8 

(6) HSGPA + SAT II 23.0 21.7 21.1 21.5 22.2 

(7) HSGPA + SAT I + SAT II 23.2 21.7 21.1 21.9 22.3 

SAT I increment (7) – (6) 0.2% 0.0% 0.0% 0.4% 0.1% 

Nota: Percentuais nas células indicam o valor do R2 de cada modelo. 

Fonte: GÊISER; STUDLEY, 2001, p. 130. 

 

Zwick (2002) chega a conclusões semelhantes.  Ela define o índice de correlação 

linear entre o desempenho nos testes padronizados e o desempenho na faculdade como o 

coeficiente de validade (validity coefficient, p. 89) e relata correlações de 0.4 em média entre 

o desempenho no ACT e no SAT I com a nota dos alunos de primeiro ano.  Essa correlação 

cresce para 0.5 se, ao invés da nota no primeiro ano, a análise considerar a nota média em 

todo o curso superior. Ora, se a correlação linear entre as variáveis é 0.4 em média, o R2, que 

é o quadrado da correlação, será 0.16, ou seja, (0.4)2, bastante coerente com os resultados 

obtidos por Geiser e Studley. 

Ramist et al. (2001, p. 33) chegaram, essencialmente, aos mesmos resultados.  

Trabalhando com os dados de  46,379 estudantes que realizaram o SAT em 1985 e o 

desempenho posterior dessas pessoas no ensino superior em 39 universidades dos EUA, os 

pesquisadores mostram que a correlação entre o desempenho no SAT e a nota média no curso 

superior é 0.49.  A correlação obtida entre a nota média no ensino médio e a nota média no 

ensino superior ficou ligeiramente abaixo, 0.47. 

Não é somente no ensino de graduação que os exames padronizados de seleção 

são úteis para prever o resultado futuro dos candidatos. No nível da pós-graduação, exames 

como o Graduate Record Examinations General Test (GRE) e o General Management 

Admissions Test (GMAT) são bastante utilizados como um dos critérios de seleção de 

candidatos. Burton e Wang (2005, p. 13) examinaram e debruçaram-se sobre a validade do 

GRE como preditor das notas de candidatos em cursos de pós-graduação e chegaram a 

conclusões semelhantes às dos estudos anteriores, com uma correlação estimada entre o 

resultado no teste e a nota média no curso de pós-graduação de 0.40. 
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Uma diferença significativa desse estudo em relação aos anteriores, que merece 

ser mencionada, diz respeito à validade da nota média no nível de ensino imediatamente 

anterior como preditor da nota média no nível de ensino em estudo.  Nos estudos anteriores, 

os pesquisadores chegaram à conclusão de que a nota média no ensino médio era um preditor 

tão bom quanto o teste padronizado da nota média no ensino superior.  A julgar pelo estudo 

realizado por Burton e Wang (2005), essa relação se altera no ensino de pós-graduação de 

forma a favorecer o resultado no teste padronizado como preditor mais eficaz.  Ao passo que a 

correlação entre a nota no ensino médio e na graduação encontrada por Ramist et al. (2001) 

era 0.47, a correlação encontrada por Burton e Wang (2005) entre a nota média na graduação 

e a nota média no pós-graduação era de somente 0.32.  Ou seja, no pós-graduação o 

desempenho obtido durante a graduação não é tão indicativo do desempenho potencial na 

graduação quanto os testes padronizados. 

Concluindo essa seção, foi demonstrado que os testes padronizados servem ao 

propósito de auxiliar faculdades na tarefa de selecionar candidatos para seus cursos de 

graduação ou de pós.  Porém, o poder de explicação desses testes é limitado, o que somente 

alimenta a polêmica.  Na próxima seção, será discutido se os exames padronizados atendem a 

outra finalidade fundamental que deveriam atender: avaliar o aprendizado. 

 

 

4.1.2 Exames padronizados como instrumentos de avaliação do aprendizado 

 

 

Por mais paradoxal que possa parecer, essa é uma questão pouco estudada em 

comparação à questão anterior.  Muitas vezes, toma-se como pressuposto que o teste avalia 

aprendizado, sem maiores questionamentos.  Mas, em um contexto no qual a eficácia de uma 

instituição de ensino é definida como o quão bem-sucedida essa escola é ao favorecer o 

desempenho de seus alunos em testes padronizados, é relevante debater essa questão.  

Como primeiro passo, é interessante examinar o que o INEP tem a dizer sobre a 

finalidade do SAEB5, do ENEM e do ENADE.  A tabela 8 resume cada exame: 

 

                                                 
5 “O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que acontece desde 1990, teve nova estrutura 
definida 2005.  Agora o Saeb é composto por dois processos de avaliação distintos: a Avaliação Nacional da 
Educação Básica (Aneb), que é sistêmica e é aplicada em amostra aleatória de estudantes, e a Avaliação 
Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), mais extensa e detalhada, com foco em cada unidade escolar”.  
(INEP, 2005e). 
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Tabela 8 - Objetivos de cada um dos exames padronizados aplicados pelo INEP no Brasil 
Exame Resumo dos objetivos 
SAEB • “ANEB: Avaliar o desempenho dos alunos nas disciplinas Língua Portuguesa (leitura) 

e Matemática e produzir resultados médios de desempenho conforme os estratos 
amostrais, para o Brasil, as regiões, os Estados e as redes de ensino estaduais, 
municipais e privadas”; 

• “ANRESC: Avaliar o desempenho de cada uma das escolas urbanas de 4ª e 8ª séries da 
rede pública brasileira”. 

ENEM • “Ajudar o estudante a conhecer melhor suas possibilidades individuais para enfrentar 
os desafios do dia-a-dia, por meio da verificação dos conhecimentos adquiridos na 
escola. O Exame avalia as competências e habilidades desenvolvidas em 11 anos de 
escolarização básica”. 

ENADE • “Aferir o rendimento dos alunos dos cursos de graduação em relação aos conteúdos 
programáticos, suas habilidades e competências”. 

Fonte: INEP, 2005e; 2005c; 2005b. 

 

Fica claro, a partir dos objetivos declarados pelo INEP, que os testes objetivam, 

primordialmente, a avaliação do domínio desenvolvido pelos alunos no nível escolar sendo 

avaliado. A descrição dos objetivos do ENEM é particularmente rica, pois inclui 

explicitamente a verificação dos conhecimentos adquiridos na escola, ou seja, o aprendizado 

do programa curricular e de outras habilidades e competências. Embora os objetivos 

declarados para os outros exames não sejam tão ricamente descritos, eles seguem a mesma 

direção e conclui-se, a partir deles, que o INEP acredita que testes padronizados meçam 

aprendizado. 

Não só isso, também acredita-se que testes padronizados possam medir 

habilidades e competências.  Dessa forma, um bom desempenho em um teste padronizado 

seria indicativo de um bom aprendizado.  Mais, como a descrição dos objetivos do SAEB 

deixa claro, o INEP acredita que as escolas possam ser avaliadas através dos resultados 

médios de seus alunos nos testes padronizados.  Ora, se esse tipo de inferência é possível 

através do SAEB, também o deve ser através dos outros dois testes, embora isso não seja dito 

explicitamente nos objetivos de cada um deles. 

Infelizmente, embora a crença de que testes padronizados meçam aprendizado 

esteja subjacente aos objetivos dos testes padronizados brasileiros, essa constatação ainda não 

comprova que desempenho em testes padronizados seja uma operacionalização adequada do 

construto não-observável denominado aprendizado.  Para aprofundar essa questão, é 

interessante definir melhor aprendizado e essa é outra questão em que não existe consenso. 

Na enciclopédia livre Wikipedia, o termo “aprendizagem” é definido como “uma 

adaptação ao meio a qual é necessária à sobrevivência de todo o ser vivo” (WIKIPEDIA, 

2005). Uma das conseqüências dessa definição é que memorizar um determinado 
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conhecimento por um curto período de tempo não constitui aprendizado, pois logo o seu 

comportamento voltaria ao patamar anterior. É importante fazer esse esclarecimento pois uma 

crítica importante que se faz sobre a capacidade de testes padronizados de avaliar aprendizado 

é que esses testes somente avaliam conhecimentos armazenados na memória de curto-prazo 

das pessoas Kohn (2000). T.D.Paolo (2005) oferece uma definição similar, ao afirmar que 

“Learning is the processing of information we encounter, which leads to changes or an 

increase in our knowledge and abilities”.6 

No entanto, essa visão de aprendizado não é consensual. Souza (2001), 

especialista em funcionamento do cérebro e pioneiro na aplicação das novas descobertas da 

neurociência ao processo de ensino-aprendizagem, afirma que aprendizado pode ocorrer tanto 

na memória de curto-prazo quanto na memória de longo-prazo.  Para Sousa, o sucesso em se 

conseguir que o aluno transfira o aprendizado para a memória de longo-prazo e carregue 

consigo esse aprendizado por toda a vida está em dar sentido e significado (sense and 

meaning, p. 46) ao conteúdo exposto. Ele vai mais longe ao afirmar que a chave para isso está 

no método didático, na forma como os professores trabalham com seus alunos no dia-a-dia da 

sala de aula, não tendo, obrigatoriamente, relação com o tipo de exame que será realizado. A 

necessidade, também, afeta a transferência, ou não, de um determinado conhecimento para a 

memória de longo-prazo.  Por exemplo, uma pessoa necessita do telefone de uma pizzaria 

para encomendar o seu jantar.  Para Sousa, essa pessoa aprende esse telefone por poucos 

minutos, o suficiente para realizar a transação, e depois esquece o aprendizado. O fato de ela 

esquecer tão rapidamente o que aprendeu não a impediu de adaptar o seu comportamento a 

uma necessidade instantânea e atingir o seu objetivo. 

Portanto, aprendizado ocorre independentemente de ser de curto ou longo prazo.  

Ambos os tipos de aprendizado são importantes, conforme a necessidade e a situação 

específica em que ocorre. Porém, isso, ainda, não responde à crítica colocada por Kohn de que 

testes padronizados são incapazes de avaliar aprendizado de longo prazo. 

Bloom et al. (1983), em sua clássica obra “Taxionomia de objetivos 

educacionais”, muito embora não tenham tratado diretamente deste assunto, demonstram, 

através de exemplos, que perguntas de múltipla escolha podem avaliar conhecimentos de 

curto e de longo prazo. Os autores propõem que os objetivos educacionais podem ser tratados 

em seis níveis de progressão: Conhecimento, Compreensão, Aplicação, Análise, Síntese e 

Avaliação. No nível do conhecimento, a pessoa, essencialmente, relembra fatos.  No nível da 

                                                 
6 Aprendizado é o processamento de informação que causa uma mudança ou uma melhoria em nosso 



75 

avaliação, a pessoa exerce julgamentos quantitativos e qualitativos acerca do objeto de estudo.  

Evidentemente, atingir o nível da avaliação exige referencial teórico vasto e conhecimentos 

aprendidos de forma duradoura, ao passo que rememorar fatos exige simplesmente que a 

pessoa se lembre da resposta para uma determinada pergunta. Mas independente disso, os 

autores conseguem formular questões de múltipla escolha adequadas a testar o aprendizado 

em qualquer dos seis níveis em que se queira testar o aluno. 

Portanto, não é o tipo de teste permite que se avalie aprendizado ocorrido de 

forma mais ou menos duradoura, mas a qualidade do teste e os objetivos que se tem em vista 

para um determinado exame. 

 

 

4.2 Síntese do capítulo 

 

 

Concluindo, não existe uma posição definitiva a respeito de exames padronizados.  

Pelo contrário, a polêmica a respeito de testes dessa natureza nunca foi tão grande quanto o é 

hoje em dia.  É razoável afirmar, contudo, que testes padronizados avaliam aprendizado, 

embora não seja razoável afirmar que não existam alternativas nem que um teste é de boa 

qualidade simplesmente porque é padronizado. 

Porém, existem diversas vantagens em se trabalhar com testes padronizados de 

múltipla escolha e para encerrar essa seção serão destacadas algumas vantagens importantes 

desse tipo de exame, segundo Chauncey (1961): 

 

1) Aplicar o teste a centenas de milhares de pessoas simultaneamente e corrigir todo 

o material rapidamente; 

2) Aplicar 100 questões, ao invés de somente cinco ou seis.  Isso permite ao professor 

cobrir um campo de conhecimento mais amplo e possibilita ao aluno obter um 

bom resultado mesmo que ele erre algumas questões; 

3) Testar as questões que serão incluídas no exame, através de pré-teste e planejar o 

teste com o máximo cuidado, combinando dificuldade de cada questão com o 

tempo que em média se toma para responder a cada uma. 

                                                                                                                                                         
conhecimento e nossas habilidades. (PAOLO, T.D., 2005, tradução nossa.) 
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5 VARIÁVEIS INFLUENCIADORAS NO DESEMPENHO EM EXAMES 

PADRONIZADOS 

 

 

O capítulo anterior demonstrou que exames padronizados constituem uma  

alternativa válida para a avaliação do aprendizado de uma pessoa sobre um determinado 

assunto. Esse capítulo parte dessa constatação e procura responder à seguinte pergunta: quais 

variáveis têm impacto sobre o desempenho de um aluno em um exame padronizado?  Por 

sorte, essa questão já foi muito debatida entre os estudiosos do assunto.  Exames padronizados 

têm sido analisados, exaustivamente, desde o início do século XX e já existe um corpo teórico 

bastante sofisticado e desenvolvido a esse respeito. 

A pesquisa sobre quais variáveis da escola têm impacto sobre o aprendizado de 

uma pessoa se insere dentro do campo de pesquisa de eficácia escolar, que tenta entender as 

causas da variação observada, por exemplo, nos resultados de alunos provenientes de 

diferentes escolas em uma prova unificada. (KREFT, 1987).  Para a autora, eficácia escolar 

concentra-se em estudar “The question whether characteristics of schools, classes, or teachers 

have influence on the school career of the students”7 (KREFT, 1987, p. 16). 

É fundamental, portanto, esclarecer que os estudos de eficácia escolar não visam 

explicar em sua totalidade o aprendizado do aluno, mas tão-somente compreender: 

1)  que parcela desse aprendizado pode ser atribuída às escolas e 

2)  dentro dessa parcela, quais características das escolas realmente têm impacto 

sobre o aprendizado. 

 

O trabalho seminal sobre eficácia escolar e, certamente, um dos mais influentes 

que já foram escritos foi o relatório entitulado “Equality of Educational Opportunity” 

(COLEMAN et al., 1966), escrito por uma equipe de pesquisadores liderada por James 

Coleman, a pedido do congresso Norte-Americano. Nas palavras de Coleman, o estudo, que 

ficou conhecido como Coleman Report, procurou responder a quatro questões principais: 

 

The first is the extent to which the racial and ethnic groups are segregated 
from one another in the public schools.  The second question is whether the 
schools offer equal educational opportunities in terms of a number of other 
criteria which are regarded as good indicators of educational quality. (…) 

                                                 
7 Se características de escolas, turmas ou professores, influenciam no desempenho escolar dos alunos. (KREFT, 
1987, p. 16, tradução nossa). 
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The third major question, then, is addressed to how much students learn as 
measured by their performance on standardized tests.  Fourth is the attempt 
to discern possible relationships between students’ achievement, on the one 
hand, and the kinds of schools they attend on the other. (p. iii-iv).8 

 

O estudo, o maior feito até então e que utilizou dados de mais de 600 mil 

estudantes e professores de todo os EUA, dividiu a população das escolas em seis grupos 

raciais: asiáticos , brancos, indígenas, negros, mexicanos e porto-riquenhos que viviam no 

território continental dos EUA.  As conclusões a que os pesquisadores chegaram não foram 

das mais animadoras nem para o governo norte-americano nem para as escolas.  Em termos 

gerais, percebeu-se que: 

1)  o nível de segregação era elevado; 

2)  as oportunidades educacionais, entendidas como qualidade da estrutura da escola, 

qualificação do corpo docente e indicadores como número de alunos por sala, entre 

outras características analisadas, eram diferenciadas entre estados, regiões e grupos 

raciais, com os alunos brancos concentrados em escolas com melhores 

oportunidades; 

3)  a diferença de aprendizado entre grupos étnicos era significativa, novamente com 

alunos brancos obtendo os melhores resultados, seguidos de alunos de origem 

asiática e, finalmente, os outros grupos estudados; 

4)  extremamente importante no contexto deste estudo, as escolas tinham pouca 

influência sobre o desempenho de seus alunos, uma vez que o resultado tivesse 

sido controlado por variáveis socioeconômico-familiares de cada aluno. 

 

A seguir, os resultados obtidos pelo relatório Coleman serão analisados em maior 

detalhe. Isso se faz necessário porque as pesquisas sobre determinantes do desempenho 

escolar que se seguiram a esse trabalho foram muito influenciadas por ele e muitos tentaram, 

de certa forma, rebater os resultados obtidos por Coleman e sua equipe.  Portanto, como ponto 

de partida na procura por determinantes do desempenho escolar, é interessante entender 

melhor o que foi dito em 1966. 

 

                                                 
8 primeira é o grau em que os grupos raciais são segregados um do outro nas escolas públicas.  A segunda 
questão é se as escolas oferecem oportunidades iguais em termos dos critérios normalmente considerados como 
indicadores de qualidade de ensino. (...) A terceira questão, portanto, é entender o quanto os estudantes 
aprendem, conforme o desempenho em exames padronizados.  Finalmente, a quarta questão é entender a relação 
entre o desempenho dos estudantes, de um lado, e as características das escolas que eles freqüentam, por outro 
lado. (COLEMAN et al., 1966, p. iii-iv, tradução nossa). 
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5.1 O Relatório Coleman, ou “Schools don’t matter” 

 

 

Uma das questões mais importantes que este estudo tentou responder é porque 

alunos de uma determinada escola, seja a escola X, obtêm resultados piores do que alunos de 

uma outra escola, a escola Y.  Nas palavras dos pesquisadores, “When one sees that the 

average score on a verbal achievement test in school X is 55 and in school Y is 72, the natural 

question to ask is: What accounts for the difference?”9 (COLEMAN et al., 1966, p. 21). 

Os pesquisadores dividiram a variância total existente no desempenho dos alunos 

em dois componentes básicos: variância entre escolas e variância dentro de cada escola, de 

acordo com o modelo clássico de ANOVA.  Cada componente poderia ser influenciado por 

um grupo de fatores diferentes. Assim, três fatores influenciariam a variância entre escolas:  

1) Diferenças entre as próprias escolas; 

2) Diferenças no ambiente familiar de cada comunidade sobre as habilidades 

individuais e  

3) Diferenças no ambiente social de cada comunidade, excluindo-se o ambiente 

familiar. 

Já a variância dentro de cada escola (entre os alunos de cada escola) seria 

influenciada por quatro fatores fundamentais:  

1) Diferenças nas habilidades individuais dos alunos de uma mesma escola; 

2) Diferenças no ambiente familiar de cada aluno; 

3) Diferenças na experiência escolar de cada aluno (diferentes professores, 

participação em empresas juniores, etc.); 

4) Influências diferentes da comunidade sobre o desempenho escolar de alunos de 

grupos diferentes (por exemplo, atitudes comunitárias que incentivem bom 

desempenho entre alunos da classe dominante, mas desencorajem o bom 

desempenho entre alunos das minorias). O próprio estudo alerta o leitor de que 

esses sete fatores se confundem todo o tempo e, portanto, “[...] the finding of 

school-to-school variation in achievement is neither a necessary nor a sufficient 

basis for inferring the effect of school factors; other factors can cause variations 

                                                 
9 “A pergunta que naturalmente surge quando se observa que o desempenho em um exame de proficiência verbal 
na escola X é 55 e na escola Y é 72 é: O que explica essa diferença?” (p. 21, tradução nossa) 
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among schools, and school factors can cause variations within a school”10 

(COLEMAN et al., 1966, p. 295). 

 

Os resultados do estudo mostraram que “[...] differences between schools account 

for only a small fraction of differences in pupil achievement”11 (p. 22), porém a análise, 

também, demonstrou que o impacto das características específicas de uma escola sobre o 

desempenho escolar de seus alunos variava de acordo com o grupo étnico e o status 

socioeconômico de cada aluno.  De forma geral, alunos brancos e asiáticos eram menos 

influenciados pelas características escolares do que os alunos de outras etnias, que eram as 

que apresentavam as piores condições socioeconômicas. Com base nisso, os pesquisadores 

chegaram à importante conclusão de que “[...] improving the school of a minority may 

increase his achievement more than would improving the school of a white child increase 

his.”12 (COLEMAN et al., 1966, p. 22). Essa conclusão se mostrou válida para diversos tipos 

de características escolares, tanto físicas quanto do corpo docente. 

A importância do status socioeconômico de uma pessoa para o seu aprendizado e 

desempenho escolar já era conhecida à época de Coleman, porém o estudo inovou ao detectar 

duas variáveis fortemente associadas ao desempenho e que não haviam sido estudadas 

anteriormente: o impacto do status socioeconômico e das aspirações do grupo sobre o 

desempenho individual e o impacto das aspirações individuais de cada aluno sobre o seu 

próprio desempenho.  No que diz respeito ao impacto dos pares, novamente ele será maior no 

caso das minorias colocadas em escolas cujos alunos sejam provenientes dos grupos com 

melhor nível socioeconômico do que vice-versa.  Ou seja, um aluno de um nível sócio-

econômico ruim colocado em uma escola composta, principalmente ,por alunos de bom nível 

sócio-econômico terá um desempenho substancialmente melhor do que teria de outra forma.  

Porém, um aluno de bom nível colocado em uma escola composta, majoritariamente, por 

alunos de nível socioeconômico baixo terá seu desempenho somente ligeiramente diminuído. 

Porém, uma das conclusões mais interessantes do estudo foi o grande impacto da 

crença individual sobre o controle de seu próprio futuro no desempenho escolar.  De acordo 

                                                 
10 [...] a descoberta de variações entre as escolas no desempenho dos alunos não é condição nem necessária nem 
suficiente para inferir o efeito dos fatores internos às escolas; outros fatores podem causar variação entre as 
escolas e fatores internos podem causar variação dentro de uma mesma escola (p. 295, tradução nossa). 
11 [...] diferenças entre as escolas explicam somente uma pequena fração das diferenças encontradas no 
desempenho escolar dos alunos” (p. 22, tradução nossa). 
12 [...] melhorias na escola de um aluno desfavorecido terão um impacto proporcionalmente maior, no 
desempenho desse aluno desfavorecido, do que o impacto que melhorias na escola de um aluno da elite terão 
sobre o desempenho do aluno da elite.” (p. 22, tradução nossa). 
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com os pesquisadores, essa crença constitui “[...] a pupil attitude factor which appears to 

have a stronger relationship to achievement than do all the “school” factors together”13 

(COLEMAN et al., 1966, p. 23).  Novamente, os grupos de alunos brancos e asiáticos 

apresentavam essa crença muito mais fortemente do que os outros grupos.  Por exemplo, 89% 

dos alunos brancos discordavam da afirmação de que sorte é mais importante para se atingir o 

sucesso do que trabalho duro, ao passo que somente 65% dos alunos negros discordavam 

dessa afirmação (Tabela 3.13.14, p. 289). 

No geral, Coleman estimou que diferenças entre as escolas explicavam, em média, 

entre 10% e 20% da variância total dos resultados obtidos pelos alunos nos exames 

padronizados.  A essa explicação, ele deu o nome de efeito-escola. Essa taxa variava bastante 

de acordo com o grupo étnico em estudo.  De forma geral, as minorias eram mais fortemente 

influenciadas pelo efeito-escola do que os alunos brancos, considerados as maiorias (Gráfico 

3). 
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Gráfico 3 - % da variância, por ano letivo, no desempenho escolar explicado pelas diferenças 

entre as escolas 
Fonte: Adaptado de COLEMAN et al., 1966, p. 296. 

                                                 
13 [...] um fator relacionado à atitude dos alunos que demonstrou maior correlação com desempenho do que todos 
os fatores internos à escola somados” (p. 23, tradução nossa).   
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Conforme será demonstrado no capítulo “Hipóteses levantadas, desenvolvimento 

dos modelos explicativos e análise dos resultados obtidos”, o percentual de explicação das 

diferenças entre escolas superiores da área de Administração de Empresas está muito próximo 

ao encontrado por Coleman no seu estudo, ficando em 22% no geral, para o ano de 2003, por 

exemplo. 

 

 

5.2 Desenvolvimentos subseqüentes 

 

 

De acordo com Kreft (1987, p. 1), o relatório Coleman é emblemático do que ela 

qualificou de  “first generation school effect studies”.  Segundo a autora, os estudos dessa 

primeira geração tentavam relacionar os recursos de cada escola e outros inputs do processo 

com o resultado cognitivo dos alunos.  De forma geral, afirma Kreft, “The typical outcome of 

such studies is that school variables are not related in a systematic way with indices of 

student performance14”. 

O que a autora chamou de segunda geração de estudos de efeito-escola, que inclui 

os trabalhos mais recentes, se diferencia dos estudos anteriores principalmente porque tenta 

compreender o processo pedagógico, ao invés de se deter somente na mensuração de recursos 

e seus efeitos. Nesse sentido, esses estudos recentes seriam mais completos e abrangentes do 

que os da primeira geração. Porém, para Kreft, os resultados obtidos até o momento não são 

melhores do que os da geração anterior. 

A autora foi muito feliz ao resumir aquelas que, na sua visão, são as principais 

razões pelas quais é tão difícil identificar de forma conclusiva o tão-procurado efeito-escola. 

Para ela, são quatro as questões fundamentais que se colocam entre o pesquisador e essa 

espécie de Santo Graal da educação: 

1) Ausência de aleatoriedade na experimentação: o pesquisador precisa estudar a 

escola como ela é, ao invés de trabalhar com base em um experimento 

adequadamente desenhado.  Para Salsburg (2001), o conceito da aleatorização 

(randomization) foi introduzido por Fischer, no contexto de experimentos 

realizados na agricultura no início do século XX.  O que Fischer percebeu era que, 
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através da introdução cuidadosa da aleatoriedade no experimento, o efeito de 

variáveis não controláveis pelo experimento seria, em média, anulado. 

Essa percepção não havia se estabelecido antes de Fischer e seu trabalho foi 

essencial para todo o desenvolvimento científico posterior.  Em seu livro “The Design of 

Experiments”, Fisher (1966, p. 18), ao descrever um experimento imaginário (que Salsburg 

assegura que foi realmente realizado) no qual uma senhora que afirmava distinguir xícaras de 

chá nas quais o leite foi adicionado ao chá das xícaras nas quais o chá foi adicionado ao leite, 

alerta o leitor de que “It is not sufficient remedy to insist that “all the cups must be exactly 

alike: in every respect that to be tested.  For this is a totally impossible requirement in our 

example and equally in all other forms of experimentation.”.15  Para Fisher, portanto, seria 

impossível assegurar que duas repetições do experimento fossem absolutamente idênticas, a 

não ser no que dizia respeito à característica a ser testada.  Portanto, essa dificuldade deveria 

ser contornada de outra forma.  O que ele propôs mudou definitivamente a forma como 

cientistas desenhavam seus experimentos: aleatorização.  Para o autor, o processo de 

aleatorização assegura que “the validity of the test of significance may be guaranteed against 

corruption by the causes of disturbance which have not been eliminated.”16 (FISHER, 1966, 

p. 19).  

Na pesquisa educacional, no entanto, o pesquisador se vê impedido de trabalhar 

dessa forma. Não seria possível, por exemplo, alocar estudantes a escolas de forma aleatória.  

Se isso fosse possível, outros tipos de efeitos seriam anulados, sobrando somente o efeito-

escola. Como não o é, as condições dos alunos na entrada da escola devem ser avaliadas e 

controladas adequadamente; 

2) Quais diferenças são relevantes: em seu estágio atual, a pesquisa educacional 

ainda não conseguiu identificar, de forma clara e conclusiva, quais aspectos do 

ambiente escolar são mais importantes ao aprendizado.  Existe um consenso de 

que, dentro dos limites do que uma escola pode influenciar em seus alunos, 

escolas com qualidade terão mais impacto sobre o aprendizado e o desempenho 

escolar do que escolas sem qualidade.  Porém, o que exatamente se deve entender 

por qualidade de uma escola ainda é motivo de controvérsia.  Essa questão, no 

                                                                                                                                                         
14 O resultado típico desses estudos é que as variáveis internas às escolas não apresentavam nenhuma relação 
sistemática com os indicadores de desempenho dos estudantes. (KREFT, 1987, p. 1, tradução nossa). 
15 Nunca é demais insistir que a exigência de que todas as xícaras devam ser exatamente iguais em todos os 
aspectos possíveis é um requerimento impossível de ser cumprido não só no nosso exemplo, mas em toda e 
qualquer forma de experimentação.  (FISHER, 1966, p. 18, tradução nossa). 



83 

entanto, é de fundamental para este trabalho pois será a partir da identificação de 

variáveis que representem adequadamente o construto “eficácia escolar” que os 

modelos serão desenvolvidos.  Na opinião de Coleman, por exemplo, esse efeito 

da qualidade se dá através da motivação para o aprendizado que a escola 

desenvolve em seus alunos.  Escolas com maior eficácia desenvolveriam uma 

maior motivação para o aprendizado e, dessa forma, seus alunos atingiriam 

melhores resultados.  Para Coleman, “if a school does not motivate its students 

toward learning, it can hardly expect achievement from them.”17. (COLEMAN, p. 

278).  Embutida, nessa afirmação, está a premissa de que a motivação para o 

aprendizado pode ser desenvolvida exogenamente, pelo professor ou pelo 

ambiente escolar.  Na verdade, essa conexão não é tão direta quanto Coleman deu 

a entender na sua análise e esse assunto será aprofundado no item 5.5 deste 

trabalho. 

3) A medição do desempenho acadêmico, também, é alvo de discussões entre os 

especialistas. Essa questão foi discutida no capítulo anterior, “A controvérsia a 

respeito dos exames padronizados” e não será retomada agora.  Mas é importante 

ter em mente que a utilização de exames padronizados não é consensual, existindo 

claramente benefícios e custos associados a essa escolha. 

4) Finalmente, uma quarta fonte de dificuldades na mensuração do efeito-escola 

reside na metodologia estatística que deve ser utilizada na análise dos dados de 

desempenho escolar. Para Kreft (p. 3), “Educational systems are hierarchical 

organizations, and this has theoretical and practical implications for the 

research.”18.  Essa dificuldade pode ser, ao menos parcialmente, superada pela 

utilização de modelos lineares hierárquicos, que procurem tratar exatamente essa 

questão: dados estatísticos que ocorrem, naturalmente, de forma hierárquica.  O 

histórico dos modelos hierárquicos e exemplos de suas aplicações serão discutidos 

no capítulo “Hipóteses levantadas, desenvolvimento dos modelos explicativos e 

análise dos resultados obtidos”. 

                                                                                                                                                         
16 a validade do teste de significância pode ser assegurada contra os problemas causados pelas eventuais fontes 
de variação que não foram eliminadas” (p. 19, tradução nossa). 
17 se uma escola não motiva seus estudantes a aprender, dificilmente se poderá esperar um bom desempenho por 
parte deles.” (COLEMAN, p. 278, tradução nossa). 
18 Sistemas educacionais são organizações hierárquicas e isso traz conseqüências teóricas e práticas para a 
pesquisa.” (KREFT, p. 3, tradução nossa). 
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Para superar essas dificuldades, pesquisadores em todo o mundo têm se esforçado 

para desenvolver modelos de estimação do efeito-escola cada vez mais complexos, tanto do 

ponto de vista conceitual quanto do ponto de vista estatístico. Scheerens (1997), em uma 

revisão de literatura, classifica os modelos de efeito-escola em três categorias amplas: 

modelos de função de produção, modelos de eficácia instrucional e modelos hierárquicos 

integrados de eficácia escolar. 

Soares (2004, p. 2), por sua vez, adota uma divisão mais próxima da proposta por 

Kreft, ao dividir os estudos da área em duas grandes categorias, de eficácia escolar e de 

efeitos escolares.  Para Soares, os estudos de eficácia escolar “enfatizam modelos teóricos 

oriundos da Economia e da Administração” e seriam, utilizados, principalmente, na 

elaboração de políticas públicas. Esses modelos seriam equivalentes aos modelos de função 

de produção de Scheerens e aos modelos de primeira geração de Kreft.  Já os modelos de 

efeitos escolares utilizam um referencial mais próximo da Sociologia da Educação e da 

Pedagogia. Esses modelos seriam equivalentes aos modelos de eficácia escolar de Scheerens, 

categoria em que esse autor agrupou modelos inspirados pela teoria de instructional 

psychology e aos modelos de segunda geração de Kreft. Finalmente, para Soares a evolução 

para a modelagem hierárquicos não significaria o surgimento de uma nova categoria de 

modelos, mas sim de novas técnicas de estimação de uma das duas classes de modelos 

anteriores. No entanto, o que se verifica é que, embora essas classes existam como tipos 

puros, é muito difícil, na prática, de se classificar autores ou artigos como pertencentes a uma 

ou outra categoria. 

Com o objetivo de se dar destaque aos novos métodos de estimação possibilitados 

pelos modelos hierárquicos, será dada preferência à classificação utilizada por Scheerens.  A 

seguir, portanto, será utilizada essa classificação para discutir os avanços teóricos ocorridos 

após o Relatório Coleman. 

 

 

5.2.1 Modelos de função de produção educacional 

 

 

Scheerens (1997, p. 271) denominou os estudos de eficácia escolar da primeira 

geração como “education production function research19”.  Esse tipo de modelo propunha 

                                                 
19 [...] pesquisa de modelos de produção educacional. (SCHEERENS, 1997, p. 271, tradução nossa). 
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que o desempenho demonstrado por um aluno seguiria uma função, linear ou não-linear, 

como a que aparece abaixo: 

 ),,,( iitititit ISPBfA =  (1) 

Equação 1: Função de produção do desempenho escolar 

Na equação 1, Ait representa o desempenho do aluno i medido no momento t, Bit é 

um vetor que representa as influências familiares e comunitárias acumuladas até o momento t, 

Pit representa a influência dos colegas sobre o aluno i acumulada até o momento t, Sit é um 

vetor de características escolares cumulativo até o momento t, e It é o vetor de habilidades 

inatas do aluno i. A premissa usual é de que haveria uma correlação positiva entre o 

desempenho e os inputs de tal forma que uma maior quantidade de inputs levaria, 

obrigatoriamente, a um melhor desempenho. 

Para Scheerens, o modelo de produção possui quatro características essenciais: 

1)  selecionar de alguns inputs do processo educacional que representam os 

antecedentes dos alunos; 

2)  medir diretamente os efeitos, ao invés de utilizar variáveis intermediárias, como 

motivação para aprendizado; 

3)  utilizar dados em um único nível de agregação, quer seja o dos alunos, das escolas, 

ou até de distritos e 

4)  ser um modelo estático, ao invés de dinâmico. 

 

Kreft (1987, p. 2) denomina os modelos de primeira geração de “blackbox”, pois, 

para a autora, atendem principalmente ao objetivo de prever resultados ao invés de investigar 

a escola por dentro. A autora representa o modelo de produção de uma forma muito simples 

(Esquema 4): 
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EntradasEntradas SaídasSaídas
ESTUDANTES NA 

ESCOLA
ESTUDANTES NA 

ESCOLA

Caixa 
preta

Caixa 
preta

 
Esquema 4 -: O modelo básico de função de produção 

Fonte: Adaptado de KREFT, 1987, p. 37 

 

Enquanto esses modelos sejam considerados de primeira geração, pesquisadores 

ainda os utilizam quando o objetivo principal é simplesmente estimar a influência das 

características da escola. Meneguello et al. (2002, p. 91), por exemplo, utilizaram esse tipo de 

modelo ao analisar os dados do Provão de 2001 para estimar a influência de diversas 

variáveis, a maioria das quais relacionadas ao aluno. Utilizando os dados dos alunos de todas 

as profissões avaliadas naquele ano, os pesquisadores ajustaram o modelo abaixo para 

explicar o desempenho no Provão: 

 Nota Provão = β0 + β1 x Rede IES + β2 x Sexo + β3 x Idade +  

β4 x Etnia + β5 x Status Socioeconômico + β6 x Inglês +  

β7 x Horas Semanais de Estudo Extra-Sala +  

β8 x Tipo de Curso do Ensino Médio + β9 x Rede IEM +  

β10 x Carga Horária Semanal de Atividade Remunerada Excluindo o Estágio + ε 

(2) 

Equação 2: Modelo de produção para o desempenho no Provão 

O modelo acima obedece à formulação tradicional dos modelos de regressão 

múltipla e pode ser enquadrado nos modelos de produção, pois obedece a todas as quatro 

características identificadas anteriormente por Scheeren. 

Se, por um lado, os modelos para cada profissão apresentam um baixo grau de 

ajuste aos dados de desempenho dos alunos, por outro, é importante ter em mente que 

modelagem de desempenho escolar, via de regra, possui baixo grau de ajuste, por todas as 
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dificuldades discutidas ao longo deste texto. A Tabela 9, que apresenta os coeficientes β 

padronizados para cada uma das variáveis explicativas, resume os resultados do estudo 

(células em brando indicam coeficientes estatisticamente não significantes ao nível de 5% de 

significância), com os resultados para o curso de Administração de Empresas em destaque: 

 

Tabela 9: Resultados resumidos dos modelos explicativos para os 20 cursos superiores 
avaliados pelo Provão de 2001 

Var. 

Explic. 

Curso  Rede IES Idade Inglês Estudo Sexo NSE Cor Tipo 

Curso 

Trab Rede 

IEM 

0.319 Biolog  0.166 -0.145 0.146 0.140 0.161 0.194 0.049 0.085 -0.059 0.021 

0.247 Farm  0.404 -0.123 0.165 0.091 0.082  0.036 -0.045  -0.041 

0.200 Veter  0.313 -0.216 0.124 0.112 0.123  0.041   -0.051 

0.212 Agron  0.237 -0.214 0.137 0.123 0.251  0.099  -0.040 -0.058 

0.163 Medic  0.151 -0.289 0.053 0.140 0.051  0.081 -0.025 -0.050  

0.111 Odont  0.261 -0.103 0.072 0.116      -0.027 

0.276 EMec  0.214 -0.224 0.144 0.172 0.053 0.071 0.036 -0.078 -0.063  

0.283 EElet  0.322 -0.189 0.162 0.121 0.175 0.052 0.040 -0.137  -0.037 

0.255 ECivil  0.269 -0.194 0.152 0.121 0.177 0.056 0.063 -0.065 -0.033 -0.048 

0.315 EQuim  0.306 -0.181 0.192 0.131 0.186 0.072  -0.050   

0.215 Matem  0.223 -0.112 0.084 0.150 0.170 0.174 0.026 0.076  0.046 

0.373 Física  0.278 -0.136 0.137 0.136 0.287 0.132     

0.246 Quím  0.288 -0.168 0.157 0.161 0.173 0.054 0.038 -0.038   

0.254 Econ  0.176 -0.056 0.181 0.196 0.167 0.156   -0.084  

0.126 Letras  0.108 -0.094 0.018 0.154 0.061 0.199 0.044 0.090 0.077  

0.193 Psicol.  0.265 -0.061 0.138 0.178 0.066 0.109 0.025    

0.095 Admin  0.128 -0.057 0.172 0.126  0.115 0.042  0.039  

0.125 Direito  0.200 -0.088 0.071 0.194 0.022 0.038  0.030 -0.010  

0.050 Pedag  0.051 -0.079 0.023 0.090  0.132 0.040  0.114 0.019 

0.047 Comun 0.075 -0.100 0.102 0.141     0.042 -0.034 

Fonte: MENEGUELLO et al. , 2002, p. 95. 

 

Cabe uma crítica, porém, ao trabalho dos pesquisadores no que diz respeito à 

codificação das variáveis utilizadas.  Todas as variáveis explicativas, com exceção da idade, 

são qualitativas e são informadas em faixas; por exemplo, a variável “Horas semanais, de 

estudo extra-sala” é informada em cinco faixas de dedicação, sendo a primeira igual a 

nenhuma hora de estudo extra-sala e a mais alta igual a oito ou mais horas de dedicação.  Para 

Pedhazur e Schmelkin (1991, p. 19), esse é um exemplo típico de variável ordinal, a qual 

“entails the assignment of numbers to persons or objects so that they reflect their rank 
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ordering on an attribute in question”20. A escala dessa variável, cuja codificação aparece na 

tabela 10, não pode ser chamada de intervalar, pois não é linear, ou seja, a diferença entre uma 

categoria e a seguinte não é constante entre as várias categorias. 

 
Tabela 10 - Codificação utilizada para a variável Horas de estudo extra-sala e diferenças 

entre os níveis da variável 
Codificação inicial Codificação 

utilizada 
Ponto médio Diferença entre o ponto médio de uma 

categoria e o ponto médio da categoria 
imediatamente inferior 

A. Nenhuma, 
apenas assisto às 
aulas 

1. Nenhuma, 
apenas assisto às 
aulas 

0.0 0.0 

B. Uma a duas 2. Uma a duas 1.5 1.5 
C. Três a cinco 3. Três a cinco 4.0 2.5 
D. Seis a oito 4. Seis a oito 7.0 3.5 
E. Mais de oito 5. Mais de oito 9.0 2.0 

Fonte: Adaptado de MENEGUELLO et al. , 2002, p. 94. 

 

O mesmo ocorre com as outras variáveis utilizadas no modelo, com a agravante 

de que muitas delas, como o conhecimento de inglês (Tabela 11), apresentam dificuldades 

ainda maiores para se representar adequadamente a diferença entre as classes.  Ainda assim, o 

tratamento utilizado pelos autores foi codificar as variáveis seqüencialmente de um a n, em 

que n é igual ao número de classes da variável e utilizá-las como se fossem variáveis 

quantitativas intervalares. 

 

Tabela 11 - Codificação utilizada para a variável Conhecimento da língua inglesa 
Codificação inicial Codificação utilizada 
A. Praticamente nulo 1. Praticamente nulo 
B. Leio, mas não escrevo nem falo 2. Leio, mas não escrevo nem falo 
C. Leio bem, mas não escrevo nem falo 3. Leio bem, mas não escrevo nem falo 
D. Leio e escrevo bem e falo razoavelmente 4. Leio e escrevo bem e falo 

razoavelmente 
E. Leio, escrevo e falo bem 5. Leio, escrevo e falo bem 

Fonte: Adaptado de MENEGUELLO et al. , 2002, p. 94. 

 

Dessa forma, continuando com a variável conhecimento de inglês, os autores 

adotaram a premissa de que a variação de um nível para outro da variável é linear e constante, 

o que pode não ser verdadeiro.  Mais especificamente, para o curso de Administração de 

Empresas, por exemplo, os autores afirmam que a cada nível que o aluno sobre no 

conhecimento de inglês, o desempenho dele no Provão melhora em 0.172 desvio-padrão. 

                                                 
20 [...] requer o ordenamento de pessoas ou objetos de tal forma que eles reflitam a grandeza no atributo em 
questão” (PEDHAZUR; SCHMELKIN, 1991, p. 19, tradução nossa). 
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O procedimento recomendado em uma situação como essa é utilizar variáveis 

dummy.  Segundo Pedhazur, a codificação de variáveis nominais e ordinais no formato 

dummy consiste em criar n-1 vetores binários, em que n é o número de categorias da variável 

que deve ser codificada.  Cada vetor comporta somente os valores 0 ou 1 e cada caso terá o 

valor 1 somente na categoria a que pertence e 0 em todas as outras.  Dessa forma, é possível 

isolar os efeitos de cada classe, ao invés de presumir uma evolução linear na passagem de 

uma classe para outra. 

De qualquer forma, observadas as ressalvas metodológicas, será feita a 

interpretação dos resultados obtidos para o curso de Administração de Empresas, que é o de 

interesse direto neste caso.  Os resultados são repetidos na Tabela 12 para conveniência do 

leitor. 

 

Tabela 12 - Resultados resumidos dos modelos explicativos para o curso de Administração de 
Empresas para o Provão de 2001 

Var. 

Explic. 

Curso  Rede 

IES 

Idade Inglês Estudo Sexo NSE Cor Tipo 

Curso 

Trab Rede 

IEM 

0.095 Admin  0.128 -0.057 0.172 0.126  0.115 0.042  0.039  

Fonte: MENEGUELLO et al. , 2002, p. 95. 

 

Começando pelo ajuste do modelo, as variáveis utilizadas explicam, 

aproximadamente, 10% da variância total existente nos resultados dos alunos, o que é baixo, 

porém está no limite inferior do intervalo de variância explicada, normalmente, reportado 

pelos estudos da área e que vai de 10% a 20%. Nem todas as variáveis são significativas, 

como sexo do respondente, tipo de curso feito no ensino médio (comum, técnico, magistério, 

supletivo ou outro) e curso do ensino médio (todo em escola pública, todo em escola privada, 

maior parte em escola pública, maior parte em escola privada, metade em escola pública e 

metade em escola privada).  O fato de o gênero do respondente não ser significativo é 

surpreendente, haja vista resultados de pesquisas anteriores, e será comentado mais à frente. 

Tomando, agora, a variável “Rede IES” como exemplo, o modelo associa 

melhores notas a alunos provenientes das faculdades e universidades públicas.  Mais 

especificamente, estudar em uma escola pública adiciona, em média 0.128 desvio-padrão na 

nota no Provão do aluno.  Os outros coeficientes têm interpretação semelhante. 

Voltando à variável gênero, surpreende o fato de ela não ser estatisticamente 

significante no curso de Administração por dois motivos:  

1)  ela é significante em quase todos os outros cursos; 
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2)  estudos como Ferrão (2003) e Barbosa e Fernandes (2001) mostram que no Brasil 

há diferença de desempenho entre meninos e meninas. Portanto é interessante 

perguntar por que essa diferença não teria sido observada no curso de 

Administração. 

 

O relatório do Programme for International Student Assessment (PISA) de 2003 

oferece pistas do que talvez possa estar por trás desse resultado.  Nesse relatório, o 

desempenho de meninos e meninas é medido em três áreas: matemática, compreensão de 

texto e ciências.  Os meninos obtêm notas melhores do que as meninas em matemática, mas 

piores em compreensão de texto.  Em ciências, os meninos apresentam ligeira vantagem, mas 

em muitos países, como o Brasil, as diferenças não são estatisticamente significantes (Tabela 

13) a um nível de 95% de confiança. 

 

Tabela 13: Desempenho de meninos e meninas no PISA 2003, para o Brasil e países 
selecionados, nas áreas de matemática, compreensão de textos e ciências. 

Área País Masc. Fem. Masc. – Fem. SE (Diferença) 

Média OCDE 506 494 12 0.8 

EUA 486 480 6 2.9 

Uruguai 428 416 12 4.2 

Matemática 

Brasil 365 348 16 4.1 

Média OCDE 477 511 -34 0.8 

EUA 479 511 -32 3.3 

Uruguai 414 453 -39 4.7 

Compreensão de 

texto 

Brasil 384 419 -35 3.9 

Média OCDE 503 497 6 0.9 

EUA 494 489 5 3.3 

Uruguai 441 436 5 4.4 

Ciências 

Brasil 393 387 6 3.9 

Fonte: Adaptado de OECD, 2004, pp. 356, 445 e 449. 

 

Esse resultado é interessante, no contexto deste estudo, pois, à medida que 

Administração de Empresas não é uma ciência exata e envolve muitas outras habilidades, 

seria de se esperar que ambos os gêneros tivessem desempenho mais próximo do que em 

carreiras que sejam totalmente voltadas para as áreas de exatas.  Além disso, a base de dados 

disponibilizada pelo INEP para esse estudo não inclui o gênero do respondente e o resultado 
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obtido por Meneguello et al. (2002) em seu estudo oferece evidências de que a ausência dessa 

variável na modelagem que será aqui desenvolvida não é crítica. 

 

 

5.2.2 Modelos de eficácia instrucional 

 

 

Para Scheerens, o pioneiro no desenvolvimento dos modelos agrupados nessa 

categoria foi Carrol que, em 1963, propôs um modelo em cinco classes de variáveis que 

explicavam a variação no aprendizado e no desempenho observado dos alunos: 

 Aptidão: variáveis que determinem a quantidade de tempo que um estudante 

necessita para aprender uma determinada tarefa em boas condições de instrução e 

motivação; 

 Oportunidade de aprendizado: quantidade de tempo disponível para o aprendizado; 

 Perseverança: quantidade de tempo que um estudante se propõe a investir no 

aprendizado; 

 Qualidade da instrução: variáveis que indiquem a qualidade do professor e do 

ambiente da escola.  Podem ser variáveis já utilizadas nos modelos de função de 

produção, como indicadores de infra-estrutura, mas também podem incluir 

indicadores do processo de ensino e aprendizado.  Quando a qualidade não for boa, 

o tempo necessário para o aprendizado aumenta; 

 Habilidade para compreender a instrução: por exemplo, compreensão de textos e a 

habilidade de estruturar e conduzir o aprendizado de forma independente. 

(SCHEERENS, 1997, pp. 272-273). 

 Note-se que as variáveis referentes aos aspectos escolares, predominantes na 

função de produção, não foram suprimidas, porém a elas foram agregadas variáveis de alunos, 

que captam diferenças individuais entre os alunos e variáveis de qualidade de instrução que 

anteriormente não eram consideradas e que têm por objetivo entrar na sala de aula. 

Ainda que sejam várias as semelhanças com o modelo de produção anterior, 

Scheerens aponta duas diferenças fundamentais que individualizam os modelos de eficácia 

instrucional: 

1) incorporação ao modelo de variáveis que representem o processo educativo; 

2)  utilização exclusivamente de micro-dados, ou seja, dados no nível dos alunos.  Os 

modelos de produção, como dito anteriormente, não consideravam o processo 
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educativo e utilizavam, mais usualmente, dados agregados no nível de escolas e de 

distritos. 

Walberg (1984) propõe uma interessante ampliação do modelo original de Carrol, 

no qual ele incorpora variáveis ambientais.  O Esquema 5 representa o modelo de Walberg. 

 

APTIDÃO:
•Habilidade

•Desenvolvimento
•Motivação

APTIDÃO:
•Habilidade

•Desenvolvimento
•Motivação

INSTRUÇÃO:

•Quantidade

•Qualidade

INSTRUÇÃO:

•Quantidade

•Qualidade

AMBIENTE:
•Lar

•Sala de aula
•Pares e colegas

•Televisão

AMBIENTE:
•Lar

•Sala de aula
•Pares e colegas

•Televisão

APRENDIZADO:
•Afetivo

•Comportamental
•Cognitivo

APRENDIZADO:
•Afetivo

•Comportamental
•Cognitivo

X

Y

Z

a

b

c

Feedback
 

Esquema 5: Influências causais sobre o aprendizado. 

Fonte: Adaptado de WALBERG, 1984, p. 21. 

 

Walberg, também, apresenta, com base em uma extensa revisão de literatura, os 

efeitos médios encontrados por pesquisadores para indicadores de cada uma das variáveis de 

cada um dos três fatores primários de influência educacional.  Os resultados estão na Tabela 

14. 
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Tabela 14 - Quantificação dos efeitos do modelo de Walberg. 

Fator Variável Indicador Efeito Ranking 
no fator 

Aptidão Habilidade QI 0.71 1 
  QI (ciências) (2) 0.48 2 
 Desenvolvimento Estágio piagetiano 0.47 3 
  Estágio piagetiano (ciências) (2) 0.40 4 
 Motivação Motivação 0.34 5 
  Auto-conceito 0.18 6 
Instrução (1) Qualidade Reforço positivo 1.17 1 
  Aceleração 1.00 2 
  Treinamento de leitura 0.97 3 
  Feedback 0.97 4 
  Aprendizados de ciências 0.81 5 
  Aprendizado em grupos 0.76 6 
 Quantidade Tempo de instrução 0.38 11 
Ambiente Lar Ambiente em casa 0.37 4 
  Participação dos pais 0.50 3 
  Status sócio-econômico 0.25 6 
 Sala de aula Tarefas corrigidas e comentadas 

pelo professor 
0.79 1 

  Tarefas passadas, mas não 
corrigidas 

0.28 5 

  Moral da sala 0.60 2 
 Pares e colegas Pressão dos pares 0.24 7 
 Televisão Horas de TV -0.05 8 
Fonte: WALBERG, 1984, pp. 23-24. 

(1) Walberg fornece resultados de 26 indicadores de qualidade de instrução.  Somente os seis 

primeiros foram apresentados aqui. 

(2) Correlações entre QI e aprendizado de ciências e estágio piagetiano de desenvolvimento 

cognitivo e aprendizado de ciências. 

 

Para a perfeita compreensão da tabela, faz-se necessário expor, ainda que 

resumidamente, o pensamento de Piaget sobre os estágios de desenvolvimento cognitivo.  Em 

resumo, Piaget teorizava que existiriam quatro estágios no desenvolvimento da cognição 

humana: o período sensório-motor, o período pré-operatório, o período operatório concreto e 

o período operatório formal. (MUÑOZ, M.E.d.S., 1998). 

 Se bem que possa existir variação de uma criança para outra, os estágios de 

desenvolvimento estão fortemente associados à idade da pessoa, e o estágio sensório-motor 

vai do zero aos dois anos, o pré-operatório vai dos dois aos sete anos, o operatório concreto 

vai dos sete aos 11 anos e o operatório formal se inicia aos 11 anos e se prolonga por toda a 

vida da pessoa. (UNIVERSITY, M., 2005b). 

No período sensório-motor, a criança não possui linguagem, nem representação 

interna do mundo externo, que será desenvolvida já ao longo desse primeiro período.  O 

aprendizado ocorre através de dois mecanismos essenciais aos quais Piaget denominou 
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Assimilação e Acomodação.  Assimilação é a incorporação de informações do mundo exterior 

aos esquemas mentais internos, concebidos através de experiências anteriores.  Acomodação é 

o oposto, ou seja, envolve a modificação dos esquemas mentais para incorporar novas 

informações que não se ajustem aos esquemas existentes. 

Na fase seguinte, estágio pré-operatório, a criança já é capaz de elaborar 

representações mentais, porém o pensamento ainda se caracteriza por ser intuitivo, ao invés de 

lógico. Além disso, a criança ainda não é capaz de separar as suas percepções das percepções 

do outro. Por exemplo, uma criança, nessa fase de desenvolvimento, acredita que se ela fecha 

os olhos e não vê a pessoa que está à sua frente, então, essa outra pessoa, também, não pode 

enxergá-la. 

Aos sete anos, a criança atinge o estágio de operações concretas. Nessa fase, o 

pensamento apresenta características mais lógicas e a criança desenvolve o domínio sobre 

operações mentais elementares, como a conservação, que é a capacidade de compreender que 

dois objetos, ou seres, podem ter as mesmas propriedades apesar de diferir no aspecto.  Por 

exemplo, a criança consegue entender que um copo baixo e largo e um copo alto e fino 

contêm a mesma quantidade de líquido, apesar de os copos diferirem no aspecto. 

Finalmente, aos 11 anos inicia-se o período de operações formais.  O pensamento 

torna-se progressivamente, mais abstrato; os pensamentos indutivo e dedutivo se desenvolvem 

e a criança consegue desenvolver hipóteses e testá-las no mundo real.  Além disso, pessoas 

nesse estágio de desenvolvimento conseguem compreender as múltiplas variáveis que 

influenciam uma determinada realidade e qual é o impacto de cada uma. (UNIVERSITY, M., 

2005a). 

 

 

5.2.3 Modelos hierárquicos integrados de eficácia escolar 

 

 

Os modelos dessa família são utilizados nas pesquisas mais avançadas de eficácia 

escolar por dois motivos: em primeiro lugar, eles utilizam tanto informações dos alunos 

quanto das escolas e, além disso, permitem a utilização de técnicas estatísticas mais avançadas 

que só se tornaram realmente acessíveis a partir dos anos 1990, com a difusão de 

microcomputadores e de pacotes estatísticos mais sofisticados. Nesse momento, não serão 

apresentados os modelos em formato simbólico, nem será discutida a estimação de modelos 

hierárquicos, sendo que o foco dessa seção está na necessidade desse tipo de modelo e na 
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análise de modelos hierárquicos de eficácia escolar encontrados na literatura. A discussão 

formal da teoria estatística dos modelos lineares hierárquicos será feita nas seções 8.1. e 8.2. 

 

 

5.2.3.1 Necessidade de utilização de modelos hierárquicos 

 

 

Para Ferrão (2003, p. 29), “Muitos conjuntos de dados refletem a estrutura da 

população em que foram recolhidos”.  Por exemplo, indivíduos podem estar agrupados em 

famílias, que estão agrupadas em comunidades, ou cidades, que estão agrupadas em Estados e 

esses em países. Em outro contexto, alunos podem ser agrupados em salas de aula, que podem 

ser agrupadas em escolas, que podem ser agrupadas em unidades da federação, etc (Esquema 

6). 

 

UFUF

Escola

Aluno

 
Esquema 6 - Representação visual da agregação hierárquica 

natural que ocorre em dados de desempenho 
escolar 

 

Para Raudenbush e Bryk (1986), o uso de modelos lineares tradicionais no estudo 

de fenômenos que são inerentemente hierárquicos, como eficácia escolar, produzem 

resultados enganosos. No entanto, há apenas alguns anos, os pesquisadores utilizavam 

modelos tradicionais para analisar resultados escolares. Para os autores, isso não acontecia 
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porque anteriormente havia um consenso sobre essa metodologia, mas sim porque não havia 

técnicas alternativas acessíveis e viáveis. 

A pesquisa educacional, no entanto, não é a única a se utilizar de modelos 

hierárquicos. Outras áreas de conhecimento utilizam esse tipo de modelagem, com diferentes 

nomes para a mesma técnica.  Raudenbush et al. (1992) relatam que, em estudos da área em 

sociologia, os modelos hierárquicos são denominados modelos lineares multinível; em 

aplicações biológicas e biométricas, levam os nomes de modelos de efeitos mistos e de efeitos 

aleatórios e, na econometria, são conhecidos como modelos de regressão com coeficientes 

aleatórios. 

Hox (2002) afirma que, historicamente, o procedimento usual para analisar dados 

dessa natureza era o de transportar todas as variáveis, através de processos de agregação, ou 

de desagregação, para o mesmo nível de análise, por exemplo, o nível de escolas, e, então, 

ajustar modelos normais de regressão. O autor afirma que há dois problemas fundamentais 

com esse procedimento: o primeiro é estatístico e o segundo é conceitual e interpretativo. 

O problema estatístico diz respeito ao procedimento de agregação ou 

desagregação em si.  Se os dados de um nível inferior são agregados em um nível superior, 

através da média, por exemplo, muita informação é perdida e a análise perde poder. Por outro 

lado, se os dados são desagregados e o modelo é ajustado com base nos dados do nível 

inferior, o resultado é que os testes estatísticos normais, ao tratar todos os pontos de dados 

como independentes, irão rejeitar a hipótese nula em uma proporção muito superior ao nível 

de confiança utilizado.  Isso irá ocorrer porque o teste irá utilizar o número de casos do nível 

inferior como o tamanho da amostra quando, na verdade, o tamanho da amostra neste caso é o 

número de casos do nível superior, que é muito menor. 

O problema interpretativo ocorre quando o analista comete o que Hox denomina 

de “fallacy of the wrong level21” (p. 3), ou seja, analisar variáveis que pertencem a um 

determinado nível e fazer afirmações e elaborar conclusões em outro nível.  Kreft (1987 p. 99) 

chama atenção para a mesma questão ao discutir as dificuldades do que ela denomina 

“crosslevel analysis”22.  Freedman (1999, p. 1) denomina esta situação de inferência 

ecológica, ou seja, “inferences about individual behavior drawn from data about 

aggregates”23.  Uma inferência ecológica pode conduzir o pesquisador a cometer uma falácia 

                                                 
21 “falácia do nível hierárquico errado”. (HOX, p. 3, tradução nossa). 
22 “análises entreníveis”. (FREEDMAN, 1999, p. 1, tradução nossa) 
23 “inferências sobre comportamento individual feitas a partir de dados agregados” (FREEDMAN, 1999, p. 1, 
tradução nossa). 



97 

ecológica, ao presumir que relações existentes no nível de grupo necessariamente existem no 

nível individual.  Para o autor, no entanto, essas inferências continuarão a ser feitas até 

mesmo porque dados agregados são obtidos mais facilmente do que dados individuais, 

portanto, na prática da pesquisa, muitas vezes somente dados agregados estão disponíveis. 

Demidenko (2004) oferece uma explicação ligeiramente diferente para justificar a 

utilização de modelos hierárquicos.  Para o autor, os alunos de cada escola podem ser 

considerados como pertencentes ao mesmo agrupamento, por exemplo, o agrupamento dos 

alunos da Universidade Federal da Bahia.  Dessa forma, há duas fontes de variação na 

variável dependente, neste caso o desempenho de cada aluno no ENC: 

1)  variação dentro dos grupos, devido a diferenças entre os alunos; 

2)  variação entre os grupos, devido a diferenças entre as escolas.  Generalizando, 

haverá uma fonte de variação para cada nível considerado no modelo.  Por 

exemplo, o esquema 6 representa um modelo de três níveis (aluno, escola e UF), 

no qual existem três fontes de variação, entre alunos (dentro dos grupos), entre 

escolas e entre Estados. 

Segundo Demidenko, as observações de um mesmo agrupamento são dependentes 

entre si, justamente por pertencerem ao mesmo grupo, e são independentes das observações 

de um outro agrupamento.  É justamente essa dependência das observações de um mesmo 

agrupamento que viola as premissas dos modelos lineares tradicionais, que presumem que 

todas as observações são independentes umas das outras. 

O autor propõe uma forma interessante de se visualizar o desafio de se modelar 

dados inerentemente hierárquicos e o perigo de ser levado a conclusões equivocadas ao se 

utilizar de ferramentas tradicionais nesse contexto (Esquema 7). 
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Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

 

Esquema 7 - Modelo de regressão linear tradicional (figura da esquerda) e modelo de 
regressão linear hierárquica (figura da direita) 

 

O esquema 7 mostra a relação existente entre duas variáveis, por exemplo, x e y, 

que podem ser subdivididas em três grupos, 1, 2 e 3.  Se todas as observações forem 

consideradas, simultaneamente, a conclusão será que existe uma relação linear bastante 

acentuada entre as variáveis, conforme mostrado na figura da esquerda do esquema 7.  Porém, 

se cada grupo for analisado separadamente, pode-se perceber que o grupo 1 apresenta uma 

relação linear diretamente proporcional, mas que no grupo 2 a relação entre as variáveis não é 

linear.  Por sua vez, no grupo 3, a relação volta a ser linear, mas inversamente proporcional, o 

oposto de antes. 

A análise tradicional esconde as diferenças existentes entre os grupos, que 

somente se tornam claras graças à utilização dos modelos hierárquicos.   

 

 

5.2.3.2 Análise de modelos propostos na literatura 

 

 

Scheerens (1997) afirma que modelos hierárquicos de efeitos escolares possuem 

três características que os distinguem das classes anteriores de modelos que foram discutidas: 
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1) Os antecedentes são classificados em termos de inputs, processos e contexto da 

escolarização, em outras palavras, de acordo com um modelo básico de um 

processo inserido em um contexto organizacional e social; 

2) O modelo possui diversos níveis estruturais, de tal forma que as escolas estão 

agrupadas em situações de contexto, turmas estão agrupadas em escolas e alunos 

estão agrupados em turmas, ou de acordo com os seus professores; 

3)  Em formulações recentes, uma estrutura causal complexa e efeitos dinâmicos 

estão presentes como uma sofisticação dos modelos iniciais. 

Além dessas características, existiria uma premissa fundamental de que “higher 

level conditions somehow facilitate lower level conditions”24 (SCHEERENS, 1997, p. 280), 

fenômeno que o autor denomina de efeitos trans-nível. 

Nesse mesmo paper, o autor propõe um modelo em três níveis: sala de aula, 

escola e contexto social (esquema 8), tendo como saída medidas de desempenho individuais, 

ajustadas por medidas de inteligência e situação socioeconômica. Talvez a característica mais 

marcante desse modelo não seja o que ele evidencia, mas sim o que ele omite, a saber, o nível 

individual dos alunos. É curioso que o autor reconheça que o desempenho deva ser ajustado 

por medidas individuais, mas não tenha incluído esse nível explicitamente no modelo 

proposto. 

                                                 
24 “características dos níveis mais elevados catalizam resultados nos níveis mais baixos” (SCHEERENS, 1997, p. 
280, tradução nossa). 
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Processo:Processo:

Contexto social:

•Nível de desempenho exigido pelos órgãos regulatórios; 

•Desenvolvimento do consumerismo educacional;

•Co-variáveis tais como tamanho da escola, composição do corpo docente, 
rede da escola, ambiente urbano ou rural.

Contexto social:

•Nível de desempenho exigido pelos órgãos regulatórios; 

•Desenvolvimento do consumerismo educacional;

•Co-variáveis tais como tamanho da escola, composição do corpo docente, 
rede da escola, ambiente urbano ou rural.

Entradas:

•Experiên-
cia do corpo 
docente;

•Gasto por 
aluno;

•Apoio 
familiar.

Entradas:

•Experiên-
cia do corpo 
docente;

•Gasto por 
aluno;

•Apoio 
familiar.

Saídas:

•Desempe-
nho educa-
cional, ajus-
tado por 
medidas 
como nível 
de inteligên-
cia e situa-
ção sócio-
econômica.

Saídas:

•Desempe-
nho educa-
cional, ajus-
tado por 
medidas 
como nível 
de inteligên-
cia e situa-
ção sócio-
econômica.

Nível “Escola”:

•Nível de exigência de desempenho;

•Liderança escolar;

•Planejamento cooperado;

•Qualidade e conteúdo dos programas;

•Atmosfera ordenada;

•Potencial avaliativo.

Nível “Escola”:

•Nível de exigência de desempenho;

•Liderança escolar;

•Planejamento cooperado;

•Qualidade e conteúdo dos programas;

•Atmosfera ordenada;

•Potencial avaliativo.

Nível “Sala de aula”:

•Tempo de dedicação à escola (incluindo 
trabalho de casa);

•Ensino estruturado;

•Oportunidade para aprender;

•Expectativa do progresso dos alunos;

•Práticas de avaliação;

•Reforço e apoio dos pares.

Nível “Sala de aula”:

•Tempo de dedicação à escola (incluindo 
trabalho de casa);

•Ensino estruturado;

•Oportunidade para aprender;

•Expectativa do progresso dos alunos;

•Práticas de avaliação;

•Reforço e apoio dos pares.

 
Esquema 8 - Modelo integrado de eficácia escolar 

Fonte: SCHEERENS, 1997, p. 281. 

 

Outro modelo (ver Esquema 9), proposto pela UNESCO (2004), explicita o nível 

dos alunos mais apropriadamente do que o anterior. 
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Características do aluno:

•Aptidão

•Perseverança

•Interesse na escola

•Conhecimento prévio

•Bloqueios ao aprendizado

Características do aluno:

•Aptidão

•Perseverança

•Interesse na escola

•Conhecimento prévio

•Bloqueios ao aprendizado

Características da escola:

•Materiais didáticos

•Infra-estrutura

•Recursos humanos: professores, 
reitores, pessoal de apoio logístico

•Estrutura de governança da 
escola

Características da escola:

•Materiais didáticos

•Infra-estrutura

•Recursos humanos: professores, 
reitores, pessoal de apoio logístico

•Estrutura de governança da 
escola

Resultados:

•Alfabetização verbal e 
numérica e habilidades

•Criatividade e inteligência 
emocional

•Valores

•Benefícios sociais mais 
amplos

Resultados:

•Alfabetização verbal e 
numérica e habilidades

•Criatividade e inteligência 
emocional

•Valores

•Benefícios sociais mais 
amplos

•Padrões nacionais
•Expectativas sociais
•Demanda do mercado de 
trabalho
•Globalização

•Filosofia de ensino-
aprendizagem
•Peer effect
•Apoio dos pais
•Tempo disponível para a 
escola e trabalhos fora da
escola

•Estrutura do sistema
educacional
•Recursos públicos
disponíveis
•Competitividade da
profissão de professor no 
mercado de trabalho
•Estrutura de governança
da educação pública

•Condições econômicas e 
de emprego na
comunidade
•Fatores sócio-culturais e 
religiosos
•(Estratégias de apoio)

Contexto:

Ensino e aprendizagem:
•Tempo para o aprendizado
•Métodos de ensino
•Avaliação, feedback e 
incentivos
•Tamanho da sala

Ensino e aprendizagem:
•Tempo para o aprendizado
•Métodos de ensino
•Avaliação, feedback e 
incentivos
•Tamanho da sala

 
Esquema 9 - Modelo de referência para a compreensão de qualidade em educação 

Fonte: UNESCO, 2004, p. 36. 

 

Soares (2004), também, propõe um modelo em que as características individuais 

dos alunos são consideradas explicitamente (Esquema 10).  No trabalho citado, Soares 

utilizou a técnica de modelos hierárquicos para analisar os dados do SAEB de 2001.  Segundo 

Soares, a opção pelos modelos hierárquicos se deveu ao fato de que tais modelos são 

“adequados à análise de dados educacionais que possuem uma evidente estrutura hierárquica: 

os alunos são agrupados em salas de aulas, reunidas em escolas que, por sua vez, podem ser 

agrupadas em sistemas de ensino ou regiões geográficas”. (p. 96). 
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34

Aluno:Aluno:

Recursos familiares:Recursos familiares:
•Econômicos

•Culturais

•Trajetória escolar

•Saúde

•Envolvimento dos pais

•Estrutura familiar

•Raça

•Sexo

Características internas:Características internas:
•Recursos

•Governança

•Composição

Professor:Professor:
•Conhecimento

•Experiência

ALUNO

ESCOLA

CONTEXTO SOCIAL

MotivaçãoMotivação

Atitudes em 
relação à 

escola

Atitudes em 
relação à 

escola

TalentosTalentos

AprendizagemAprendizagem ProficiênciaProficiência

Ensino

Organização socialOrganização social Projeto pedagógicoProjeto pedagógico

Professor
Professor

ConteúdoAlunos

Alunos

•Leis

•Comunidade servida

•Setor

•Localização
 

Esquema 10 - Modelo conceitual de eficácia escolar 

Fonte: SOARES, 2004, p. 85. 

 

O autor não mostra os valores encontrados para os coeficientes estimados pelo 

modelo, limitando-se a informar a direção dos efeitos e a sua significância estatística, 

conforme pode ser visto na Tabela 15.  Tomando a variável “Licenciatura em Matemática” 

como exemplo, a tabela informa que professores que possuem a licenciatura causam um 

impacto positivo sobre o desempenho médio do aluno, porém diminui a eqüidade25, 

aumentando a distância entre o desempenho médio dos alunos brancos e não-brancos.  Os 

efeitos das outras variáveis devem ser interpretados de forma análoga. 

 

 

                                                 
25 Eqüidade, nesse contexto, representa o quão próximos ou distantes estão os desempenhos de alunos de 
diferentes raças.  Soares operacionalizou esse construto através da diferença entre o desempenho médio de 
alunos brancos e não-brancos.  Médias próximas indicariam alta eqüidade, ao passo que médias distantes seriam 
indicativas de baixa eqüidade.  Uma variável que aumenta a eqüidade, diminui a distância entre os alunos de 
raças diferentes.  Uma variável que diminua a eqüidade, aumenta a distância entre os alunos de raças diferentes. 
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Tabela 15 - Efeitos de características do professor no desempenho médio e no tamanho da 
diferença de desempenho associada a sexo, cor, nível socioeconômico (NSE) e 
atraso escolar 

Efeito na eqüidade Características do 
professor 

Efeito na qualidade 
média Sexo Cor NSE Atraso 

Licenciatura em 
Matemática 

Aumenta ** - Diminui ** - - 

Expectativa do 
professor 

Aumenta ** - - - - 

Conteúdo já 
desenvolvido 

Aumenta ** - - - - 

Relação com o diretor Aumenta ** - - - - 
Relação com a equipe Aumenta ** - Diminui ** - - 
Percepção de 
problemas externos à 
escola 

Aumenta * - - Aumenta * - 

Percepção de 
Problemas internos à 
escola 

- - - - Diminui ** 

Comprometimento - Aumenta * - - Diminui * 
Dedicação - - - Diminui ** - 
Salário Aumenta ** - Diminui * - - 
Sexo Diminui * - - - - 
Fonte: Adaptado de SOARES, 2004, p. 98. 

Nota: (-) indica efeito não significante estatisticamente, (*) – indica efeito significante ao nível de 

10%, (**) - indica efeito significante ao nível de 5%. 

 

Uma das conclusões que mais chama a atenção do leitor no estudo de Soares (p. 

98) é que é relativamente mais fácil causar impacto na a qualidade do ensino do que sobre a 

desigualdade de ensino entre os diversos grupos, ou seja, é mais fácil elevar a média geral do 

grupo do que aumentar a eqüidade. Infelizmente, no entanto, o autor não oferece muitos 

esclarecimentos sobre essa questão, limitando-se a conjecturar que “Uma possível explicação 

para a ausência de efeito na redução da eqüidade talvez seja que a redução das desigualdades 

não é problema colocado na rotina da escola e isso dificulta a existência de experiências de 

sucesso que seriam registradas nos dados”. 

Além de efeitos dos professores, Soares estudou o efeito de fatores associados à 

escola, como infra-estrutura e visão da diretoria sobre diversas questões (Tabela 16). 

Fica claro nos resultados apresentados que investimentos em infra-estrutura 

possuem impacto significativo sobre o desempenho dos alunos.  Para Soares(p. 98), essa é 

uma comprovação de que, no Brasil, “ainda não superamos a fase de investimento básico nas 

escolas”. Novamente, emerge o padrão de que as variáveis estudadas causam maior impacto 

sobre a qualidade média do ensino, medida através do desempenho em exames padronizados, 

do que sobre a desigualdade entre grupos. 
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Tabela 16 - Efeitos de características escolares no desempenho médio e no tamanho da 
diferença de desempenho associada a sexo, cor, nível socioeconômico (NSE) e 
atraso escolar 

Efeito na eqüidade Características do 
professor 

Efeito na 
qualidade média Sexo Cor NSE Atraso 

Equipamentos Aumenta ** - Diminui ** - - 
Segurança Aumenta ** - Diminui * Aumenta * Aumenta ** 
Limpeza Aumenta ** - Diminui * - - 
Qualidade das salas Aumenta ** - Diminui ** - - 
Prédio Aumenta ** - - - - 
Seleção dos alunos Aumenta ** - - - - 
Visão do diretor sobre o 
comprometimento dos 
professores 

Aumenta ** - - - - 

Percepção de Problemas 
externos à escola 

Aumenta ** - - Aumenta * - 

Percepção de Problemas 
internos à escola 

Aumenta ** - - - Aumenta ** 

O diretor tem pós-
graduação 

- - - - Diminui * 

Fonte: Adaptado de SOARES, 2004, p. 99. 

Nota: (-) indica efeito não significante estatisticamente, (*) – indica efeito significante ao nível de 

10%, (**) - indica efeito significante ao nível de 5%. 

 

Qualidade e Eqüidade na Educação Fundamental Brasileira (2002), analisando os 

dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), de 1999, ajustaram um modelo 

linear hierárquico para explicar o desempenho dos alunos em Ciências, Geografia, História, 

Português e Matemática. Os próprios autores classificam o modelo utilizado por eles como 

pertencente à categoria de “função de produção” (p. 3), porém como foi utilizada a técnica de 

modelagem hierárquica, optou-se por discutir a pesquisa realizada pelos autores nessa seção. 

Os autores estimaram diversos modelos hierárquicos de dois níveis, sendo o 

primeiro o próprio aluno e o segundo a escola em que o aluno estudava.  Utilizando os 

esquemas mostrados acima como referência, o modelo de Albernaz (Esquema 11)  pode ser 

compreendido como um caso especial do modelo de Scheerens, no qual a influência do 

contexto social é desprezada e as variáveis do nível escola são reduzidas ao nível 

socioeconômico médio do corpo discente da instituição. 
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Processo:Processo:

Saídas:

•Desempe-
nho no 
SAEB

Saídas:

•Desempe-
nho no 
SAEB

Nível “Escola”:

•Nível sócio-econômico médio da escola

Nível “Escola”:

•Nível sócio-econômico médio da escola

Nível “Aluno”:

•Sexo;

•Desempenho em ciências;

•Desempenho em geografia;

•Desempenho em história;

•Desempenho em português;

•Nível sócio-econômico individual;

•Repetente;

•Pardo;

•Negro.

Nível “Aluno”:

•Sexo;

•Desempenho em ciências;

•Desempenho em geografia;

•Desempenho em história;

•Desempenho em português;

•Nível sócio-econômico individual;

•Repetente;

•Pardo;

•Negro.

 
Esquema 11: Modelo de aprendizado de Albernaz 

Fonte: Adaptado de Qualidade e Eqüidade na Educação 

Fundamental Brasileira, 2002, p. 12. 

 

Os resultados obtidos pelos autores indicam que a variância explicada pelas 

escolas, ou seja, o efeito-escola, se resume a 7.5% da variância existente nos resultados (p. 

13), o status socioeconômicos médio das escolas responde por aproximadamente 2% da 

variância total e características próprias dos alunos explicam os outros 90.5% da variância 

total, ou seja, os autores encontraram um efeito-escola ainda menor do que Coleman, há 40 

anos atrás. 

Quanto aos efeitos das variáveis independentes, todas os coeficientes estimados 

foram significativos a um grau de 99% de confiança. Os principais efeitos ficaram por conta 

do status médio da escola, do gênero, principalmente em português, e da ocorrência de 

repetência. O status médio da escola acrescentava 25.5 pontos no desempenho médio dos 

alunos da escola, à medida que crescia. Quanto ao gênero, os autores concluíram que meninos 

obtêm melhores resultados do que meninas em matemática, ciências e geografia, porém as 
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meninas vão melhor em português, sendo que em história, não foi observada diferença 

significante. Finalmente, a repetência, também, possuía um forte efeito sobre o desempenho 

dos alunos. Pessoas com um ano de repetência apresentavam um desempenho 16 pontos 

inferior ao de pessoas sem repetência, em média e esse número crescia até atingir um 

desempenho 22.8 pontos inferior para quem tinha quatro repetências em seu histórico. 

 

 

5.3 Síntese do capítulo 

 

 

Concluindo, essa seção demonstrou a necessidade de se utilizarem modelos 

hierárquicos na pesquisa educacional e, a seguir, apresentou modelos representativos que 

podem ser encontrados na literatura.  Em resumo, os modelos hierárquicos são necessários 

para se contornar dois problemas que surgem ao se utilizarem modelos lineares tradicionais na 

análise de dados naturalmente agrupados de acordo com uma hierarquia: 

1)  o problema da agregação; 

2)  a análise das interações entre-níveis, também conhecida por fallacy of the wrong 

level. 

 

A agregação pode conduzir o pesquisador a conclusões incorretas ao distorcer as 

relações e correlações entre variáveis existentes no nível individual.  Foram citados exemplos 

de estudos em que correlações quase nulas no nível individual se tornam fortes no nível 

agregado. 

Esse problema estatístico pode conduzir ao problema interpretativo da análise das 

interações.  Em outras palavras, ao se deparar com uma correlação forte no nível agregado, o 

pesquisador pode se sentir tentado a fazer inferências no nível individual baseado naqueles 

resultados distorcidos.  Os modelos hierárquicos, ao tratar simultaneamente os vários níveis 

hierárquicos existentes na população, permitem separar esses efeitos e evitar os problemas 

estatísticos e interpretativos decorrentes de serem utilizados modelos lineares convencionais. 

Analisados os principais modelos encontrados na literatura, será desenvolvido o 

modelo conceitual que será adotado neste trabalho.  Antes disso, no entanto, faz-se necessário 

descrever a base de dados disponibilizada pelo INEP para o desenvolvimento deste trabalho.  

Somente então, um modelo conceitual poderá ser descrito e operacionalizado. 
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6 DESCRIÇÃO DOS DADOS UTILIZADOS 

 

 

Esse capítulo faz uma necessária pausa na construção dos modelos para que a base 

de dados que será utilizada seja devidamente caracterizada.  A apresentação dos dados, nesse 

momento, facilitará a compreensão dos modelos apresentados no capítulo “Desenvolvimento 

de um modelo conceitual síntese”. 

Foram utilizados os dados de 2003 do ENC.  Estavam disponíveis as seguintes 

informações individuais de cada respondente à prova: IES na qual o respondente cursou o 

ensino superior, Município em que a escola se localiza, nota obtida pelo respondente e as 

respostas fornecidas ao questionário de perfil do egresso recolhido juntamente com o exame.  

O Anexo A fornece uma listagem com todas as questões dos questionários de perfil utilizados 

no período.  Porém, a consulta ao anexo não é obrigatória; no capítulo de desenvolvimento do 

modelo conceitual, os enunciados das questões efetivamente utilizadas na modelagem (nem 

todas foram aproveitadas) serão fornecidos conforme a necessidade. 

O número de inscritos no exame para os cursos de Administração de Empresas em 

2003, foi de 68,164.  Desse total, foram eliminados 12,296 casos para os quais havia uma ou 

mais questões incompletas.  Dos 55,868 casos restantes, foram, ainda, eliminados 651 

referentes a 50 instituições que apresentavam menos do que vinte respondentes por 

instituição.  Ao final, foram mantidos 55,217 casos. 

 

 

6.1 Análise da não-resposta 

 

 

Apesar do grande número de casos utilizados, sempre existe o risco de que a 

eliminação de casos incompletos possa acarretar algum viés na análise.  Para Walonick 

(2005), “Response rate is the single most important indicator of how much confidence can be 

placed in the results of a mail survey. A low response rate can be devastating to the reliability 

of a study”26. Portanto, uma boa compreensão do mecanismo gerador da não-resposta é 

essencial para se melhorar a confiabilidade da análise estatística. 

                                                 
26 “A taxa de resposta é o indicador mais importante de quanta confiança se pode colocar nos resultados de uma 
pesquisa pelo correio.  Uma baixa taxa de resposta pode ser devastadora para a confiabilidade do estudo.” 
(WALONICK, D.S., 2005, tradução nossa). 
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A não-resposta caracteriza-se pela ausência de uma ou mais respostas a um 

questionário. Vários estudos já foram feitos para tratar de, essencialmente, duas questões: as 

pessoas que não respondem a uma ou mais questões (no limite, não responderam ao 

questionário inteiro) possuem características semelhantes ou diferentes daquelas que 

responderam a todas as questões? Supondo-se que as características sejam diferentes, que 

efeito isso teria sobre as conclusões da análise, ou seja, que tipo de viés a não-resposta 

introduz na análise?  Para Armstrong e Overton (1977, p. 1), “If persons who respond differ 

substantially from those who do not, the results do not directly allow one to say how the entire 

sample would have responded – certainly an important step before the sample is generalized 

to the population”27. 

Fay (1986) afirma que as causas da não-resposta são bastante complexas e 

potencialmente muito variadas. Por exemplo, um número significativo de pessoas pode 

simplesmente se recusar a responder ao questionário e, nesses casos, a razão da não-resposta é 

facilmente interpretável. Porém, também é possível que alguém responda somente a algumas 

questões do questionário e não a outras. Nesse caso, a razão da não-resposta é menos clara, 

podendo incluir motivos que vão desde a incapacidade de compreensão de algumas questões, 

até a falsa interpretação do respondente de que a questão não se aplica a ele. Adicionalmente, 

existe um efeito multiplicador na não-resposta, no sentido de que não responder a uma 

questão pode levar a pessoa a não responder a outras questões que se seguem. Portanto, 

conclui o autor, “it is easily argued, then, that no single model can correctly reflect the 

implications of nonresponse in all instances”28 (FAY, 1986, p. 354). 

Fay faz uma distinção fundamental entre não-resposta ignorável e não-ignorável. 

Segundo o autor, não-resposta ignorável ocorre em situações nas quais a análise dos dados 

disponíveis conduz exatamente ao mesmo resultado que a inclusão do mecanismo de não-

resposta conduziria, quer esse mecanismo seja observável ou não. Essa situação é equivalente 

a afirmar que os dados omissos se distribuem de forma aleatória entre os respondentes e entre 

as questões. Nesse caso, não haveria grupos sub-representados devido à não-resposta. 

A não-resposta não-ignorável é exatamente o oposto da anterior, ou seja, existe 

um mecanismo indutor de não-resposta não-observável que faz com que os resultados da 

                                                 
27 “Se as pessoas que responderam diferirem substancialmente daqueles que não o fizeram, os resultados não 
permitem que se afirme como a amostra como um todo teria respondido – certamente um passo intermediário 
importante antes que se tente uma generalização para toda a população” (ARMSTRONG; OVERTON, 1977, p. 
1, tradução nossa). 
28 “é fácil argumentar, então, que nenhum modelo individualmente pode refletir totalmente as implicações da 
não-resposta em todos os possíveis cenários de sua ocorrência” (FAY, 1986, p. 354, p. 354, tradução nossa) 
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análise dos dados disponíveis sejam enviesados. Por exemplo, alunos com baixa motivação 

em relação ao curso ou à escola em que se graduaram podem se sentir menos inclinados a 

responder ao questionário. Em uma situação como essa, a representatividade de formandos 

descontentes com o curso de graduação será afetada e esse grupo será sub-representado na 

análise.  

Entre as variáveis que, potencialmente, poderiam afetar o padrão de não-resposta 

de uma pessoa, já foram estudados o tamanho do questionário; características 

sociodemográficas dos respondentes, como raça, idade, gênero, nível educacional e classe 

social; características sociodemográficas dos domicílios dos respondentes; distribuição 

geográfica dos respondentes; e interesse e motivação dos respondentes com o assunto em 

questão. 

Griffin (2002) faz uma interessante revisão de literatura e analisa padrões étnicos 

e geográficos existentes na não-resposta. Segundo a autora, os índices de não-resposta seriam 

mais elevados entre grupos minoritários, principalmente negros e hispânicos, entre 25 e 34 

anos de idade. Esses fatores tendem a interagir com nível educacional e classe social, de tal 

forma que grupos étnicos minoritários com baixo nível educacional, ou de classes sociais 

mais baixas apresentam taxas de não-resposta ainda maiores. Griffin, também, menciona 

padrões geográficos na não-resposta; segundo a autora os estados do oeste americano seriam 

menos receptivos à participação em pesquisas, assim como as grandes cidades, em relação às 

pequenas. Steeh (1981), também, estudou os efeitos da urbanização e demonstra que as taxas 

de não-resposta nos EUA aumentaram de aproximadamente 8%, no início da década de 1950, 

para cerca de 21% em 1979, ou seja, os índices quase triplicaram em um espaço de trinta 

anos. A autora mostra que, durante o período, as taxas de não-resposta sempre foram mais 

elevadas nas cidades grandes do que nas médias ou pequenas. 

A seguir, são demonstradas diversas análises que têm por objetivo avaliar a 

possível sub-representação de determinados grupos introduzida na base através da eliminação 

dos casos incompletos.  A conclusão a que se chega é que, considerando-se três variáveis 

demográficas tidas como relevantes pela literatura de não-resposta, raça, renda e localização 

geográfica, a única diferença significativa observada foi a mudança da representatividade dos 

Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais na base completa e na base tratada.  O Rio de 

Janeiro é consistentemente sub-representado na base tratada e Minas Gerais apresenta uma 

representatividade maior na base tratada do que no universo.  Porém, em relação à raça e à 

renda familiar, o nível de não-resposta é igualmente distribuído entre as categorias. 
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A primeira variável analisada é a raça do respondente.  A tabela 17 mostra a 

distribuição percentual dos respondentes por raça para as duas bases, a original e a que 

contém somente os casos completos. 

 

 
Tabela 17 - Distribuição dos respondentes por raça, por ano, para a base original e para a 

base utilizada 
  Brancos Negros Mulatos Amarelos Indígenas 

Distribuição 78% 2% 16% 3% 1% Base original 
Desempenho 
médio no ENC 40.3 36.7 37.9 43.6 36.4 
Distribuição 79% 2% 16% 3% 1% Base utilizada 
Desempenho 
médio no ENC 40.5 37.1 38.1 43.8 37.3 

 

A Tabela 18 compara a distribuição dos respondentes por faixa de renda, em cada 

ano, para a base completa e para a base que considera somente os casos completos. 

 

Tabela 18 - Distribuição dos respondentes por renda, por ano, para a base com todos os casos 
e para a base somente com casos completos 

  

Até R$ 720 

De R$ 721 

a R$ 2400 

De R$ 

2400 a 

4800 

De R$ 4800 

a R$ 7200 

Mais de 

R$ 7200 

Distribuição 8% 44% 28% 12% 9% Base original 

Desempenho 

médio no ENC 35.1 38.4 41.0 42.5 44.2 

Distribuição 8% 44% 28% 12% 9% Somente casos 

completos Desempenho 

médio no ENC 35.4 38.6 41.3 42.8 44.6 

 

Em ambos os casos (tabelas 17 e 18), as diferenças de representatividade são 

pequenas, não sugerindo a existência de sub-representatividade de raça ou faixa de renda na 

base com casos completos. 

Portanto, os resultados sugerem que a não-resposta não deve ser encarada como 

um problema na análise que será realizada.  A seguir, serão exploradas algumas das principais 

características dos respondentes.  Para evitar confusões, o termo respondentes sempre se 

refere aos casos da base utilizada, nunca da base original. 
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6.2 Características sociodemográficas dos respondentes29 
 

 

A base utilizada é composta por 55,217 casos referentes aos respondentes ao 

Provão no ano de 2003.  Estão representadas 566 IES únicas30 de Administração de 

Empresas, localizadas nos 27 Estados da Federação (Tabela 19). 

 

Tabela 19 - Respondentes e Instituições por Estado 

UF Pop. (mil) Respondentes Escolas % Pop. % Respondentes % Escolas 
SP 37,032 20,522 189 22% 37% 33% 
PR 9,563 5,596 48 6% 10% 8% 
MG 17,891 4,490 53 11% 8% 9% 
RJ 14,391 3,577 40 8% 6% 7% 
SC 5,356 3,061 21 3% 6% 4% 
RS 10,188 2,848 30 6% 5% 5% 
BA 13,070 2,393 28 8% 4% 5% 
GO 5,003 1,916 19 3% 3% 3% 
ES 3,097 1,785 24 2% 3% 4% 
DF 2,051 1,514 17 1% 3% 3% 
PE 7,918 1,172 16 5% 2% 3% 
AM 2,813 948 6 2% 2% 1% 
MT 2,504 770 17 1% 1% 3% 
MS 2,078 670 11 1% 1% 2% 
PA 6,192 587 5 4% 1% 1% 
PB 3,444 561 7 2% 1% 1% 
CE 7,431 521 5 4% 1% 1% 
RN 2,777 369 4 2% 1% 1% 
AL 2,823 368 5 2% 1% 1% 
PI 2,843 338 5 2% 1% 1% 
RO 1,380 317 7 1% 1% 1% 
SE 1,784 294 4 1% 1% 1% 
MA 5,651 263 3 3% 0% 1% 
TO 1,157 148 4 1% 0% 1% 
AC 558 84 1 0% 0% 0% 
AP 477 71 1 0% 0% 0% 
RR 324 34 1 0% 0% 0% 
Total 169,799 55,217 571(1) 100% 100% 100% 
Fontes: IBGE, 2006; INEP, 2004a. 

 

1)  A Tabela 19 faz referência a 571 escolas, ao invés de 566, pois duas instituições, a 

Universidade Paulista (UNIP) e a Universidade Salgado de Oliveira, possuem, em 

conjunto, unidades localizadas em sete Estados diferentes.  Sendo assim, elas são 

contadas sete vezes, ao invés de somente duas, ao se determinar o número de 

                                                 
29 Deste ponto em diante, os dados referem-se sempre à base efetivamente utilizada. 
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escolas por Estado. Já se pode adiantar que, mais à frente, quando os dados forem 

agregados por escola, todos os alunos de todos os campi dessas escolas serão 

agregados em um grupo único. A alternativa de considerar cada unidade uma 

escola diferente foi testada e os resultados obtidos não se alteraram, portanto, 

optou-se pela alternativa mais simplificada. 

 

Em 2003, o respondente típico do curso de Administração era da raça branca 

(79% dos respondentes) e tinha renda familiar baixa ou média (44% dos respondentes 

declararam renda familiar entre R$ 721 e R$ 2,400). 

Quase a metade dos respondentes, 44%, fizeram todo o ensino médio em escola 

pública.  O percentual de respondentes que cursou todo o ensino médio em escolas 

particulares não é muito mais baixo, 36%.  Menos freqüentes, os outros 20%, são os casos de 

pessoas que passaram por escolas de ambas as redes. 

De forma geral, os pais dos respondentes possuem bom nível educacional.  

Metade deles declarou que seus pais terminaram o ensino médio, sendo que 23% declararam 

ensino superior completo.  A situação é muito semelhante no caso das mães.  49% dos 

respondentes declararam que suas mães terminaram o ensino médio e 21% declararam que 

elas possuem ensino superior completo. 

A fluência em língua estrangeira ainda é baixa.  Somente 12% declararam fluência 

em inglês e somente 4% declararam fluência em espanhol.  Por outro lado, são pessoas que 

procuram se manter atualizadas.  Mais de um quarto dos respondentes (27%) lê jornais todos 

os dias e outros 38% lêem várias vezes por semana.  Infelizmente, os hábitos de consumo de 

informação quotidiana não se estendem à leitura de livros.  Um terço dos respondentes nunca 

utilizou, ou utilizou muito raramente a biblioteca de suas escolas.  Além disso 79% dos 

respondentes leram somente de um a três livros por ano, excetuando-se os livros escolares, 

durante o curso de graduação.  Esse resultado está coerente com o fato de que 43% das 

pessoas declararam utilizar a Internet como fonte de pesquisa mais freqüente. 

Além da pouca dedicação à leitura, o estudante de administração demonstra pouco 

empenho fora de sala de aula; 62% dos respondentes declararam que somente assistia às 

aulas, ou estudava de uma a duas horas em casa durante a semana e 54% declararam que não 

realizaram nenhuma atividade acadêmica não-obrigatória durante o curso. 

                                                                                                                                                         
30 Essa distinção é necessária porque duas universidades, UNIP e Universidade Salgado de Oliveira, estão 
localizadas em mais de um Estado. Nesses casos, todos as unidades são agregadas em uma única IES. 
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A maioria absoluta dos respondentes (92%) declarou utilizar microcomputadores 

pelo menos dia sim, dia não, ou em casa (22% dos respondentes), ou no trabalho (70% dos 

respondentes).  O computador mostrou-se um grande aliado na produção de trabalhos 

acadêmicos; 47% dos respondentes declararam utilizar a internet predominantemente para ler 

artigos científicos (4%), realizar pesquisas bibliográficas (37%) e consultar periódicos 

especializados (6%).  Dessa forma, as escolas são cada vez mais cobradas pela oferta de boas 

instalações de informática.  E, na maior parte dos casos, isso ocorre de fato.  62% dos 

respondentes declararam que os laboratórios de suas escolas eram atualizados e bem 

conservados.  O acesso aos laboratórios, no entanto, é menos elogiado.  40% dos respondentes 

afirmaram que o acesso aos laboratórios era plenamente satisfatório, mas 55% afirmaram que 

o acesso era limitado. 

Os acervos das bibliotecas das escolas de Administração e as instalações 

dedicadas ao estudo dos alunos também foram relativamente bem avaliados.  66% dos 

respondentes declararam que os acervos são pelo menos medianamente atualizados e 81% 

afirmaram que as instalações para leitura e estudo são adequadas ou plenamente adequadas, o 

que sugere que as escolas estejam investindo em uma boa infra-estrutura. 

A julgar pelas respostas de seus formandos, no entanto, as escolas deveriam dar 

mais atenção aos seus projetos pedagógicos.  Embora seja verdade que 47% dos respondentes 

afirmaram que o projeto pedagógico de seus cursos era bem estruturado e cumprido na 

íntegra, 27% deles disseram que os projetos eram bons, mas não eram cumpridos, sugerindo 

que as escolas deveriam cobrar mais os professores pelo cumprimento dos programas. 

Além dos aspectos técnicos, o questionário de perfil pede para que os formandos 

avaliem a contribuição do curso na reflexão de uma série de problemas brasileiros, como o 

analfabetismo e desigualdades sociais.  Novamente, a se julgar pelas respostas, parece que as 

escolas ao menos tentam fomentar uma boa discussão humanista junto aos alunos.  62% dos 

respondentes afirmaram que seus cursos contribuíram para uma reflexão sobre o 

analfabetismo e 80% afirmaram o mesmo sobre as desigualdades.  A discriminação de 

minorias, no entanto, foi menos tratada.  Somente 50% dos respondentes disseram que seus 

cursos contribuíram para uma reflexão sobre esse assunto. 

Talvez as escolas pudessem contribuir mais se aumentassem o nível de exigência 

de seus programas.  42% das pessoas afirmaram que o curso deveria ter exigido mais delas.  

Outros 21% disseram que deveria ter sido exigido muito mais, o que é um resultado que 

depõe contra a qualidade dos programas.  Esse resultado pode estar relacionado ao fato de 

54% dos respondentes declararam que a principal contribuição do curso de graduação foi a 
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aquisição de formação profissional, mas 28% declararem que o curso contribuiu amplamente 

para a assimilação de novos conhecimentos científicos. 

A ênfase na formação profissional parece estar associada às próprias expectativas 

futuras dos formandos.  64% dos respondentes declararam que pretendem procurar emprego, 

ou já estão trabalhando na área de Administração.  Além disso, outros 17% pretendem abrir 

seus próprios negócios.  A iniciativa privada é a preferência dos respondentes, com 61% das 

intenções de procura de emprego.  Neste contexto, também é relevante o fato de que 46% das 

pessoas declararam desejar cursar cursos de especialização ou aperfeiçoamento após a 

conclusão do curso de graduação. 

Concluindo essa seção e fazendo um resumo do que foi descrito acima, o perfil 

que emerge do aluno de Administração é o de uma pessoa de renda baixa ou média, que usa 

bem o computador, mas lê pouco e não conhece outros idiomas.  Nesse sentido, parece ser 

uma pessoa de nível cultural mediano.  Está razoavelmente satisfeito com as instalações de 

sua escola, embora esperasse mais dos professores, tanto em termos de cumprimento dos 

programas como em termos de uma maior exigência no curso.  Suas aspirações são de cunho 

essencialmente profissional e prático.  Discussões científicas mais aprofundadas parecem ser 

menos valorizadas, ou menos fomentadas, do que a discussão da prática das empresas. 

 

 

6.3 Desempenho dos respondentes no Provão de Administração de 2003 

 

 

Essa seção apresenta análises a respeito do desempenho dos alunos no Provão, 

utilizado como variável dependente nos modelos estimados mais à frente. 

Na base de dados disponibilizada pelo INEP, o desempenho é uma variável que se 

distribui na escala de zero a 100.  A média dos respondentes, em 2003, foi 40.1 e o desvio-

padrão 13.8. 

A distribuição da variável é muito próxima a uma curva normal, como pode ser 

verificado no histograma abaixo, no qual a linha vermelha contínua representa a média e as 

linhas vermelhas tracejadas marcam um, dois e três desvios-padrão para mais e para menos da 

média (Gráfico 4). 
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Faixas de desempenho dos respondentes no Provão de 2003  
Gráfico 4 - Histograma do desempenho dos respondentes no Provão de 2003 

 

Os respondentes das diversas redes de ensino, Estadual, Federal, Municipal e 

Particular apresentam um desempenho bastante diferenciado.  De um lado estão as redes 

Estadual e Federal, cujos respondentes obtiveram as melhores notas no Provão, com médias 

iguais a 45.7 e 49.4, respectivamente.  De outro lado, estão as redes Municipal e Particular, 

com médias iguais a 38.5 e 39.3, respectivamente. 

O desempenho varia bastante conforme a raça e a renda do respondente.  

Respondentes da raça amarela obtiveram o melhor desempenho, seguidos dos respondentes da 

raça branca.  No que diz respeito à renda, conforme seria de se esperar, respondentes com 

renda mais elevada obtiveram desempenho melhor do que respondentes nas faixas de renda 

inferiores (ver Tabelas 20 e 21). 
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Tabela 20 - Desempenho médio no ENC de 2003 por raça 

 Brancos Negros Mulatos Amarelos Indígenas Geral 

Desempenho médio no ENC 40.5 37.0 38.1 43.8 37.3 40.1 

Fonte: INEP, 2004a. 

 

Tabela 21-Desempenho médio no ENC de 2003 por faixa de renda 

 

Até R$ 

720 

De R$ 721 

a R$ 2400 

De R$ 

2400 a 

4800 

De R$ 

4800 a R$ 

7200 

Mais de 

R$ 7200 

Geral 

Desempenho médio no ENC 35.5 38.6 41.3 42.8 44.6 40.1 

Fonte: INEP, 2004a. 

 

É claro que existem outras variáveis relevantes na determinação do desempenho 

do respondente, além da raça e da renda.  O questionário todo possui 115 questões com cinco 

alternativas cada questão e, no limite, seria possível calcular o desempenho médio para cada 

alternativa de cada uma dessas questões, além do elevado número de cruzamentos.  Como 

isso é impraticável, optou-se por já se destacar, nesse momento, as diferenças em desempenho 

de acordo com as variáveis que serão efetivamente utilizadas nos modelos conceituais que 

serão propostos e estimados nos capítulos 7 e 8. 

Uma dessas variáveis é a rede de ensino em que a pessoa estudou no ensino médio 

possui um grande impacto sobre o desempenho do respondente.  Pessoas que cursaram todo o 

ensino médio em escolas da rede particular alcançaram um desempenho de 42.6 pontos, ao 

passo que aqueles que cursaram o ensino médio somente em escolas públicas ou parte em 

escolas públicas e parte em escolas particulares tiveram uma média de 38.7 pontos.  

Evidentemente, esse resultado retrata uma realidade média e não significa que não existam 

pessoas oriundas do ensino público com desempenho elevado.  Porém, em média, os alunos 

da rede particular obtiveram melhor desempenho no ENC em 2003. 

Outras duas variáveis importantes são o conhecimento de inglês e o uso de 

tecnologia da informação.  No caso do inglês, observou-se que pessoas com fluência em 

inglês obtiveram um desempenho médio igual a 43.5 pontos, enquanto pessoas sem fluência 

em inglês alcançaram somente 38.1 pontos.  No caso do uso de microcomputadores, a 

diferença é ainda maior.  Respondentes que declararam utilizar o computador ao menos três 

vezes por semana apresentaram uma média de 40.7 pontos, ao passo que os outros, com 

menos freqüência de uso, tiveram um desempenho médio de 33.2 pontos. 
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E, neste ponto, inicia-se uma discussão que irá permear todo o resto deste 

trabalho, principalmente as conclusões, e que constitui uma importante oportunidade de 

pesquisa: os exames do Provão não contemplam questões em inglês, nem são realizadas em 

formato eletrônico, portanto, o que exatamente essas duas habilidades medem?  Parece claro 

que o conhecimento do inglês não auxilia diretamente o aluno, tampouco o conhecimento e 

utilização de ferramentas eletrônicas.  Ainda assim, essas pessoas vão melhor, mesmo 

controlando por outros efeitos, como será demonstrado no capítulo 8. 

Como essa discussão será retomada adiante, especialmente nas seções 7.1 e 9.1, 

neste momento somente será adiantado que diversas hipóteses podem explicar esse fato e 

pesquisas adicionais são necessárias para elucidar completamente essa questão. 

 

 

6.4 Síntese do capítulo 

 

 

Para fechar essa seção, o Gráfico 5 resume, visualmente, a discussão acima 

através de uma matriz de dispersão de algumas variáveis de respondentes para cada rede.  No 

gráfico, “rac” representa o percentual de alunos brancos ou amarelos em cada rede, “ren” 

representa a proporção de respondentes de renda alta em cada rede, “ing” representa a 

proporção de alunos com fluência em inglês em cada rede, “traj” representa a proporção de 

alunos que cursou o ensino médio exclusivamente em escolas da rede particular e “ti” 

representa a proporção de respondentes que declarou utilizar computador ao menos três vezes 

por semana. 
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E – Escolas da rede Estadual
F – Escolas da rede Federal

M – Escolas da rede Municipal
P – Escolas da rede Particular

E – Escolas da rede Estadual
F – Escolas da rede Federal

M – Escolas da rede Municipal
P – Escolas da rede Particular

 

Gráfico 5 - Matriz de dispersão de variáveis dos respondentes por rede de ensino 
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É interessante notar que as redes Estadual e Federal se destacam principalmente 

pela alta penetração de alunos com fluência em inglês e oriundos exclusivamente de escolas 

de ensino médio da rede particular. 

Nas outras variáveis, no entanto, não existe uma padrão tão claro.  No que diz 

respeito à raça dos respondentes, as redes Particular e Municipal são as que possuem maior 

penetração de alunos brancos e amarelos.  Por outro lado, as redes Particular e Federal são as 

que possuem maior penetração de alunos com renda elevada e com alta freqüência de 

utilização de computadores. 

Aparentemente, essa análise reforça a importância da fluência em inglês e da 

trajetória escolar do aluno no ensino médio. Dado que as redes com melhor desempenho são a 

Estadual e a Federal, o fato de que elas se destaquem principalmente nessas duas variáveis é 

significativo.  Além disso, a rede Federal destaca-se em relação à rede Estadual por ter alunos 

com renda mais elevada e que usam o computador com maior freqüência, o que contribui para 

que os respondentes da rede Federal tenham obtido um desempenho ainda melhor dos que os 

da rede Estadual. 

No entanto, é preciso sempre ter em mente as considerações feitas na seção 

anterior, de que a fluência em inglês e o uso freqüente de computadores não favorece 

diretamente os respondentes. A vantagem parece advir de fontes indiretas, que serão 

discutidas com mais profundidade nas seções 7.1 e 9.1. 

O próximo capítulo apresenta o modelo conceitual desenvolvido, as hipóteses de 

pesquisa e a operacionalização dos construtos. 
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7 MODELO CONCEITUAL ADOTADO E HIPÓTESES FORMULADAS 

 

 

A proposta de Soares, analisada na seção 5.2.3.2, será modificada para a criação 

de um esquema básico de referência.  A partir desse esquema referencial, serão propostos um 

modelo conceitual e um modelo operacional. Esse último, por sua vez, será utilizado para 

estimação estatística dos efeitos. 

O esquema proposto por Soares separa os efeitos sobre o desempenho escolar em 

três níveis hierárquicos: Aluno, Escola e Contexto Social.  Dentro dos dois primeiros níveis, 

os efeitos ainda são subdivididos em características dos atores de cada nível e características 

do processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, no nível do aluno, são propostos indicadores para características do aluno 

e de sua família, assim como indicadores que descrevam o aluno enquanto participante do 

processo ensino-aprendizagem, como a motivação do aluno pelo estudo, as atitudes em 

relação à escola, etc. 

Da mesma forma, no nível da escola, são propostos indicadores da escola, como 

os recursos (e infra-estrutura) disponíveis, o perfil e qualidade do corpo docente, e variáveis 

referentes ao processo de ensino-aprendizagem adotado na escola, como a interação entre os 

professores e os alunos, as interações entre os próprios alunos, a existência e qualidade de um 

projeto pedagógico, etc. 

Por dois motivos, o esquema de Soares não será utilizado diretamente como 

proposta de modelo a ser estimado.  Em primeiro lugar, os construtos não são suficientemente 

definidos em termos operacionais para que seja realizada a estimação dos efeitos.  Em 

segundo lugar, nem todas os construtos possuem indicadores no questionário do Provão.  Por 

exemplo, o questionário não fornece o sexo do respondente, assim como não dá pistas da 

motivação do respondente pelo estudo.  Portanto, um novo modelo conceitual foi 

desenvolvido.  O Esquema 12, dividido em dois painéis, A e B, contrasta o modelo de Soares 

e a adaptação adotada na presente tese. 
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Estrutura do modelo proposto por Soares Estrutura do modelo conceitual proposto na tese

Características individuais 
do aluno:

Características individuais 
do aluno:

Avaliação da escola:Avaliação da escola:

Caracte-
rísticas
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Caracte-
rísticas
gerais
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AGRUPAMENTO ESTRATÉGICO

ProficiênciaProficiênciaRecursos familiares:Recursos familiares:

Aluno:Aluno:

Recursos familiares:Recursos familiares:

Características internas:Características internas:

Professor:Professor:

ALUNO

ESCOLA

CONTEXTO SOCIAL

MotivaçãoMotivação

Atitudes 
em 

relação 
à escola

Atitudes 
em 

relação 
à escola

TalentosTalentos

Aprendi-
zagem

Aprendi-
zagem
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ência
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ência

Organização 
social

Organização 
social

Projeto 
pedagógico
Projeto 

pedagógico

Professor

Processo de EnsinoProcesso de Ensino

AA BB

Caracte-
rísticas

do corpo 
docente

Caracte-
rísticas

do corpo 
docente

Caracte-
rísticas

do corpo 
discente

Caracte-
rísticas

do corpo 
discente

Projeto 
peda-
gógico

Projeto 
peda-
gógico

ALUNO

 
Esquema 12 - Modelo conceitual proposto 

 

A figura A do esquema 12 apresenta a estrutura do modelo proposto por Soares.  

Essa estrutura foi adaptada às informações disponíveis na base de dados descrita no capítulo 

anterior, o que resultou na figura B. 

Foi necessário introduzir adaptações em todos os três níveis do modelo de Soares.  

No nível Aluno, os construtos Motivação, Atitudes em relação à escola, Talentos e 

Aprendizagem foram retirados por insuficiência de informações no questionário do Provão.  

Em compensação, foi inserido um novo construto denominado Avaliação da escola.  O 

construto Aluno foi renomeado Características individuais do aluno, para evitar confusões 

com o nível Aluno. Além disso, todos os construtos desse nível, Características individuais do 

aluno, Recursos familiares e Avaliação da escola, se ligam diretamente ao bloco Proficiência. 

No nível Escola, o construto Processo de Ensino foi retirado do modelo e os 

quatro construtos restantes ligam-se diretamente, ao nível Aluno, sem se ligar entre si.  

Finalmente, o nível Contexto Social foi substituído pelo nível Agrupamento Estratégico. Essa 

substituição é uma das contribuições deste trabalho à gestão escolar de Instituições de Ensino 

Superior da área de Administração.  Esse nível hierárquico agrupa escolas com características 
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semelhantes (os procedimentos de agrupamento serão descritos detalhadamente no Capítulo 8 

deste documento) e desafios similares aos seus gestores.  Portanto, e é fundamental esclarecer 

essa questão, o termo Agrupamento Estratégico não é utilizado no sentido de agrupamentos 

de escolas que seguem estratégias competitivas semelhantes ou tenham um posicionamento 

mercadológico semelhante.  Ou seja, esse termo não guarda relação, nesse contexto, com o 

sentido utilizado por pesquisadores da área estratégica, entre os quais pode-se citar, por 

exemplo, Michael Porter. 

 

 

7.1 Apresentação das hipóteses de trabalho 

 

 

Feitas as alterações necessárias para adaptar o modelo de Soares à base 

disponível, as hipóteses de trabalho foram levantadas.  O esquema 13 reapresenta somente a 

figura B do esquema anterior, acrescida das hipóteses. 

Características individuais do aluno:Características individuais do aluno:

Avaliação da escola:Avaliação da escola:

Caracterís-
ticas gerais
Caracterís-
ticas gerais

ESCOLA

AGRUPAMENTO ESTRATÉGICO

ProficiênciaProficiênciaRecursos familiares:Recursos familiares:

Caracterís-
ticas do corpo 

docente

Caracterís-
ticas do corpo 

docente

Caracterís-
ticas do corpo 

discente

Caracterís-
ticas do corpo 

discente

Projeto peda-
gógico

Projeto peda-
gógico

H1

ALUNO

H2

H3

H4

 
Esquema 13 - Modelo conceitual proposto com hipóteses 
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A seguir, as hipóteses serão enunciadas e detalhadas em termos de sub-hipóteses.  

Isso será necessário pois os construtos são amplos e envolvem, na maioria dos casos, mais de 

uma variável.  As hipóteses serão enunciadas por nível hierárquico. 

 Hipóteses do nível Aluno: 

a) Hipótese A1 (H.A1): Determinadas características de alunos conduzem a um 

desempenho escolar superior. 

i) Sub-hipótese A1.1 (H.A1.1): Alunos das raças branca ou amarela 

apresentam melhor desempenho escolar do que os outros; 

ii) Sub-hipótese A1.2 (H.A1.2): Alunos provenientes de escolas particulares 

de ensino médio apresentam melhor desempenho escolar do que os 

outros; 

iii) Sub-hipótese A1.3 (H.A1.3): Alunos com fluência em inglês apresentam 

melhor desempenho escolar do que os outros; 

iv) Sub-hipótese A1.4 (H.A1.4): Alunos que utilizam computadores com 

freqüência elevada apresentam melhor desempenho escolar do que os 

outros 

 

As duas hipóteses anteriores, que relacionam fluência em inglês e uso de 

computadores com o desempenho, precisam ser mais bem discutidas.  Como foi colocado na 

seção 6.3, o Provão não contém questões em inglês, nem é preenchido eletronicamente.  

Portanto, essas duas variáveis influenciam o desempenho do aluno de forma indireta. 

Uma possibilidade é que o conhecimento de inglês (e de outras línguas 

estrangeiras) e o uso freqüente de ferramentas de informática simplesmente reflitam a 

situação socioeconômica do respondente.  Como será visto na seção 8.3.2.6, esse parece ser o 

caso especialmente da fluência em inglês.  Também é possível que conhecimentos de inglês e 

de informática e o acesso a computadores facilitem ao aluno ter acesso a materiais e 

conhecimentos que os outros alunos não têm.  Por exemplo, pessoas com ambas as 

habilidades podem fazer uso de bases de pesquisa internacionais que os outros alunos não 

poderiam. Se essa hipótese for verdadeira, os gestores deveriam, por exemplo, oferecer cursos 

de inglês e de informática aos seus alunos. 

Além disso, no caso específico do inglês, a diferença talvez seja proveniente do 

que se poderia chamar de visão de mundo.  Pessoas com uma visão mais ampla e 

internacional da realidade, com um referencial de vida maior podem ir melhor no Provão.  Se 

essa hipótese for verdadeira, os gestores deveriam fomentar atividades que promovam o 
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conhecimento de realidades internacionais, como mostras culturais, intercâmbios, estágios 

internacionais, etc. 

Também é possível que o estudo de línguas estrangeiras e o uso de ferramentas 

eletrônicas desenvolvam nas pessoas habilidades gerais de aprendizado e de busca por 

informações que sejam aplicáveis a outros tipos de estudo.  Nesse caso, o gestor deveria 

oferecer oportunidades de aprendizado nessas áreas e em outras que desenvolvam as mesmas 

habilidades.  Finalmente, é possível que o efeito observável seja a resultante desses três 

efeitos.  Qualquer que seja a explicação correta, infelizmente, as informações disponíveis no 

questionário do ENC não permitem que essas diferentes hipóteses sejam testadas 

individualmente.  O que será demonstrado mais à frente, como já foi dito, é que essas 

variáveis são importantes.  A perfeita compreensão dos efeitos irá necessitar de pesquisas 

adicionais. 

b) Hipótese A2 (H.A2): A avaliação que o aluno faz de sua escola é diretamente 

proporcional ao seu desempenho no ENC. 

i) Sub-hipótese A2.1 (H.A2.1): A avaliação que o aluno faz da infra-

estrutura de sua escola é diretamente proporcional ao seu desempenho no 

ENC; 

ii) Sub-hipótese A2.2 (H.A2.2): A avaliação que o aluno faz do projeto 

pedagógico de sua escola é diretamente proporcional ao seu desempenho 

no ENC; 

iii) Sub-hipótese A2.3 (H.A2.3): A avaliação que o aluno faz do corpo 

docente de sua escola é diretamente proporcional ao seu desempenho no 

ENC; 

iv) Sub-hipótese A2.4 (H.A2.4): A avaliação que o aluno faz das 

competências que ele desenvolveu ao longo do curso é diretamente 

proporcional ao seu desempenho no ENC. 

c) Hipótese A3 (H.A3): O desempenho no ENC é diretamente proporcional aos 

recursos socioeconômicos da família do respondente. 

i) Sub-hipótese A3.1 (H.A3.1): Alunos de família de renda elevada 

apresentam melhor desempenho que os outros; 

ii) Sub-hipótese A3.2 (H.A3.2): Alunos cujos pais tenham nível de 

formação escolar mais elevado apresentam melhor desempenho que os 

outros. 

 Hipóteses do nível Escola: 
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d) Hipótese E1 (H.E1): Determinadas características gerais das escolas contribuem 

para o desempenho de seus formandos. 

i) Sub-hipótese E1.1 (H.E1.1): O desempenho médio dos formandos de 

uma IES no Provão é diretamente proporcional à relação candidato/vaga 

observada no vestibular dessa instituição; 

ii) Sub-hipótese E1.2 (H.E1.2): O desempenho médio dos formandos de 

uma IES no Provão é diretamente proporcional à avaliação média que os 

alunos fazem da infra-estrutura dessa instituição. 

e) Hipótese E2 (H.E2): O desempenho médio dos alunos de uma escola é 

diretamente proporcional à composição e à avaliação que os alunos fazem do 

corpo docente dessa escola. 

i) Sub-hipótese E2.1 (H.E2.1): O desempenho médio dos formandos de 

uma IES no Provão é diretamente proporcional ao percentual de doutores 

no corpo docente dessa escola; 

ii) Sub-hipótese E2.2 (H.E2.2): O desempenho médio dos formandos de 

uma IES no Provão é diretamente proporcional à avaliação média que os 

alunos fazem do corpo docente dessa escola. 

f) Hipótese E3 (H.E3): O desempenho médio dos alunos de uma escola é 

diretamente proporcional a determinadas características globais da organização 

social do corpo discente dessa escola. 

i) Sub-hipótese E3.1 (H.E3.1): O desempenho médio dos formandos de 

uma IES no Provão é diretamente proporcional ao percentual de alunos 

brancos e amarelos dessa escola; 

ii) Sub-hipótese E3.2 (H.E3.2): O desempenho médio dos formandos de 

uma IES no Provão é diretamente proporcional ao percentual de alunos 

com renda elevada dessa escola; 

iii) Sub-hipótese E3.3 (H.E3.3): O desempenho médio dos formandos de 

uma IES no Provão é diretamente proporcional ao percentual de alunos 

com fluência em inglês dessa escola; 

iv) Sub-hipótese E3.4 (H.E3.4): O desempenho médio dos formandos de 

uma IES no Provão é diretamente proporcional ao percentual de alunos 

que utilizam o computador regularmente nessa escola; 

v) Sub-hipótese E3.5 (H.E3.5): O desempenho médio dos formandos de 

uma IES no Provão é diretamente proporcional ao percentual de alunos 
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que cursaram o ensino médio somente em escolas particulares nessa 

escola. 

g) Hipótese E4 (H.E4): O desempenho médio dos alunos de uma escola é 

diretamente proporcional à satisfação dos alunos com o curso. 

i) Sub-hipótese E4.1 (H.E4.1): O desempenho médio dos formandos de 

uma IES no Provão é diretamente proporcional à avaliação média que os 

alunos fazem do projeto pedagógico dessa escola; 

ii) Sub-hipótese E4.2 (H.E4.2): O desempenho médio dos formandos de 

uma IES no Provão é diretamente proporcional à avaliação média que os 

alunos fazem das competências desenvolvidas ao longo do programa 

oferecido por essa escola. 

 

Para que essas relações possam ser testadas estatisticamente, é necessário adotar 

definições operacionais precisas para cada construto mencionado em cada uma das hipóteses 

e sub-hipóteses enunciadas.  Esse é o assunto da próxima seção. 

 

 

7.2 Operacionalização dos construtos 

 

 

O Esquema 13, ainda que de validade conceitual, não se presta à estimação, pois 

os construtos não estão adequadamente definidos.  O Esquema 14 apresenta o modelo 

conceitual em um formato mais apropriado à estimação. 
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Esquema 14 - Modelo proposto para o relacionamento entre construtos 

 

De acordo com o modelo de relacionamento entre construtos, o construto 

“Proficiência do aluno” é influenciado por categorias de construtos próprias do aluno e pelo 

construto “Efeito-escola”.  Esse, por sua vez, é influenciado por categorias de construtos da 

própria escola e por um efeito associado ao grupo estratégico ao qual a escola pertence.  Esse 

último, por sua vez, não possui construtos preditivos próprios, sendo somente um nível de 

variação aleatória de alguns dos coeficientes que serão estimados no nível das escolas. 

Alguns construtos serão decompostos em subconstrutos.  A Tabela 22 apresenta a 

decomposição de cada construto, assim como a operacionalização utilizada em cada caso.  A 

forma de cálculo de cada definição operacional será explicada detalhadamente nas seções 

7.2.1 e 7.2.2. 
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Tabela 22 - Definições operacionais dos construtos considerados no modelo conceitual  
Nível Construto Subconstruto Operacionalização (Nomenclatura utilizada no modelo) 

Proficiência do aluno  V1: Nota do aluno no ENC  (NOTA_ALUNO) 

Etnia  V2: Raça (Raça) 

Histórico 
escolar 

 V3: Trajetória escolar (Trajetória) 

Caracterís-
ticas 
individuais do 
aluno 

Recursos 
culturais 

 V4: Inglês (Inglês) 

 V5: Uso de TI (TI) 

Avaliação da escola  V6: Avaliação individual da infra-estrutura da escola 
(Infraestrutura_a) 

 V7: Avaliação individual do projeto pedagógico 
(Projeto_a) 

 V8: Avaliação individual do corpo docente (Docentes_a) 

 V9: Avaliação individual das competências desenvolvidas 
ao longo do curso (Competências_a) 

Aluno 

Recursos familiares  V10: Renda familiar (Renda_a) 

 V11: Nível educacional dos pais (Pais_a) 

Seletividade  V12: Candidatos / vaga (CandaVaga_e) Características 
gerais Qualidade da 

infra-estrutura 
 V13: Avaliação média da infra-estrutura da escola 

(Infra_e) 

Composição 
do corpo 
docente da 
escola 

 V14: % de doutores (Dout_e) 

Escola 

Características 
do corpo 
docente 

Satisfação dos 
alunos com o 
corpo docente 
da escola 

 V15: Avaliação média do corpo docente da escola 
(Docentes_e) 

Características do corpo 
discente 

 V16: % de alunos brancos e amarelos (Raça_e) 

 V17: % de alunos com renda elevada (Renda_e) 

 V18: % de alunos com fluência em inglês (Inglês_e) 

 V19: % de alunos que utiliza TI regularmente (TI_2) 

 V20: % de alunos que cursou o ensino médio somente 
em escolas particulares (Trajetória_e) 

Escola 

Projeto pedagógico  V21: Avaliação média do projeto pedagógico da escola 
(Projeto_e) 

 V22: Avaliação média das competências desenvolvidas 
ao longo do curso (Competências_e) 

Agrupamento estratégico  
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O Esquema 15 apresenta as relações descritas na tabela 22 de forma 

pictórica.

7

Média do grupo 
estratégico

Média 
da escola

Profici-
ência do 

aluno

Caracterís-
ticas

individuais 
do aluno

Recursos 
familiares

Caracterís
ticas 

internas

Características 
do corpo 
docente

Projeto 
pedagógico

Etnia

V2

Histórico 
escolar

V3

V1

V4 V5

Recursos 
culturais

V7

V8

V9

V10 V11

Seletividade

Qualidade da 
infra-estrutura

V12

V13

Composição do 
corpo docente

V14

Avaliação média 
do corpo docente

V15

Composição do 
corpo discente

V16
V17

V19

V20

V18

V21 V22

V6

Avaliação da 
escola

 

Esquema 15 - Representação gráfica do relacionamento entre construtos e variáveis 
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Para que o modelo proposto no Esquema 15 seja estimável pela técnica de 

modelos hierárquicos, que não incorpora construtos latentes, somente as variáveis 

observáveis, de V1 a V22, serão mantidas.  O Esquema 16, que re-apresenta o modelo sem os 

construtos não-observáveis, é o que representa o modelo que será estimado. 

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

V12

V13

V14

V15

V16

V17

V19

V20

V18

V21

V22

Média da 
escola

Média do 
grupo 

estratégico

 

Esquema 16 - Modelo hierárquico operacional proposto 
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Tendo apresentado o modelo hierárquico operacional, o próximo passo é 

descrever como cada variável do modelo será construída e o procedimento varia conforme o 

caso.  Algumas das variáveis serão compostas por uma única pergunta do questionário de 

perfil do ENC.  Outras combinarão duas ou mais questões em um indicador que resuma a 

informação contida nas perguntas. 

A tabela 23 relaciona as perguntas do questionário que compõem cada construto 

do nível Aluno.  A tabela não contempla o nível Escola, pois variáveis relacionadas a esse 

nível não são retiradas diretamente do questionário. 

Tabela 23 - Perguntas do questionário de perfil socioeconômico relacionadas às variáveis 
utilizadas no modelo  utilizados no nível dos alunos 

Variáveis operacionalizadoras Perguntas relacionadas no 
questionário de perfil 

V1: Nota do aluno no ENC 
Nota global do aluno informada 

pelo INEP 
V2: Raça Q5 
V3: Trajetória escolar Q13 
V4: Inglês Q15 
V5: Uso de TI Q28 
V6: Avaliação individual da infra-estrutura da escola Q34 a Q47, Q69 e Q70 
V7: Avaliação individual do projeto pedagógico Q48 a Q68 e Q107 a Q111 
V8: Avaliação individual do corpo docente Q72 e Q73 
V9: Avaliação individual das competências desenvolvidas ao 
longo do curso Q86 a Q95 
V10: Renda familiar Q7 
V11: Nível educacional dos pais Q11 e Q12 

 

 

7.2.1 Operacionalização dos construtos do nível “Aluno” 

 

 

Inicialmente, será demonstrado como foram operacionalizados os construtos do 

nível dos alunos. 

 

 

7.2.1.1 Características individuais do aluno 
 

 

 V1 – Nota do aluno no ENC (o texto abaixo repete parcialmente a seção 6.3): Na 

base de dados disponibilizada pelo INEP, o desempenho é uma variável que se 
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distribui na escala de zero a 100.  A média dos respondentes em 2003 foi 40.1 e o 

desvio-padrão foi 13.8. 

A distribuição da variável é muito próxima a uma curva normal, como pode ser 

verificado no histograma abaixo, no qual a linha vermelha contínua representa a média e as 

linhas vermelhas tracejadas marcam um, dois e três desvios-padrão para mais e para menos da 

média. 

Fr
eq

üê
nc

ia

Faixas de desempenho dos respondentes no Provão de 2003
 

Gráfico 4 (repetido) - Histograma do desempenho dos respondentes no Provão de 2003 
 

Os respondentes das diversas redes de ensino, Estadual, Federal, Municipal e 

Particular apresentam um desempenho bastante diferente.  De um lado, estão as redes 

Estadual e Federal, cujos respondentes obtiveram as melhores notas no Provão, com médias 

iguais a 45.7 e 49.4, respectivamente.  De outro lado, estão as redes Municipal e Particular, 

com médias iguais a 38.5 e 39.3, respectivamente. 

 V2 - Raça: Essa variável foi operacionalizada através da questão 5 do questionário 

de perfil do ENC, que pede ao candidato para que se auto-classifique entre os 

seguintes grupos étnicos: A = Branco, B = Negro, C = Mulato, D = Amarelo e E = 

Indígena.  A variável original foi transformada em uma variável binária na qual a 
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categoria 1 indica que o respondente pertence às raças branca ou amarela e a 

categoria 0 indica que o respondente pertence a um outro grupo étnico. 

 V3 - Trajetória escolar: Essa variável foi operacionalizada através da questão 13 

do questionário de perfil do ENC, “Em que tipo de escola você cursou o ensino 

médio?”, que aceita as seguintes respostas: A = Todo em escola pública, B = Todo 

em escola privada, C = A maior parte do tempo em escola pública, D = A maior 

parte do tempo em escola privada e E = Metade em escola pública e metade em 

escola privada. A variável original foi transformada em uma variável binária na 

qual a categoria 1 corresponde à categoria B da codificação original (Todo em 

escola privada) e  a categoria 0 agrupa todas as outras respostas. 

 V4 - Inglês: A pergunta 15, “Como é seu conhecimento de língua inglesa?” (A = 

Leio, escrevo e falo bem, B = Leio, escrevo e falo razoavelmente, C = Leio e 

escrevo, mas não falo, D = Leio, mas não escrevo nem falo e E = Praticamente 

nulo) foi adotada como operacionalização da variável “Inglês”.  A variável 

original foi transformada em uma variável binária na qual a categoria 1 

corresponde à categoria A da codificação original (Leio, escrevo e falo bem) e  a 

categoria 0 agrupa todas as outras respostas. 

 V5 - Uso de TI: Essa variável foi operacionalizada através da questão 28, “Com 

que freqüência você utiliza microcomputador?”, (A = Diariamente, B = De 3 a 6 

vezes por semana, C = 1 ou 2 vezes por semana, D = Esporadicamente e E = 

Nunca).  A variável original foi transformada em uma variável binária na qual a 

categoria 1 corresponde à categoria A e B da codificação original (Diariamente ou 

de 3 a 6 vezes por semana) e  a categoria 0 agrupa todas as outras respostas. 

 

 

7.2.1.2 Avaliação da escola 
 

 

 V6 - Avaliação individual da infra-estrutura: Soares (2004) demonstra que, no 

Brasil, a infra-estrutura existente na escola ainda é importante na determinação do 

desempenho escolar dos alunos, ao contrário do que ocorre em países 

desenvolvidos, nos quais todas as escolas já possuem uma boa estrutura e, 

portanto, esse construto não exerce mais influência. 
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No ano de 2003, existem 16 perguntas no questionário de perfil diretamente 

ligadas a essa variável.  São elas as questões 34 a 47, 69 e 70 (os enunciados das questões 

estão no Anexo A).  Essas 16 questões estão medidas, originalmente, em escalas ordinais com 

cinco classes cada questão.  A fim de se reduzir o número de questões indicativas desse 

construto, foi criado um indicador somado a partir das questões originais.  Inicialmente, as 16 

variáveis foram codificadas de tal forma que a classe mais elevada em cada variável recebeu 

código 5 e a classe menos elevada recebeu código 1. 

A seguir, foi calculado o Alfa de Cronbach para esse conjunto de questões, que é 

0.85.  Pedhazur e Schmelkin (1991) afirmam que o coeficiente alfa mede a consistência 

interna de um questionário ou de um subconjunto de questões, como nesse caso.  Os mesmos 

autores definem que um grupo de itens apresenta consistência interna se eles medem o mesmo 

fenômeno. 

Netemeyer et al. (2003) afirmam que, como regra geral, um alfa igual ou maior a 

0.70 (p. 58) é aceitável como sinal de homegeneidade do conjunto de questões.  Pedhazur e 

Schmelkin (1991) consideram que, nessas circunstâncias, é aceitável somar as respostas de 

várias questões para diminuir o seu número e conseguir uma distribuição mais contínua.  

Dessa forma, as respostas de cada aluno foram somadas, resultando em uma variável que 

pode ir de 16 (no caso de a pessoa ter dado nota mínima à escola em todos os quesitos) a 80, 

no caso da nota máxima. 

 V7 - Avaliação individual do projeto pedagógico: Existem, no questionário de 

perfil, 26 questões relacionadas ao projeto pedagógico do programa de cada 

escola. São as questões de 48 a 68 e de 107 a 111.  Essas 26 questões estão 

medidas, originalmente, em escalas ordinais com cinco classes cada questão.  A 

fim de se reduzir o número de questões indicativas desse construto, foi criado um 

indicador somado a partir das questões originais.  Inicialmente, todas as 26 

variáveis foram codificadas de tal forma que a classe mais elevada em cada 

variável recebeu código 5 e a classe menos elevada recebeu código 1. 

O Alfa de Cronbach para esse conjunto de questões resulta em 0.89, bastante 

elevado e que indica a homogeneidade do conjunto de questões.  O resultado dessa operação é 

uma variável cujos valores se distribuem, potencialmente, entre 26 e 130. 

 V8 - Avaliação individual do corpo docente: As questões 72 (Como é a 

disponibilidade dos professores do curso, na instituição, para orientação 

extraclasse?) e 73 (Seus professores têm demonstrado domínio atualizado das 

disciplinas ministradas?) referem-se à disponibilidade e à avaliação do corpo 
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docente.  Novamente, essas duas perguntas, originalmente medidas em escalas 

ordinais de 1 a 5, foram combinadas em um único indicador.  O Alfa de Cronbach 

para esse conjunto de questões resulta em 0.56, abaixo, portanto, do valor mínimo 

sugerido na literatura.  A escolha por se manter essa combinação apesar de um 

coeficiente alfa relativamente baixo deveu-se a dois motivos: (1) parcimônia e (2) 

os efeitos das variáveis no nível individual são pequenos e, portanto, não haverá 

prejuízo significativo em se juntarem essas duas perguntas; na verdade, os 

resultados do modelo com as duas variáveis ou com uma variável combinada não 

se alteram. 

 V9 - Avaliação individual das competências desenvolvidas ao longo do curso: 

As questões de 86 a 95 cobrem uma série de competências importante para o 

administrador e que deveriam, ao menos idealmente, ser discutidas ao longo de um 

curso de Graduação em Administração.  Essas dez questões, também medidas em 

uma escala ordinal de cinco pontos, foram somadas em um único indicador.  O 

coeficiente alfa para esse conjunto de questões é 0.90, também bastante elevado.  

O indicador resultante, portanto, pode variar de 10 a 50. 

 

 

7.2.1.3 Recursos familiares 

 

 

 V10 – Renda familiar: A pergunta 7, “Em qual das faixas abaixo você calcula 

estar a soma da renda mensal dos membros da sua família que moram em sua 

casa?” (A – Até R$ 720,00, B – De R$ 721,00 a R$ 2.400,00, C – De R$ 2.401, 00 

a R$ 4.800,00, D – De R$ 4.801,00 a R$ 7.200,00 e E – Acima de R$ 7.200,00) 

foi adotada como operacionalização do construto “Renda”.  A variável original foi 

transformada em uma variável binária na qual as categorias A e B correspondem a 

0 e C, D e E correspondem a 1. 

 V11 – Nível educacional dos pais: O construto “Nível educacional dos pais” foi 

modelado através de duas variáveis que perguntam ao respondente, 

separadamente, o nível educacional do pai (questão 11 do questionário de perfil) e 

da mãe (questão 12 do questionário de perfil).  Ambas as variáveis são ordinais, 

sendo A = Nenhuma escolaridade, B = Ensino fundamental: até 4ª série,  C = 

Ensino fundamental: até 8ª série, D = Ensino Médio e E = Superior.  O alfa de 



136 

Cronbach para essas duas variáveis foi 0.81 para o ano de 2003, bastante elevado e 

indicativo de unidimensionalidade desse construto.  Em outras palavras, um 

homem tende a escolher para sua esposa uma mulher com nível de escolaridade 

similar e vice-versa. 

 

Para se calcular um valor único a partir dessas duas variáveis, as respostas de cada 

respondente foram recodificadas de 1 (A) a 5 (E) e somadas. 

 

 

7.2.2 Operacionalização dos construtos do nível “Escola” 

 

 

Este nível agrupa características das escolas propriamente ditas.  Uma parte dessas 

características será calculada a partir das avaliações individuais dos alunos, como por 

exemplo, a avaliação da infra-estrutura da escola como um todo, que será a média das 

avaliações individuais que os alunos fazem da infra-estrutura de cada escola. 

Porém, outros construtos não são medidos no questionário de perfil e serão de 

outras fontes. A fonte dos dados será explicitada ao longo da discussão da operacionalização 

de cada construto. 

 

 

7.2.2.1 Características gerais 

 

 

 V12 – Candidatos / vaga: A relação candidatos / vaga para cada IES foi obtida a 

partir de uma base de dados disponibilizada pelo INEP em 2002 (INEP, 2002c) 

que fornecia a relação candidato por vaga para cada IES naquele ano e em anos 

anteriores.  Para o ano de 2003, haja vista que o INEP não atualizou a base, foi 

utilizada relação observada em 2002. Note-se que a seletividade é bastante 

superior nas redes Federal e Estadual, sendo que as redes Municipal e Privada 

estão muito próximas uma da outra.  A tabela 24 mostra a relação candidato por 

vaga para cada rede, em cada Estado, no ano de 2002.  A média geral da tabela 

representa a relação candidato por vaga média geral brasileira. 
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Tabela 24 - Relação candidato/vaga média por rede e por Estado em 2002 

Rede Estado 

Est. Fed. Mun. Pri. 

Geral do 
estado 

Escolas no 
estado 

% de 
imputação 
no estado 

AC    3.01 3.01 1 100% 
AL 15.41 9.33  2.64 4.82 5 33% 
AM  15.65  3.01 4.53 6 50% 
AP    3.01 3.01 1 0% 

BA 15.41 9.33  2.64 4.38 28 32% 
CE 15.41 9.33  2.64 7.68 5 13% 
DF  11.3  2.01 2.7 17 32% 
ES  12.46 2.68 1.94 2.41 24 53% 

GO 5.52  3.37 2.01 2.21 19 26% 
MA 15.41   2.64 7 3 33% 
MG 15.29 12.46  1.94 3.15 53 21% 
MS 5.52 11.3  2.01 3.72 11 13% 

MT 5.52 11.3  2.01 2.89 17 42% 
PA  15.65  3.01 6.55 5 50% 
PB 15.41 9.33  2.64 7.59 7 29% 
PE 15.41 9.33 3.03 2.64 4.7 16 28% 

PI 15.41 9.33  2.64 9.49 5 0% 
PR 11.09 10.6 2.55 1.99 4.18 48 30% 
RJ 15.29 12.46  1.94 3.28 40 12% 
RN 15.41 9.33  2.64 5.73 4 0% 

RO  15.65  3.01 5.62 7 43% 
RR  15.65   15.65 1 0% 
RS  10.6  1.99 2.96 30 18% 
SC 11.09 10.6 2.55 1.99 2.54 21 36% 

SE  9.33  2.64 4.09 4 0% 
SP 15.29  2.68 1.94 2.15 189 33% 
TO 5.52  3.37 2.01 2.99 4 0% 

Geral  
da rede 

12.8 11.44 2.73 2.06 3.13(1) 571 29% 

(1) Média geral do Brasil. 

Fonte: INEP, 2002c. 

 

No conjunto de dados utilizados, de 2002, foram feitas imputações dos dados 

omissos.  Na base de 2002, não havia dados para todas as IES de Administração de Empresas 

existentes em 2003.  Nesses casos, calculou-se a média da relação candidato por vaga para a 

rede, Federal, Estadual, Municipal ou Privada, no Estado, ou, caso não existisse nenhuma 

outra escola da mesma rede no Estado, na região onde a IES se localiza.  29% dos pontos de 
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dados precisaram ter valores imputados para que todos os valores fossem preenchidos e isso 

explica por que, por exemplo, a média da rede Federal nos Estados da região Norte é a 

mesma, 15.65. 

Embora esse procedimento, certamente, possua aspectos negativos, como diminuir 

a variância dos dados, ele foi adotado porque essas relações não sofrem alterações drásticas de 

um ano para o outro. 

 V13 – Avaliação média da infra-estrutura da escola: Definida como a média da 

variável 6, “Avaliação individual da infra-estrutura da escola, para cada escola”. 

 

 

7.2.2.2 Características do corpo docente 

 

 

V14 – Percentual de doutores no corpo docente: Esses dados foram obtidos a 

partir da base de dados que o INEP disponibiliza na Internet.  No portal, acessível no 

endereço http://www.educacaosuperior.inep. gov.br/, o usuário pode consultar a composição 

do corpo docente de todas as IES brasileiras, para os anos de 1999 e 2003.  Para a realização 

deste trabalho, foi levantado o perfil de todas as IES de Administração existentes na base de 

dados da Internet, no ano de 2005 (O Anexo B mostra um exemplo da informação disponível 

nessa base). 

Embora o banco do INEP seja bastante extenso, mesmo essa base não possui 

informação para todas as escolas cujos formandos prestaram o ENC em 2003.  Algumas IES 

fecharam e sua informação se perdeu; outras não tinham dados disponíveis e assim por diante. 

Dessa forma, em 106 escolas, 19% das 566 escolas consideradas, foi necessário 

realizar imputação de dados.  Nesses casos, o perfil do corpo docente foi estimado a partir da 

média da rede no Estado, ou na região, em cada ano. Nesse caso, a situação é menos 

problemática do que na relação candidato/vaga, porque havia dados disponíveis para todos os 

anos, portanto, as médias calculadas para o ano de 2003 utilizaram dados de 2003, ao invés de 

dados de 2002, como no caso anterior. 

V15 – Avaliação média do corpo docente da escola: Definida como a média da 

variável 8, “Avaliação individual do corpo docente, para cada escola”. 
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7.2.2.3 Organização social 

 

 

V16 – Percentual de alunos brancos e amarelos: Percentual de alunos 

pertencentes a um ou outro desses grupos raciais, em cada escola.  O cálculo faz-se através da 

agregação da variável 2, a raça do respondente. 

V17 – Percentual de alunos com renda elevada: Percentual de alunos na faixa 

de renda superior em cada escola.  O cálculo é feito através da agregação da variável 10, a 

renda familiar do respondente. 

V18 – Percentual de alunos com fluência em inglês: Percentual de alunos na 

faixa superior de fluência na língua inglesa em cada escola.  O cálculo faz-se através da 

agregação da variável 4, que indica a fluência de cada respondente em inglês. 

V19 – Percentual de alunos que utiliza TI regularmente: Percentual de alunos 

que utiliza o computador ao menos três vezes por semana no corpo discente de cada escola.  

O cálculo é feito através da agregação da variável 5, que indica a freqüência de uso de 

computador do respondente. 

V20 – Percentual de alunos que cursou o ensino médio somente em escolas 

particulares: Percentual de alunos que cursou o ensino médio somente em escolas 

particulares no corpo discente de cada escola.  O cálculo faz-se através da agregação da 

variável 3, que indica a trajetória escolar do respondente no ensino médio. 

V21 – Avaliação média do projeto pedagógico da escola: Definida como a 

média da variável 7, “Avaliação individual do projeto pedagógico, para cada escola”. 

V22 – Avaliação média das competências desenvolvidas ao longo do curso: 

Definida como a média da variável 9, “Avaliação individual das competências desenvolvidas 

ao longo do curso”, para cada escola. 

 

 

7.3 Síntese do capítulo 

 

 

Esse capítulo apresentou o modelo que será estimado através da técnica de 

modelos hierárquicos.  Foi desenvolvido um modelo que considera três níveis de variação 

aleatória: Alunos, Escolas e Grupos Estratégicos. 
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Nos níveis Alunos e Escolas, são considerados diversos construtos preditivos, que 

foram operacionalizados através de variáveis disponíveis no questionário de perfil do Provão 

de 2003.  No nível dos Grupos Estratégicos, não foi incluído nenhum construto preditivo. 

Ao todo, foram construídas 22 variáveis, sendo uma a variável resposta, o 

desempenho no Provão e as outras 21 as variáveis preditivas. 

Também, nesse capítulo, foram apresentadas as hipóteses de trabalho, em um 

nível substantivo.  A apresentação das hipóteses em formato estatístico está no Apêndice E.  

Como cada construto possui diversas variáveis, foi necessário estabelecer hipóteses e sub-

hipóteses de pesquisa.  Ao todo foram elaboradas quatro grandes hipóteses que contêm 21 

sub-hipóteses, cada qual fazendo referência a uma variável preditiva. 
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8 MODELAGEM DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS RESPONDENTES DO 

PROVÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE 2003 

 

 

Esse capítulo se inicia com a necessária discussão teórica dos modelos 

hierárquicos.  Nessa seção, será demonstrado como especificar modelos dessa natureza e os 

principais métodos de estimação serão discutidos.  A seguir, as hipóteses do trabalho serão 

apresentadas e discutidas à medida que os modelos forem estimados.  Todos os modelos desse 

documento foram estimados por meio do software R (TEAM, 2005), versão 2.0.1 e, mais 

especificamente, a biblioteca nlme: Linear and Nonlinear Mixed Effects Models. (PINHEIRO 

et al. 2005). 

 

 

8.1 A representação dos modelos hierárquicos 

 

 

Os modelos hierárquicos, também, são conhecidos pela denominação de modelos 

mistos, conforme Bryk e Raudenbush (1992) e Pinheiro et al., (2005).  Isso ocorre porque, 

nesses modelos, presume-se que as variáveis explicativas designadas pela matriz de efeitos X 

tenham dois tipos de efeitos sobre a variável dependente y: efeitos fixos e efeitos aleatórios.  

Os efeitos fixos influenciam a média de y e os efeitos aleatórios influenciam a variância de .y 

(CRAWLEY, 2002).  O primeiro a conceituar os efeitos dessa forma foi Eisenhart, em um 

artigo pioneiro de 1947 (EISENHART, 1947). 

Ferrão et al., (2001) apresentam duas grandes categorias de modelos hierárquicos, 

o modelo de componentes de variância e o modelo de coeficientes aleatórios.  Ambos são 

uma evolução do modelo clássico de regressão linear. O Esquema 17 ilustra os três modelos 

em um cenário hipotético no qual a proficiência de alunos de diversas escolas do ensino 

médio em matemática é modelada como uma função linear do nível de renda de cada aluno. 

O Painel A do Esquema 17 mostra o resultado do modelo de regressão linear 

clássico, no qual uma única reta é ajustada aos dados. O Painel B ilustra o modelo de 

componentes de variância, no qual cada escola possui um intercepto próprio, mas existe uma 

única inclinação para todas as escolas (em outras palavras, a relação entre renda e proficiência 

é a mesma em todas as escolas). Finalmente, o Painel C ilustra o modelo de coeficientes 

aleatórios, no qual cada escola possui intercepto e inclinação próprios. 
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Painel A – Modelo clássico 

de regressão linear 

Painel B – Modelo de 

componentes de variância 

Painel C – Modelo de 

coeficientes aleatórios 

   

 
 

  

Esquema 17 - Visualização dos modelos de regressão linear clássica, componentes de 
variância e coeficientes aleatórios 

Fonte: Adaptado de FERRÃO et al. , 2001, p. 15, 16. 

 

O primeiro caso, do modelo clássico de regressão linear, pode ser expresso da 

seguinte forma:  

 iii XY εββ +×+= 110  

),0(~ 2
ei N σε  

(3.1) 

(3.2)

Equação 3: Modelo clássico de regressão linear 

Em que Yi representa a proficiência medida para cada aluno, β0 representa o 

intercepto da função, β1 representa o impacto da renda sobre a proficiência, X1i representa a 

renda de cada aluno e εi representa o erro aleatório associado ao i-ésimo aluno e que segue 

uma distribuição normal com média zero e variância constante σ2
e. Esse modelo seria 

adequado se os alunos não estivessem agrupados em escolas. Como foi visto na seção 5.2.3.1, 

o fato de os alunos estarem agrupados em escolas pode fazer com que os resíduos de alunos 

de uma escola sejam correlacionados, o que viola uma das principais premissas do modelo 

Renda Renda Renda

Proficiência Proficiência Proficiência 
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clássico de regressão que é a independência dos resíduos.  É importante esclarecer que essa 

correlação não ocorre obrigatoriamente.  Por exemplo, se a variável dependente fosse a altura 

dos alunos, certamente, os resíduos do modelo não estariam correlacionados, pois a altura dos 

alunos provavelmente não influi na decisão de cada um de qual escola freqüentar.  Porém, 

essa decisão é afetada pela situação socioeconômica do aluno e essa, por sua vez, influi no 

desempenho do aluno no Provão.  Portanto, os resultados dos alunos de uma mesma escola 

estarão correlacionados. 

O modelo de componentes de variância corrige essa situação ao introduzir não só 

um intercepto para cada escola, mas também um desvio aleatório de variância constante 

associado a cada escola. Assim sendo, o modelo de componentes de variância pode ser 

expresso da seguinte forma: 

 ijijjij XY εββ +×+= 10  

jj u0000 += γβ  

( )2,0~ eij N σε  

( )2
00 ,0~ uj Nu σ  

0),( 0 =ijjuCov ε  

(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 

(4.4) 

(4.5)

Equação 4: Modelo hierárquico de dois níveis 

A equação 4.1 é a equação do primeiro nível (nível dos alunos) do modelo de 

componentes de variância. A equação 4.2 é a equação de segundo nível do modelo. No 

primeiro nível, Yij representa a proficiência do aluno i da escola j. Da mesma forma, β0j 

representa o intercepto associado à escola j, β1 representa o impacto da renda (que, nesse caso, 

é único para todas as escolas), Xij representa a renda do aluno i da escola j e εij representa o 

erro aleatório associado ao aluno i da escola j. 

No segundo nível, β0j é definido como a resultante da soma de uma média global 

γ00, comum a todas as escolas, e de um erro aleatório u0j associado a cada escola j. Nesse 

exemplo simplificado, β0j não é função de outras variáveis, mas isso é possível. Por exemplo, 

β0j poderia ser função da rede (pública ou particular) a que a escola pertence. Finalmente, 

presume-se que ( )2,0~ eij N σε  e que ( )2
00 ,0~ uj Nu σ .  Finalmente, presume-se que os 

resíduos de alunos e de escolas sejam independentes. 

Finalmente, o modelo de coeficientes aleatórios expande o modelo de 

componentes de variância ao estimar tanto um intercepto quanto uma inclinação diferentes 
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para cada escola. Assim, o modelo de coeficientes aleatórios pode ser expresso da seguinte 

forma: 

 ijijjjij XY εββ +×+= 10  

jj u0000 += γβ  

jj u1101 += γβ  

( )2,0~ eij N σε  

( )2
00 ,0~ uj Nu σ  

( )2
11 ,0~ uj Nu σ  

0),(),( 10 == ijjijj uCovuCov εε  

(5.1) 

(5.2) 

(5.3) 

(5.4) 

(5.5) 

(5.6) 

(5.7)

Equação 5: Modelo hierárquico de coeficientes aleatórios 

As equações 5.1 e 5.2 são as mesmas que no modelo de componentes de 

variância. A equação 5.3 estima as inclinações associadas a cada escola como função de uma 

média global γ10 e de um termo de erro aleatório u1j. Novamente, presume-se que todos erros 

sigam uma distribuição normal com média zero e variâncias constantes e que os resíduos de 

alunos e de escolas sejam independentes. 

Agora é possível definir, formalmente, o índice de correlação intra-classe, que é a 

forma convencional de se quantificar o efeito-escola, conforme adiantado na Introdução. Para 

isso, o primeiro passo é estimar um modelo nulo, que contenha somente interceptos, tanto no 

primeiro quanto no segundo níveis. Portanto, o modelo a ser estimado é o seguinte: 

 ijjijY εβ += 0  

jj u0000 += γβ  

(6.1) 

(6.2)

Equação 6: Modelo hierárquico nulo de dois níveis 

Esse modelo não explica a variância encontrada na variável dependente Y, 

somente a decompõe entre os níveis de agrupamento. Com esse modelo, a correlação intra-

classe é definida como ( )22
0

2
0

εσσ
σρ
+

=
u

u  (HOX (2002)), p. 15. Portanto, a correlação intra-

classe mede a proporção da variância total que é explicada pelas escolas. Quanto maior for ρ, 

maior será o efeito-escola, ou seja, mais importante será a escola no desempenho escolar dos 

seus alunos. 
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8.2 Estimação de modelos hierárquicos31 

 

 

Hox (2002) explica que a estimação dos parâmetros em modelos hierárquicos é 

feita, principalmente, através do método da Máxima Verossimilhança. Bryk e Raudenbush 

(1992) esclarecem que existem três tipos de parâmetros que devem ser estimados em um 

modelo hierárquico: os efeitos fixos, os efeitos aleatórios e a matriz de variância-covariância 

dos efeitos aleatórios. Esses mesmos autores advertem que uma das grandes dificuldades 

desse tipo de modelo é que os parâmetros são estimados simultaneamente e que a estimação 

de um parâmetro depende da estimação de todos os outros. 

Antes de descrever mais detalhadamente o método da Máxima Verossimilhança, é 

interessante descrever rapidamente o método dos Mínimos Quadrados, utilizado na regressão 

linear clássica, e esclarecer porque esse método não é adequado aos modelos hierárquicos. 

No modelo clássico de regressão linear, são observados os valores da variável 

dependente Y e os valores de uma ou mais variáveis independentes, representadas pela matriz 

de efeitos X.  O modelo, no caso de somente uma variável independente, pode ser 

representado da seguinte forma: yi = β0 + β1x1i + εi, em que yi representa o valor da variável 

dependente para o caso i, β0 representa o intercepto da função, xi representa o valor da 

variável independente para o caso i, β1 representa o impacto da variável independente sobre a 

dependente e εi representa um termo de erro aleatório associado ao caso i.  Presume-se que o 

erro aleatório siga uma distribuição normal com média zero e variância constante σ2 e que os 

erros sejam independentes entre si, ou seja, a covariância entre os erros é zero, isto é,  

E(εi x εj) = 0. 

Para o modelo clássico, o método de estimação apropriado é o método dos 

Mínimos Quadrados, que procura minimizar a soma do quadrado dos resíduos, definidos 

como a diferença entre o valor observado para cada caso e o valor previsto pelo modelo 

DeGroot (1989).  Esse método é adequado enquanto as premissas de variância constante dos 

erros (também denominada homocedasticidade (DeGROOT, 1989) e independência dos erros 

forem respeitadas. 

Nessas condições, os estimadores obtidos pelo método dos Mínimos Quadrados 

são Best Linear Unbiased Estimators (BLUE). (GREENE, 1997, p. 498).  Estimadores BLUE 

possuem duas características fundamentais:  

                                                 
31 Para uma abordagem mais formal dos procedimentos de estimação, o leitor pode consultar o Apêndice D, ao 
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1) não são enviesados, ou seja, a média dos estimadores aproxima-se da média real da 

população e 

2)  são eficientes, ou seja, apresentam a menor variância entre todos os estimadores 

alternativos que poderiam ser utilizados ao invés do estimador de Mínimos 

Quadrados. 

Nos modelos lineares hierárquicos, os resíduos dos membros de um mesmo grupo 

podem estar correlacionados e, além disso, a variância dos resíduos pode não ser constante, 

também função do grupo ao qual cada respondente pertence.  Na presente tese, serão 

considerados modelos específicos para resíduos correlacionados, porém com variância 

constante. 

Independente de qual caso seja considerado, Greene (1997) informa que os 

estimadores obtidos pelo método dos Mínimos Quadrados não são mais eficientes, ou seja, 

não são os que possuem a menor variância entre todos os estimadores alternativos e, por causa 

disso, os métodos tradicionais de inferência estatística não são apropriados.  

Para superar essas dificuldades, foram propostos estimadores como os Máxima 

Verossimilhança (ver, por exemplo, Vonesh & Chinchilli (1997) que são estimadores BLUE 

mesmo quando as premissas do modelo clássico de regressão linear são violadas.  Outros 

métodos, como o dos Mínimos Quadrados Generalizados (GLS), Generalized Estimating 

Equations (GEE) (HOX, 2002) também foram sugeridos, porém, nesta tese, somente será 

dado tratamento mais detalhado ao método da Máxima Verossimilhança.  Outros métodos 

serão mencionados somente em caso de necessidade. 

Bussab e Morettin (2003) explicam que, pelo princípio da verossimilhança, 

“devemos escolher aquele valor do parâmetro desconhecido que maximiza a probabilidade de 

obter a amostra particular observada, ou seja, o valor que torna a amostra a ‘mais provável’ ” 

(p. 301). No caso da regressão linear clássica, ao invés de minimizar a soma dos quadrados 

dos resíduos, poder-se-ia procurar os parâmetros β0 e β1 que maximizam a probabilidade de se 

observarem os dados coletados.  Nos casos em que as premissas do modelo clássico são 

respeitadas, os valores estimados pelos métodos dos Mínimos Quadrados e da Máxima 

Verossimilhança são os mesmos, inclusive com intervalos de confiança muito similares.  

Porém, se as premissas do modelo clássico forem violadas, os estimadores de Máxima 

Verossimilhança serão preferíveis por serem mais eficientes. 

                                                                                                                                                         
final do trabalho.  Porém, isso não é necessário para o entendimento do texto. 
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A idéia do procedimento adotado para os Modelos Hierárquicos é chegar a um 

equilíbrio entre a estimativa local de cada parâmetro, calculada para cada escola a partir do 

método dos Mínimos Quadrados e uma estimativa global para esse mesmo parâmetro, 

calculado para toda a população através do método da Máxima Verossimilhança. 

Os valores individuais dos parâmetros de cada escola são “puxados” em direção a 

essa média global, em maior ou menor grau, dependendo do índice de confiabilidade (veja a 

seguir) da estimativa individual. 

Bryk e Raudenbush (1992, p. 63) definem da seguinte forma a confiabilidade da 

estimativa individual: 

 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+

=

j

e
j

j
j

n
u

u
2

0

0

σ
λ  

 

 

, em que λj representa a confiabilidade da estimativa para o coeficiente β0j da 

escola j, u0j representa a variância explicada no nível das escolas, σ2
e representa a variância 

explicada no nível dos alunos e nj representa o número de casos da escola j.  De acordo com a 

fórmula, a confiabilidade de um determinado coeficiente aumenta com o aumento da 

variância explicada no nível das escolas e com o aumento do número de casos de uma 

determinada escola e diminui à medida que a variância explicada no nível mais baixo (nesse 

caso, dos alunos) aumentar.  Ou seja, se a variância do coeficiente for pequena perto da 

variância dos resíduos, a confiabilidade será pequena. 

O índice de confiabilidade calculado acima é, posteriormente, utilizado para se 

calcular uma média ponderada entre o parâmetro individual de cada escola e o parâmetro 

global estimado para a população, da seguinte forma: b* = [λj x parâmetro individual 

estimado para a escola j] + [(1- λj) x parâmetro global estimado para a população]. 

Portanto, quanto mais confiáveis forem as estimativas individuais, mais o 

parâmetro b*, denominado parâmetro “encolhido” (shrinkage estimator) por Pinheiro et al. 

(2005, p. 152)32 se aproxima da estimativa individual.  Por outro lado, quanto menor for a 

confiabilidade associada ao parâmetro, mais a estimativa se aproxima da estimativa global.  

Isso permite, por exemplo, que sejam estimados efeitos mesmo para escolas com um pequeno 

número de casos. 

                                                 
32 Esse estimador, também, é conhecido por estimador bayesiano empírico (empirical Bayes estimate), 
denominação utilizada HOX (2002p.  28); BRYK e  RAUDENBUSH (1992, p.  40). 
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Para concluir essa seção, resta esclarecer que existem duas variantes do método da 

Máxima Verossimilhança, a Máxima Verossimilhança Plena (ou Full Maximum Likelihood – 

FML) e a Máxima Verossimilhança Restrita (ou Restricted Maximum Likelihood – REML).  

Hox (2002) oferece uma explicação conceitual das principais diferenças entre essas duas 

variantes e Pinheiro et al. (2005) dão um tratamento mais formal à questão. 

Nesse momento, a conclusão de interesse é que o método da Máxima 

Verossimilhança Plena é preferível, principalmente porque permite que modelos aninhados33 

sejam comparados através de um teste de χ2 baseado na verossimilhança obtida por cada 

modelo.  Essa comparação será utilizada para se avaliar significância estatística da melhora no 

ajuste ao se passar de modelos mais simples para modelos mais complexos (com mais 

termos).  Portanto, nesta tese, todos os modelos hierárquicos foram estimados através do 

método da Máxima Verossimilhança Plena.  No entanto, é importante destacar que o pacote 

estatístico utilizado, também, permite a utilização por meio da Máxima Verossimilhança 

Restrita. 

 

 

8.3 Análise dos modelos desenvolvidos 

 

 

Essa seção será iniciada com a discussão dos resultados obtidos para a modelagem 

de uma sub-amostra composta por 20 escolas.  Isso será feito a fim de se demonstrar a 

linearidade dos modelos propostos em cada grupo (cada instituição e cada rede), o que é uma 

premissa para a modelagem hierárquica.  A utilização de uma sub-amostra ao invés de todo o 

universo de escolas procura atender a dois objetivos:  

1)  facilitar a apresentação visual dos resultados de cada grupo; 

2)  apresentar algumas escolas em maior detalhe, o que irá tornar a discussão dos 

resultados mais “saborosa”. 

 

 

                                                 
33 Dá-se esse nome a uma seqüência de modelos na qual um modelo está contido no outro sucessivamente.  Por 
exemplo, um modelo que propõe que o desempenho escolar é função da renda familiar de um aluno está 
aninhado em outro modelo mais geral que propõe que o desempenho escolar é função da renda familiar e da raça 
do aluno. 
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8.3.1 Análise dos modelos estimados para a sub-amostra 

 

 

A sub-amostra selecionada será brevemente descrita, após o quê serão analisados 

os modelos de regressão linear múltipla convencionais estimados para cada escola 

individualmente e para a sub-amostra em seu conjunto.  Com base nesses resultados, será 

discutida a adequação dos modelos lineares ao problema estudado neste trabalho.  Finalmente, 

serão desenvolvidos modelos hierárquicos, ainda simplificados, para o conjunto da sub-

amostra. 

 

 

8.3.1.1 Características da sub-amostra 

 

 

Foram selecionadas 20 escolas para modelagem mais detalhada, por meio de um 

procedimento de amostragem estratificada.  As escolas foram divididas em cinco faixas de 

desempenho médio no ENC: até 30 pontos, entre 31 e 40 pontos, entre 41 e 50 pontos, entre 

51 e 60 pontos e acima de 60 pontos.  Em cada faixa, foram selecionadas quatro escolas 

aleatoriamente, com exceção da faixa superior de desempenho, acima de 60 pontos, na qual 

havia somente quatro escolas, a USP, a Universidade do Estado de Santa Catarina, o Ibmec de 

São Paulo e a EAESP/FGV, as quais foram todas incluídas na sub-amostra. 

As 20 escolas da sub-amostra foram escolhidas entre as 566 instituições (de um 

total de 616) que apresentavam 20 ou mais casos completos na base de dados.  O corte de um 

número mínimo de 20 casos foi feito para permitir a estimação de modelos de regressão linear 

múltipla individuais com um mínimo de confiabilidade. 

A tabela 25 apresenta as 20 escolas amostradas, agrupadas por rede e ordenadas 

por desempenho médio no Provão. 
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Tabela 25 - Características das escolas da sub-amostra 

Rede Cod. Nome Município UF Nota 
Provão / 
(Desvio-
padrão) 

Ca-
sos 

Con-
ceito 

% brancos 
ou amarelos 

% renda 
elevada 

Estadual 55 UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO SÃO PAULO SP 65.0 

(10.3) 197 A 94% 81% 

Estadual 43 

FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DE SANTA 
CATARINA 

FLORIANÓPOLIS SC 61.8 
(11.3) 

42 A 95% 67% 

Estadual 666 
UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE FEIRA DE 
SANTANA 

FEIRA DE 
SANTANA BA 

50.4 (11)
53 A 53% 40% 

Estadual 24 
UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE SANTA 
CRUZ 

ILHÉUS BA 42.3 
(11.7) 

72 C 40% 38% 

Federal 17 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA 

UBERLÂNDIA MG 59.6 
(10.6) 

88 A 88% 51% 

Federal 586 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO 

RIO DE JANEIRO RJ 52.9 
(12.1) 

88 A 82% 68% 

Federal 592 UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE LAVRAS LAVRAS MG 47.8 

(10.7) 
55 A 87% 42% 

Privada 1161 
FACULDADE DE 
ECONOMIA E ADMINIST 
RAÇÃO DO IBMEC 

SÃO PAULO SP 62.4 
(8.8) 

60 A 98% 100% 

Privada 151 

ESCOLA DE 
ADMINISTRAÇÃO DE 
EMPRESAS DE SÃO 
PAULO 

SÃO PAULO SP 61.7 
(11.9) 

257 A 98% 90% 

Privada 944 

ESCOLA SUPERIOR DE 
PROPAGANDA E 
MARKETING DO RIO DE 
JANEIRO 

RIO DE JANEIRO RJ 51.2 
(11.6) 

42 A 88% 74% 

Privada 14 
UNIVERSIDADE DO 
VALE DO RIO DOS 
SINOS 

SÃO LEOPOLDO RS 43.1 
(10.9) 

349 C 97% 54% 

Privada 1452 FACULDADE ATENAS 
MARANHENSE SÃO LUÍS MA 41.2 

(12.4) 
77 C 57% 64% 

Privada 199 FACULDADE SÃO LUÍS SÃO PAULO SP 36.6 
(13.5) 82 C 88% 48% 

Privada 795 
FACULDADES 
INTEGRADAS DE 
DIAMANTINO 

DIAMANTINO MT 35.6 
(10.2) 

35 D 69% 14% 

Privada 737 
CENTRO 
UNIVERSITÁRIO SÃO 
CAMILO 

SÃO PAULO SP 35.4 
(11.8) 

84 D 79% 49% 

Privada 1287 
FACULDADE DE 
CIÊNCIAS GERENCIAIS 
DO PLANALTO CENTRAL 

BRASÍLIA DF 30.5 
(15.7) 

41 E 80% 61% 

Privada 1129 
CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DO 
NORTE PAULISTA 

SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO SP 

29.3 (12)
95 E 92% 34% 

Privada 632 

FACULDADE DE 
CIÊNCIAS 
ECONÔMICAS, 
ADMINISTRATIVAS E 
CONTÁBEIS DE S 
SEBASTIÃO DO 
PARAÍSO 

SÃO SEBASTIÃO 
DO PARAÍSO MG 

29.2 
(10.4) 

59 E 90% 15% 

Privada 1462 INSTITUTO PARAIBANO 
DE ENSINO RENOVADO JOÃO PESSOA PB 28.7 

(10.9) 
46 E 70% 43% 

Privada 1114 

FACULDADE DE 
CIÊNCIAS JURÍDICAS E 
SOCIAIS APLICADAS RIO 
BRANCO - FIRB 

RIO BRANCO AC 
28.1 

(12.2) 

84 E 62% 74% 
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No que diz respeito à rede das IES selecionadas, 20% das escolas pertencem à 

rede Estadual, 15% à rede estadual e 65% à rede particular.  Outra característica que deve ser 

mencionada é a variabilidade existente na composição racial do corpo discente das escolas 

selecionadas, que vai de 40% de alunos brancos ou amarelos na Universidade Estadual de 

Santa Cruz, em Ilhéus, até quase 100% de alunos que no Ibmec, na EAESP/FGV e na 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 

Da mesma forma, a amostra possui uma boa variação na variável renda do corpo 

discente, sendo que o percentual de alunos com renda relativamente mais elevada no corpo 

discente de cada escola vai de meros 14%, nas Faculdades Integradas Diamantino, em 

Diamantino (MT) até 100% no Ibmec, em São Paulo. 

Quanto à distribuição das notas individuais dos alunos, no total da amostra, ela se 

aproxima bastante da distribuição normal, ainda que para algumas escolas específicas essa 

normalidade não seja observada (Gráfico 6). 

Para facilitar a consulta ao Gráfico 6 e aos resultados que se seguem, a Tabela 26 

repete os dados apresentados na Tabela 25, porém com as escolas ordenadas pelo código 

identificador. 
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Tabela 26 - Características das escolas da sub-amostra (escolas ordenadas pelo código 
identificador) 

Rede Cod. Nome Município UF Nota 
Provão / 
(Desvio-
padrão) 

Ca- 
sos 

Con- 
ceito 

% 
brancos 

ou 
amarelos 

% 
 renda 
elevada 

Privada 14 
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO 
DOS SINOS 

SÃO 
LEOPOLDO RS 

43.1 
(10.9) 349 C 97% 54% 

Federal 17 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA 

UBERLÂNDI
A MG 

59.6 
(10.6) 88 A 88% 51% 

Estadual 24 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
SANTA CRUZ ILHÉUS BA 

42.3 
(11.7) 72 C 40% 38% 

Estadual 43 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

FLORIANÓP
OLIS SC 

61.8 
(11.3) 42 A 95% 67% 

Estadual 55 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO SÃO PAULO SP 
65.0 

(10.3) 197 A 94% 81% 

Privada 151 
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE 
EMPRESAS DE SÃO PAULO SÃO PAULO SP 

61.7 
(11.9) 257 A 98% 90% 

Privada 199 FACULDADE SÃO LUÍS SÃO PAULO SP 
36.6 

(13.5) 82 C 88% 48% 

Federal 586 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
DE JANEIRO 

RIO DE 
JANEIRO RJ 

52.9 
(12.1) 88 A 82% 68% 

Federal 592 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
LAVRAS LAVRAS MG 

47.8 
(10.7) 55 A 87% 42% 

Privada 632 

FACULDADE DE CIÊNCIAS 
ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS 
E CONTÁBEIS DE S SEBASTIÃO DO 
PARAÍSO 

SÃO 
SEBASTIÃO 
DO 
PARAÍSO MG 

29.2 
(10.4) 59 E 90% 15% 

Estadual 666 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
FEIRA DE SANTANA 

FEIRA DE 
SANTANA BA 50.4 (11) 53 A 53% 40% 

Privada 737 
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO 
CAMILO SÃO PAULO SP 

35.4 
(11.8) 84 D 79% 49% 

Privada 795 
FACULDADES INTEGRADAS DE 
DIAMANTINO 

DIAMANTIN
O MT 

35.6 
(10.2) 35 D 69% 14% 

Privada 944 

ESCOLA SUPERIOR DE 
PROPAGANDA E MARKETING DO 
RIO DE JANEIRO 

RIO DE 
JANEIRO RJ 

51.2 
(11.6) 42 A 88% 74% 

Privada 1114 

FACULDADE DE CIÊNCIAS 
JURÍDICAS E SOCIAIS APLICADAS 
RIO BRANCO - FIRB 

RIO 
BRANCO AC 

28.1 
(12.2) 84 E 62% 74% 

Privada 1129 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO 
NORTE PAULISTA 

SÃO JOSÉ 
DO RIO 
PRETO SP 29.3 (12) 95 E 92% 34% 

Privada 1161 
FACULDADE DE ECONOMIA E 
ADMINISTRAÇÃO DO IBMEC SÃO PAULO SP 

62.4 
(8.8) 60 A 98% 100% 

Privada 1287 

FACULDADE DE CIÊNCIAS 
GERENCIAIS DO PLANALTO 
CENTRAL BRASÍLIA DF 

30.5 
(15.7) 41 E 80% 61% 

Privada 1452 
FACULDADE ATENAS 
MARANHENSE SÃO LUÍS MA 

41.2 
(12.4) 77 C 57% 64% 

Privada 1462 
INSTITUTO PARAIBANO DE ENSINO 
RENOVADO 

JOÃO 
PESSOA PB 

28.7 
(10.9) 46 E 70% 43% 
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Gráfico 6- Histogramas da distribuição das notas da amostra e de cada escola 

 

 

8.3.1.2 Resultados dos modelos de regressão linear para a sub-amostra 

 

 

Para cada escola e para a sub-amostra como um todo, foi estimado o seguinte 

modelo de regressão linear múltipla (as variáveis foram definidas na seção 7.2):  

NOTA_ALUNO = β0 + β1 x Raça + β2 x Trajetória +  

β3 x Inglês + β4 x TI + β5 x Renda + β6 x Infraestrutura_a + β7 x Projeto_a +  

β8 x Docentes_a + β9 x Pais_a + β10 x Competências_a + ε 

A variável dependente, NOTA_ALUNO, representa a nota centrada na média 

global da sub-amostra. 

De forma geral, os modelos estimados dão suporte à premissa de linearidade, 

como pode ser observado no Gráfico 7, que apresenta os diagramas de dispersão entre os 

valores ajustados (eixos y) e os valores observados (eixos x) das notas de cada aluno no ENC, 

para o conjunto da amostra e para cada escola. 
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Gráfico 7 - Valores ajustados x valores observados para a sub-amostra 

 

Vale destacar o R2 e o R2 ajustado obtido para o modelo para o conjunto da 

amostra, respectivamente 0.28 e 0.27, bastante elevados em se tratando de modelos dessa 

natureza e compatíveis, por exemplo, com os valores obtidos por Meneguello et al. (2002) e 

mencionados anteriormente neste trabalho. 

Já o grau de ajuste dos modelos individuais de cada escola vão de 7%, para a 

EAESP/FGV até 26% para a Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis 

de São Sebastião do Paraíso (Gráfico 8). 
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Gráfico 8 - R2 obtidos para os modelos individuais das escolas da amostra 

 

Tomando essas duas escolas (EAESP/FGV e Faculdade de Ciências Econômicas, 

Administrativas e Contábeis de São Sebastião do Paraíso) como exemplo, percebe-se que a 

diferença no R2 obtido para cada escola se explica pela diferença na variabilidade encontrada 

nas variáveis explicativas de cada escola. 

A EAESP/FGV possui um corpo discente muito mais homogêneo do que a 

Faculdade de São Sebastião do Paraíso (Tabela 27), o que faz com que a estimação dos efeitos 

seja prejudicada. 
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Tabela 27- Comparação de características do corpo docente de escolas selecionadas 

Característica do corpo discente 
 

EAESP/FGV Faculdade de Ciências 
Econômicas, Administrativas e 
Contábeis de São Sebastião do 

Paraíso 
% de alunos brancos ou amarelos 98% 90% 
% de alunos com renda elevada 90% 15% 
% de alunos com inglês fluente 98% 25% 
% de alunos que cursou o ensino médio 
somente em escolas particulares 

94% 5% 

% de alunos que utilizam computadores 
com freqüência 

99% 89% 

 

Além de apresentar um corpo discente menos homogêneo, a Faculdade de São 

Sebastião do Paraíso, também, apresenta maior variabilidade nas variáveis contínuas 

utilizadas no modelo.  O Gráfico 9 mostra os boxplots de cada variável contínua utilizada no 

modelo de regressão em estudo, para as duas escolas em comparação nesse momento. 
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Gráfico 9 - Boxplots das variáveis contínuas do modelo de regressão para a EAESP/FGV e a 

Faculdade de São Sebastião do Paraíso 
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Os resíduos obtidos nos modelos, também, suportam a premissa de normalidade, 

estando próximos à linha normal no Gráfico 10, no qual as linhas vermelhas superpostas 

representam a distribuição normal. 
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Gráfico 10 - QQ Plot dos resíduos do modelo para o conjunto da amostra e para os modelos 

individuais 
 

A seguir, serão apresentados e brevemente discutidos os coeficientes estimados 

através da análise de regressão para cada escola e para a sub-amostra como um todo.  As 

estimativas são apresentadas na tabela 28.  Células coloridas denotam significância a um nível 

de significância de até 10%34.  Células em amarelo indicam que o sentido do coeficiente está 

de acordo com o esperado.  Células vermelhas indicam sinal contrário ao esperado. 

                                                 
34 Foi utilizado um nível de significância de 10%, ao invés do tradicional 5%, por dois motivos principais: (1) 
este é um tema fluído, no qual é difícil estabelecer medidas precisas e (2) o questionário não foi desenvolvido 
para medir exatamente os construtos que a tese utiliza, portanto, é aceitável utilizar um nível de significância 
menos rigoroso. 
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Tabela 28 - Coeficientes estimados nos modelos individuais e no modelo conjunto da sub-
amostra (1) 

Rede IES Intercepto 
centrado 
na média 

da 
subamostra 

Raça Trajeto-
ria 

Inglês TI Rend
a 

Infra_a Projeto_a Docentes_a Pais_
a 

Competênci
as_a 

55 26.60 -0.72 1.99 1.24 -6.04 2.59 0.32 3.25 -0.11 -1.15 -0.12 
43 23.70 -4.33 -3.55 6.31 NA -3.13 -0.12 2.20 -2.27 3.68 -1.33 
666 9.50 -0.74 1.36 1.18 -0.06 0.63 0.30 -5.03 1.04 -2.41 3.14 

Estadual 

24 -5.20 1.19 -0.57 0.89 8.66 -3.54 -2.78 -1.20 1.80 1.16 1.95 
17 11.40 -4.45 -0.04 5.73 2.81 5.98 -2.53 -0.34 0.63 -0.30 3.61 
586 6.40 8.08 -1.26 3.69 NA -1.79 0.96 0.61 -2.27 0.20 -0.53 

Federal 

592 5.40 -2.53 1.79 -1.32 4.64 -0.76 -3.98 1.28 3.21 -0.65 1.36 
1161 25.80 -

10.11 
4.73 -1.46 NA NA 2.33 0.52 1.43 -0.70 -0.46 

151 27.10 -8.98 -2.91 13.28 -8.52 -3.82 3.34 -0.56 -1.32 0.85 2.21 
944 14.40 4.34 -7.83 3.89 -4.93 -1.07 0.85 -0.48 2.64 -1.40 1.64 
14 -15.50 8.05 1.09 3.28 8.30 1.42 -1.36 1.38 1.31 -0.48 -0.43 
1452 10.10 1.51 -2.79 2.81 -7.19 -3.35 -0.65 1.52 1.28 -0.28 -1.98 
199 -18.70 -0.81 6.80 3.92 14.96 -1.29 1.07 -1.04 0.34 2.00 1.32 
795 -8.10 -2.83 7.16 -5.17 6.74 -3.33 -2.21 4.17 -2.56 0.48 -3.48 
737 -21.60 4.70 0.65 3.62 11.86 1.30 1.09 0.84 -3.00 1.60 1.22 
1287 -10.70 2.11 7.30 1.49 1.14 -6.60 -2.60 -2.40 -4.02 3.64 7.51 
1129 -13.70 -3.91 -1.66 0.62 7.45 1.67 -1.31 3.19 -0.33 -1.14 -0.46 
632 -14.40 -0.83 4.15 -8.54 8.67 1.07 -1.47 2.56 -1.01 2.26 2.39 
1462 -1.90 -0.08 -3.56 0.54 -

10.06
4.69 -0.53 5.14 -2.13 3.62 -1.02 

Privada 

1114 -21.50 2.43 -2.06 4.87 9.91 0.70 -2.84 1.16 -0.61 -1.91 0.34 
Sub-Amostra -13.00 2.30 4.60 9.30 8.40 1.90 -1.30 1.40 0.33 2.20 1.70 

(1) Células coloridas indicam coeficientes significantes a um nível de significância de 10% 

Coeficiente significativo, no sentido esperado

Coeficiente significativo, no sentido contrário ao esperado

Coeficiente significativo, no sentido esperado

Coeficiente significativo, no sentido contrário ao esperado  
 

Como pode ser observado na tabela acima, a maior parte dos coeficientes não é 

significativa, mesmo a um nível de confiança de somente 10%.  Além disso, quatro 

coeficientes possuem sinal negativo, contrário às expectativa a priori de que uma maior 

quantidade de qualquer dos recursos incluídos no modelo levaria a um melhor desempenho no 

ENC. 

Os coeficientes das variáveis qualitativas (Raça até Renda) representam a variação 

na variável dependente quando um aluno passar da faixa 0 de cada variável para a faixa 1.  

Para as variáveis métricas (Infra_a a Competências_a) eles representam a variação na variável 

dependente ocasionada pela variação de um desvio-padrão na variável independente em 

questão.  No que diz respeito à regressão para o conjunto da sub-amostra, chama a atenção o 

fato de que nem mesmo nesse caso todas as variáveis são significativas.  Além disso, a 

variável Infra_a, que representa a avaliação individual que os alunos fazem da infra-estrutura 

de suas escolas, possui sinal contrário à expectativa. 
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No entanto, os resultados dos modelos para cada escola da sub-amostra não 

interessam diretamente.  Ao invés de se procurar explicar cada coeficiente, as estimativas 

foram utilizadas para se agruparem as escolas em grupos denominados grupos estratégicos 

através de uma análise de conglomerados. 

Para Bartholomeu et al. (2002), a análise de conglomerados é um dos 

procedimentos fundamentais nas Ciências Sociais, especialmente em situações nas quais não 

exista um corpo teórico bem estabelecido; a detecção de padrões amplos de comportamento 

serve como um importante ponto de partida para o pesquisador.  Segundo os autores, a 

finalidade dessa técnica é alocar indivíduos a grupos de casos similares, em que similaridade é 

uma medida que será calculada a partir dos dados de cada indivíduo. 

Para atingir esse objetivo, qualquer técnica de análise de agrupamentos irá 

percorrer essencialmente dois passos:  

1)  calcular as distâncias, considerados os coeficientes de cada escola como as 

coordenadas, entre cada par de indivíduos; 

2)  formar os agrupamentos com base nas distâncias calculadas. 

No passo (1), cálculo das distâncias, foi utilizada a distância Euclidiana, sendo 

importante lembrar que essa é uma entre as várias medidas de distância disponíveis.  No 

plano, a distância Euclidiana é equivalente à distância em linha reta entre dois pontos.  Em um 

espaço p-dimensional (em que p representa o número de variáveis – nesse caso específico, p = 

12 – medidas para cada indivíduo), a distância Euclidiana entre dois indivíduos pode ser 

calculada da seguinte forma: ( ) ( )yxyxyx, ' −−=)(d , em que x e y representam os vetores 

de medidas de cada indivíduo em cada variável e (x-y)’ representa o vetor-linha transposto da 

diferença entre cada observação. 

Uma decisão importante que deve ser feita diz respeito à padronização das 

variáveis antes do cálculo das distâncias. Bussab et al. (1990) afirmam que a homogeneidade 

entre as variáveis, principalmente no que diz respeito à escala em que cada variável é medida, 

deve ser cuidadosamente considerada antes de serem calculadas as distâncias.  Nesse caso 

específico, todas as variáveis estão medidas na mesma escala, ou seja, pontos adicionados ou 

subtraídos à nota bruta do Provão.  Dessa forma, as variáveis não foram padronizadas. 

O segundo passo da análise de agrupamentos é escolher o algoritmo de 

agrupamento.  Novamente, existem diversos métodos (algoritmos) à disposição e a escolha 

entre eles não é trivial.  Sendo a análise de agrupamentos uma técnica de natureza 

exploratória, no entanto, Bartholomeu et al. (2002) sugerem que o analista utilize vários 
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métodos e escolha aquele que apresentar o melhor resultado, ou seja, os autores sugerem que 

a escolha seja feita empiricamente, no decorrer da análise. 

Seguindo essa orientação, foi selecionado um método de agrupamento hierárquico 

aglomerativo denominado método de Ward. Johnson e Wichern (1992) explicam que, no 

agrupamento hierárquico aglomerativo, inicialmente cada observação é alocada a um grupo 

unitário, ou seja, existem tantos grupos quantas forem as observações.  A partir daí, os 

indivíduos são agrupados seqüencialmente, por ordem de similaridade, de uma forma 

hierárquica até que exista somente um grande grupo que contenha todas as observações. 

Segundo Bartholomeu et al. (2002), o método de Ward avalia, a cada passo do 

processo de aglomeração, a soma de quadrados e agrupa indivíduos cuja fusão represente a 

menor perda de informação possível.  Em termos mais usuais, esse método maximiza a soma 

de quadrados entre os grupos (ou seja, procura grupos bastante diferentes entre si) e minimiza 

a soma de quadrados dentro de cada grupo (que refletiria a homogeneidade de cada grupo). 

O gráfico 11 mostra o dendrograma resultante da análise de conglomerados 

realizada, com os três grupos resultantes delimitados por linhas vermelhas e batizados 

conforme o desempenho médio do grupo no Provão. 
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Gráfico 11 - Dendrogama da análise de agrupamentos dos coeficientes individuais da sub-

amostra 
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A composição de cada conglomerado, detalhada na tabela 29, mostra que o perfil 

do corpo discente de cada grupo é bastante distinto.  Tomando como parâmetro a nota média 

no Provão obtida pelos alunos alocados a cada agrupamento, observa-se a existência de um 

pequeno de elite, denominado Líderes, composto por duas escolas estaduais e duas escolas 

particulares.  Os alunos desse grupo obtiveram as notas mais elevadas no Provão. 

A seguir, vem o grupo denominado Aspirantes, composto pelas escolas federais e 

algumas escolas particulares de bom nível, que também atraem um público de nível 

diferenciado, mas um pouco menos.  Os alunos desse grupo obtiveram notas intermediárias no 

exame. 

Finalmente, vem o grupo das Seguidoras, composto quase que exclusivamente por 

escolas particulares, com exceção de uma escola estadual.  Os alunos desse grupo obtiveram 

as menores notas no Provão. 

 

Tabela 29 - Composição dos conglomerados de escolas da sub-amostra construídos a partir 
dos coeficientes das regressões individuais 

Conglomerado Características do 
conglomerado 1 – Seguidoras 2 – Aspirantes 3 – Líderes 
Escolas alocadas ao 
conglomerado 

14, 24, 199, 632, 737, 
795, 1114, 1129, 1287 

17, 586, 592, 666, 944, 
1452, 1462 

43, 55, 151, 1161 

Total de alunos no grupo 901 449 556 
Nota média no Provão 37.1 48.6 63.0 
% de alunos brancos ou 
amarelos 

84% 75% 97% 

% de alunos com renda 
elevada 

48% 56% 86% 

% de alunos com fluência 
em inglês 

43% 55% 94% 

% de alunos que utiliza TI 
intensamente 

93% 96% 100% 

% de alunos que cursaram 
ensino médio somente em 
escolas particulares 

34% 54% 85% 

Candidatos por vaga 3.1 9.1 7.4 
% de doutores no corpo 
docente 

9% 26% 68% 

Escolas estaduais 1 0 2 
Escolas federais 0 4 0 
Escolas particulares 8 3 2 
Escolas com Conceito A no 
Provão 0 (0%) 5 (71%) 4 (100%) 
Escolas com Conceito B no 
Provão 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Escolas com Conceito C no 
Provão 3 (33%) 1 (14%) 0 (0%) 
Escolas com Conceito D no 
Provão 2 (22%) 0 (0%) 0 (0%) 
Escolas com Conceito E no 
Provão 4 (44%) 1 (14%) 0 (0%) 
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O grupo 3, das escolas líderes, não se destaca somente pelas maiores notas no 

Provão.  Na realidade, esse grupo concentra a elite social brasileira, ou seja, possui uma maior 

concentração de pessoas com renda elevada, com fluência em inglês e que cursaram o ensino 

médio somente em escolas particulares.  Essas pessoas tendem a ser predominantemente das 

raças branca e amarela.  Porém, é importante ressaltar que os alunos de outras raças 

pertencentes ao grupo três (somente 18, entre os 556 casos do grupo) também são, na maioria, 

provenientes de classes socioeconômicas mais abastadas.  Dos 18 alunos que se declararam 

negros, mulatos ou indígenas, 12 estudaram somente em escolas particulares no ensino médio, 

ou seja, 2/3 do total.  Da mesma forma, 10 são de famílias de renda elevada. 

Uma descoberta muito interessante é que, embora no global os alunos brancos ou 

amarelos apresentem um desempenho médio mais elevado do que os outros, nas escolas do 

grupo de elite, especificamente, essa relação se inverte, com os alunos negros e mulatos 

apresentando desempenho superior ao do grupo de alunos brancos e amarelos.  A Tabela 30 

apresenta a nota média dos alunos de cada grupo, segundo a raça, renda e trajetória escolar do 

respondente (as três melhores notas médias aparecem em negrito). 

 

Tabela 30 - Nota média dos alunos de cada grupo, segundo a raça, renda e trajetória escolar 
do respondente 

Grupo 
Renda Trajetória no ensino médio Raça 1 2 3 

Negros, mulatos e indígenas 36.8 44.3 67.1Somente escolas públicas ou parte 
em escolas públicas e parte em 
escolas particulares Brancos e amarelos 34.5 48.0 58.9

Negros, mulatos e indígenas 41.5 48.2 66.3
Baixa 

Somente em escolas particulares Brancos e amarelos 41.6 49.5 64.3
Negros, mulatos e indígenas 29.4 48.5 62.5Somente escolas públicas ou parte 

em escolas públicas e parte em 
escolas particulares Brancos e amarelos 37.8 52.2 63.6

Negros, mulatos e indígenas 31.0 43.6 71.3
Alta 

Somente em escolas particulares Brancos e amarelos 40.8 49.1 62.7
 

Portanto, as maiores notas dessa sub-amostra foram obtidas por alunos do grupo 

3, o grupo Líder, de raça negra, mulata ou indígenas, oriundos de famílias de renda alta e que 

fizeram o ensino médio somente em escolas particulares.  Mas o bom resultado dos alunos 

negros e mulatos vai além disso.  Os grupos posicionados em segundo e terceiro lugares, em 

termos de desempenho médio, são, respectivamente, os alunos negros e mulatos de renda 

baixa e que cursaram o ensino médio em escolas públicas e os alunos negros e mulatos de 
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renda baixa e que cursaram o ensino médio em escolas particulares.  Em resumo, os alunos 

negros e mulatos que conseguem ser admitidos nas escolas do grupo Líder são realmente 

excelentes, pois superam qualquer desvantagem socioeconômica inicial e se destacam em 

relação aos outros grupos. 

Também é importante destacar a média de candidatos por vaga e o percentual 

médio de doutores no corpo docente das escolas de cada grupo.  A relação candidato/vaga 

mede a seletividade das escolas.  Os grupos com melhor desempenho possuem uma relação 

bem mais elevada do que o grupo das Seguidoras.  Simultaneamente, as escolas Líderes 

possuem um percentual de doutores no corpo docente bastante superior aos outros dois 

grupos. 

Finalmente, é interessante ressaltar os conceitos que as escolas de cada grupo 

atingiram no Provão.  O grupo das Líderes é composto somente por escolas com conceito A.  

A maioria das escolas do grupo das Aspirantes, também, obteve conceito A, mas uma escola 

obteve conceito C e outra conceito E.  Já no grupo das Seguidoras, todas as escolas obtiveram 

conceito C ou pior.  Portanto, os conceitos obtidos pelas escolas estão de acordo com os 

grupos a que elas foram alocadas.  Essa mesma análise será feita para os agrupamentos 

construídos com todas as 566 escolas da amostra e já se pode adiantar que, conquanto os 

grupos formados sejam menos homogêneos, as características dos grupos da amostra irão 

acompanhar as características dos grupos da sub-amostra. 

A seguir, foi desenvolvido um modelo de regressão para cada um dos 

conglomerados formados, cujos resultados são demonstrados na Tabela 31.  Os coeficientes 

obtidos não serão comentados de forma exaustiva nesse momento, pois isso será feito na 

seção 8.3.2.5, no contexto do modelo desenvolvido para todas as escolas da amostra. 
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Tabela 31 - Coeficientes estimados para os conglomerados Líderes, 
Aspirantes e Seguidoras (1) 

 Seguidoras Aspirantes Líderes 

(Intercept) -16.64 5.81 27.02 

raca2 2.15 2.03 -5.17 

trajetoria2 3.81 -1.31 -0.18 

ingles2 3.63 6.38 5.62 

ti2 9.91 -3.20 -4.14 

renda2 -0.26 1.13 -0.50 

zinfra_a -0.90 -3.36 -0.33 

zprojeto_a 1.44 1.06 1.23 

zdocentes_a -0.88 -0.44 -1.03 

zpais_a 0.03 -0.33 -0.02 

zcompetencias_a 0.77 2.57 0.74 

 

(1) Células coloridas indicam coeficientes significantes a um nível de significância de 10% 

Coeficiente significativo, no sentido esperado

Coeficiente significativo, no sentido contrário ao esperado

Coeficiente significativo, no sentido esperado

Coeficiente significativo, no sentido contrário ao esperado
 

 

Bryk e Raudenbush (1992) associam o intercepto das escolas à eficiência média 

de cada instituição na formação de seus alunos.  Dessa forma, os interceptos previstos para 

cada grupo representariam a eficiência média das IES de cada grupo.  No entanto, essa 

associação deve ser interpretada com cautela nesse caso, pois o estudo não é baseado em valor 

agregado, mas em resultados brutos dos alunos, que incluem o preparo com o qual eles 

ingressaram no ensino superior.  Os resultados obtidos, no entanto, são coerentes com a 

denominação dos grupos.  Dessa forma, o coeficiente estimado para o grupo Líder é positivo e 

de elevada magnitude, o coeficiente do grupo Aspirante também é positivo, porém mais 

próximo de zero (que representa a média geral de todos os alunos da sub-amostra) e o 

coeficiente para o grupo Seguidor é negativo e elevado em valor absoluto. 

As inclinações das variáveis métricas e os coeficientes das variáveis binárias são, 

pelos mesmos autores, associados à eqüidade da escola.  Por exemplo, escolas em que o efeito 

renda seja significante e significativo seriam escolas em que a diferença de desempenho entre 

pessoas de classes diferentes de renda no mínimo se mantém, podendo até aumentar, no 

decorrer do curso, ou seja, a escola promove a desigualdade35.  Nessa interpretação, 

inclinações negativas, ou estatisticamente iguais a zero, indicam escolas que promovem, ou 
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mantêm, a eqüidade, ao passo que inclinações positivas e estatisticamente diferentes de zero 

indicam escolas que promovem, ou mantêm, a desigualdade.  A seguir, os resultados serão 

comentados com base nessas considerações. 

Para o grupo Líder, a variável Raça obteve um coeficiente negativo, confirmando 

o que foi dito anteriormente sobre o melhor desempenho dos alunos negros, mulatos e 

indígenas nesse grupo.  A única outra variável que apresentou efeito significativo e 

significante nesse grupo foi Inglês, ou seja, mesmo entre os alunos da elite, o conhecimento 

de inglês adiciona pontos ao desempenho escolar.  No entanto, essa afirmativa deve ser 

contextualizada.  O ENC não apresenta nenhuma questão em língua estrangeira, portanto, o 

conhecimento de inglês não atua diretamente sobre o resultado de cada respondente.  Talvez 

as pessoas com fluência em inglês tenham acesso a mais informações, ou tenham hábitos 

culturais mais sofisticados e isso acabe por se refletir em um desempenho mais elevado. 

As outras variáveis qualitativas, Uso de TI, Trajetória no Ensino Médio e Renda 

não são significativas no grupo Líder.  No caso do Uso de TI, isso se deve à falta de 

variabilidade na variável explicativa, pois dos 556 respondentes alocados a esse grupo, 

somente três não apresentam uso intensivo de TI. 

No caso das outras duas variáveis, Trajetória no Ensino Médio e Renda, haveria 

variabilidade suficiente para se estimarem efeitos com mais segurança, mas, ainda assim, os 

coeficientes não são significantes.  Isso provavelmente se deve ao fato de que as pessoas de 

escolas públicas e/ou renda baixa que conseguiram ser aprovados nos concorridos processos 

seletivos das escolas líderes são estudantes excepcionais.  Ou seja, o processo seletivo 

concorrido das escolas do grupo Líder também tende a homogeneizar (por cima) o 

desempenho dos estudantes na saída.  Outra hipótese seria a que as escolas do grupo Líder 

promovem a eqüidade entre alunos com diferentes condições de entrada, haja vista que, na 

formatura, esses alunos obtêm desempenho similar.  Para verificar essa hipótese, no entanto, 

seria necessário comparar o desempenho dos grupos na entrada e na saída. 

No que diz respeito às variáveis métricas, nenhuma foi significante para as escolas 

líderes, ou seja, os alunos dessas escolas não seriam afetados pela avaliação36 que fazem da 

qualidade dos recursos disponibilizados pela escola.  Dois efeitos podem contribuir para esse 

resultado.  Em primeiro lugar, os alunos desse grupo talvez sejam tão bons que mesmo em 

                                                                                                                                                         
35 Sem uma medida de desempenho das pessoas ao início do curso, não é possível afirmar com certeza que a 
escola promova ou mantenha a eqüidade ou a desigualdade. 
36 A palavra avaliação é fundamental neste contexto.  O questionário do Provão não mede a qualidade dos 
recursos diretamente, somente a avaliação, ou percepção, que os alunos fazem dos recursos disponíveis. 



166 

escolas com recursos que eles avaliem como sendo de baixa qualidade obteriam ótimo 

desempenho.  Outra possibilidade é que a variância nas variáveis métricas seja insuficiente 

nesse grupo para permitir a estimação dos efeitos.  E, de fato, a variância encontrada nas 

variáveis métricas do grupo Líder é consistentemente inferior à dos outros grupos, conforme 

demonstrado na Tabela 32. 

 

Tabela 32 - Desvio-padrão das variáveis métricas por grupo 
Desvio-padrão das variáveis métricas Grupo 

Infra-

estrutura 

Projeto 

pedagógico 

Corpo 

docente 

Nível educacional 

dos pais 

Competências 

desenvolvidas 

Seguidor 0.90 0.92 0.98 0.95 0.96 

Aspirante 1.17 1.03 1.02 0.89 0.96 

Líder 0.62 0.82 0.75 0.60 0.79 

 

No grupo das Aspirantes, além do intercepto e da variável Inglês, as variáveis 

métricas Infra-estrutura e Competências, que medem, respectivamente, a avaliação individual 

que cada aluno faz da infra-estrutura da escola e as competências que cada aluno julga ter 

desenvolvido ao longo do curso, também se mostraram estatisticamente significantes. 

A surpresa é que o coeficiente da variável Infra-estrutura seja negativo, 

contrariando a expectativa geral de que mais recursos conduziriam a um melhor desempenho.  

O coeficiente estimado para essa variável indica que uma melhoria de um desvio-padrão na 

avaliação que o aluno faz da infra-estrutura oferecida pela escola reduziria o desempenho dos 

alunos em mais de três pontos, o que contraria a expectativa.  Como a variável mede a 

percepção dos alunos, ao invés da qualidade intrínseca da qualidade dos recursos, é possível 

que alunos das escolas líderes, provenientes das melhores escolas particulares e, nesse 

sentido, acostumados a uma realidade de excelência e com elevada expectativa, percebam a 

estrutura oferecida mesmo pelas escolas líderes como insuficientes, ao passo que alunos 

menos favorecidos avaliariam a estrutura de faculdades mais simples de forma mais generosa. 

A avaliação que os alunos fazem das competências que eles próprios 

desenvolveram durante o curso, no entanto, apresenta um coeficiente positivo e 

estatisticamente significante, ou seja, para as escolas desse grupo, investir em um programa 

que desenvolva uma gama maior de competências nos alunos tem efeitos positivos sobre o 

desempenho.  É claro que, subjacente a esta colocação, está a premissa de que os 

respondentes ao Provão avaliaram, corretamente, as competências desenvolvidas ao longo do 

curso, ou seja, que a percepção que eles tiveram do curso, nessa dimensão, é precisa. 
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Finalmente, o grupo das Seguidoras apresenta a maior quantidade de coeficientes 

estatisticamente significantes.  Para as variáveis qualitativas, todos os coeficientes, com 

exceção da variável Renda, foram significantes.  No caso das variáveis métricas, as variáveis 

Projeto e Docentes, que refletem a avaliação individual que os respondentes desse grupo 

fazem do projeto pedagógico e do corpo de professores de suas escolas, também foram 

significantes, porém o coeficiente da variável Docentes é negativo, contrariando a expectativa 

a priori.  Também, nesse caso, a avaliação deve ser considerada como uma medida de 

percepção e, portanto, sujeita a expectativas que os alunos teriam ao ingressar na faculdade.  

De qualquer forma, é claro que esse resultado contraria o senso comum e deve ser 

interpretado com cautela.  Isso será feito na seção 8.3.2.5 

De forma geral, no entanto, faz sentido que esse grupo apresente o maior número 

de coeficientes significantes, pois o desempenho dos respondentes parte de um patamar muito 

baixo, -16.64, e os coeficientes compensam, ao menos parcialmente, esse ponto de partida.  

Além disso, como foi mostrado na tabela 32, no grupo das Seguidoras essas variáveis 

apresentam uma variância maior do que no grupo das Líderes. 

Nesse ponto, alguns caminhos começam a se delinear em termos de gestão 

escolar.  Para os gestores de escolas Líderes, que já ultrapassaram as limitações iniciais de 

oferta de recursos como infra-estrutura e atraem alunos dos segmentos mais sofisticados da 

sociedade, as variáveis de maior impacto parecem ser o processo seletivo inicial e a 

fomentação de um ambiente internacional em suas escolas. 

Para os gestores do grupo das Aspirantes, além do processo relativamente 

rigoroso e do ambiente internacional, a oferta de atividades que possibilitem o 

desenvolvimento de uma ampla gama de competências devem ser priorizados. 

Finalmente, no grupo das Seguidoras, cujos alunos aparentemente não possuem o 

mesmo preparo inicial que os alunos das escolas dos outros grupos, existem três pontos que 

devem ser priorizados: a criação de um ambiente internacional, o incentivo ao uso de TI e o 

desenvolvimento de um projeto pedagógico diferenciado. 

Nesse momento, no entanto, não serão aprofundadas as estratégias para os 

gestores.  Elas serão novamente comentadas após o desenvolvimento dos modelos para todas 

as Instituições de Ensino. 

A seguir, serão estimados os modelos hierárquicos para a sub-amostra.  Na análise 

dos resultados, será de particular interesse a importância do agrupamento desenvolvido nessa 

seção na decomposição da variância encontrada nas notas dos respondentes no Provão. 
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8.3.1.3 Resultados dos modelos hierárquicos estimados para as escolas da sub-amostra 

 

 

Foram desenvolvidos dois modelos hierárquicos nulos, um de dois níveis e outro 

de três níveis.  O modelo de dois níveis possui os alunos no nível 1 e as escolas no nível 2.  O 

modelo de três níveis acrescenta o agrupamento a que pertence cada escola no nível 3. 

Nesse momento, não serão introduzidas variáveis explicativas em nenhum dos 

níveis, buscando-se somente a decomposição da variância entre os níveis.  Na próxima seção, 

ao se utilizar toda a amostra disponível, serão introduzidas variáveis explicativas em cada 

nível. 

Finalmente, para concluir essa seção, o modelo de três níveis que utiliza o 

agrupamento desenvolvido na seção no terceiro nível foi comparado com um modelo de três 

níveis que utiliza a rede a que pertence cada escola como variável de terceiro nível.  A 

conclusão a que se chega é que o agrupamento é mais importante para a absorção da variância 

do que a rede a que pertence cada escola.  Dito de outra forma, a metodologia de agrupamento 

utilizada na seção anterior permitiu a criação de grupos mais diferentes entre si e mais 

homogêneos internamente do que o simples agrupamento das escolas em redes. 

No contexto desta tese, em que se procura oferecer sugestões de ação aos gestores 

escolares, esse resultado é positivo, pois oferece uma maior segurança ao gestor de que as 

sugestões feitas a cada agrupamento são aplicáveis à sua instituição em particular, haja vista 

que os agrupamentos são de fato compostos por escolas parecidas. 

Na tabela 33, estão representados os dois modelos estimados para a sub-amostra.  

No painel A, está o modelo de dois níveis e no painel B o modelo de três níveis.  Nunca é 

demais destacar que se trata de modelos nulos, que não explicam a variância encontrada nas 

notas dos respondentes, simplesmente a decompõem entre os níveis hierárquicos incorporados 

no modelo. 
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Tabela 33 - Modelos hierárquicos nulos de dois e três níveis estimados para a sub-amostra 

Nível do modelo Painel A: Modelo 1 – Nulo de 

dois níveis 

Painel B: Modelo 2 – Nulo de 

três níveis 

Nível 1: Alunos 
ijjijY εβ += 0  ijkjkijkY εβ += 0  

Nível 2: Escolas 
jj u0000 += γβ  jkkjk u0000 += γβ  

Nível 3: Grupo estratégico  
kk r0000000 +=πγ  

 

O modelo do Painel A é idêntico ao modelo descrito na Equação 6.  O modelo do 

Painel B é muito similar, mas conta com um nível a mais.  Dessa forma, Yijk representa a nota 

de cada aluno i, de cada escola j, de cada grupo estratégico k.  A nota de cada aluno é 

composta por uma média β0jk que varia para cada escola e cada grupo mais um desvio 

aleatório associado ao aluno.  A média β0jk varia de acordo com uma média γ00k mais um 

desvio aleatório associado à escola j.  Finalmente, a média γ00k segue a média global dos 

grupos estratégicos π000 mais um erro de desvio associado ao agrupamento k.  Os resultados 

obtidos para os modelos acima estão na tabela 34. 

 

Tabela 34 - Resultados dos modelos de decomposição de variância de dois e três níveis para a 
sub-amostra 

Modelo nulo de dois níveis Modelo nulo de três níveis Nível 
Variância % da variância (1) Variância % da variância (1) 

Resíduos de nível 1 
(Aluno) 

131 46% 131 46% 

Intercepto de nível 
2 (Escola) 

156 54% 44 15% 

Intercepto de nível 
3 (Grupo) 

  112 39% 

Total 287 100% 287 100% 
(1) O percentual de variância encontrado em cada nível corresponde à correlação intra-classe 
de cada nível. 

 

Na sub-amostra, portanto, as escolas explicam pouco mais da metade da variância 

encontrada nas notas dos respondentes, conforme estimativa do modelo de dois níveis.  

Ressalte-se que esse resultado é bem superior ao normalmente encontrado em estudos da área 

educacional e citados anteriormente neste trabalho, que contemplam algumas centenas ou 

mesmo milhares de instituições e relatam a correlação intra-classe do nível das escolas na 

faixa entre 10% e 20%. Infelizmente, já se pode adiantar que esse percentual não será mantido 

no modelo para toda a amostra e os resultados estarão em linha com os estudos existentes.  A 

razão para tal é que esse foi um experimento construído especialmente para dar destaque às 
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diferenças entre as escolas.  No entanto, ao se considerarem todas as escolas simultaneamente, 

a relação entre desempenho dos formandos e as características internas das escolas será 

atenuada.  Da mesma forma, o percentual explicado pelos grupos irá diminuir  pois nesse 

experimento os grupos são bastante homogêneos.  Porém, ao se agruparem todas as 566 

escolas, serão formados grupos menos homogêneos.  O mesmo aconteceria caso a rede à qual 

a escola pertence fosse utilizada como variável de agrupamento no nível superior. À medida 

que o número de escolas de cada rede incluídas no modelo aumentasse, os grupos ficariam 

menos homogêneos e a variância explicada pelos grupos diminuiria. 

O modelo de três níveis sugere que grande parte da variância encontrada entre as 

escolas pode ser explicada pela diferença entre os agrupamentos desenvolvidos na seção 

anterior.  Esse resultado é muito interessante no contexto deste trabalho, pois reforça a 

homogeneidade dos grupos criados.  Esse resultado também sugere que recomendações feitas 

com base nos resultados dos grupos são aplicáveis às escolas de cada grupo individualmente. 

Finalmente, para encerrar essa seção, serão comparados os resultados do modelo 

nulo de três níveis que utiliza o agrupamento desenvolvido como terceiro nível com um 

modelo alternativo que utiliza a rede a que pertence cada escola como terceiro nível (Tabela 

35).  Será demonstrado que a proposta de agrupamento desenvolvida na seção anterior cria 

grupos mais homogêneos do que a utilização da rede.  Nesse contexto, esse resultado é 

interessante pois, como foi dito acima, uma maior homogeneidade dentro de cada grupo faz 

com que as recomendações feitas para o grupo como um todo sejam mais facilmente 

aplicáveis a cada uma das escolas individualmente. 

 

Tabela 35 - Decomposição da variância entre o modelo com Agrupamento e o modelo com 
Rede 

Modelo nulo de três níveis (terceiro 

nível é o agrupamento) 

Modelo nulo de três níveis (terceiro 

nível é a rede) 

Nível 

Variância % da variância (1) Variância % da variância (1) 

Resíduos de nível 1 

(Aluno) 

131 46% 131 46% 

Intercepto de nível 

2 (Escola) 

44 15% 120 42% 

Intercepto de nível 

3 (Grupo) 

112 39% 36 12% 

Total 287 100% 294 100% 

(1) O percentual de variância encontrado em cada nível corresponde à correlação intra-classe de 
cada nível. 
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Portanto, como os resultados acima comprovam, o agrupamento desenvolvido na 

seção anterior é mais eficaz na absorção de variância do que a rede a que pertence cada 

escola.  Isso significa que os grupos formados pela metodologia sugerida neste trabalho são 

mais diferentes entre si e mais homogêneos internamente do que os grupos formados pelas 

redes.  Sendo assim, essa metodologia será utilizada na seção seguinte, em que serão 

estimados modelos para a amostra completa. 

 

 

8.3.2 Modelos para a amostra das escolas de Administração 

 

 

Nessa seção, serão desenvolvidos os modelos para a toda a amostra de escolas 

disponível.  Inicialmente, o modelo de regressão linear múltipla, apresentado na seção 

anterior, foi ajustado a cada uma das 566 escolas da amostra.  Seguindo o mesmo roteiro 

utilizado na seção anterior, os coeficientes estimados para cada escola foram utilizados para 

realizar a análise de agrupamento e alocar as escolas a três grupos.  Finalmente, foram 

desenvolvidos os modelos hierárquicos de três níveis: aluno, escola e agrupamento 

estratégico. 

 

 

8.3.2.1 Construção dos agrupamentos para a amostra 
 

 

Para construir os agrupamentos, foi desenvolvido um modelo de regressão linear 

múltipla para cada escola.  A especificação do modelo é a seguinte:  

NOTA_ALUNO = β0 + β1 x Raça + β2 x Trajetória +  

β3 x Inglês + β4 x TI + β5 x Renda + β6 x Infraestrutura_a + β7 x Projeto_a +  

β8 x Docentes_a + β9 x Pais_a + β10 x Competências_a + ε 

Novamente, a variável dependente, NOTA_ALUNO, representa a nota centrada 

na média global da sub-amostra. 

Para cada uma das 566 escolas, portanto, foram estimados dez coeficientes que 

foram, a seguir, utilizados para realizar o agrupamento de acordo com a metodologia descrita 
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na seção anterior.  O Gráfico 12 apresenta o dendrograma obtido a partir da análise de 

agrupamento realizada. 
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Gráfico 12 - Dendrogama da análise de agrupamentos dos coeficientes individuais da sub-

amostra 
 

É importante destacar que os três grupos formados a partir de toda a amostra são 

menos diferentes entre si do que os grupos formados somente com as 20 escolas da sub-

amostra.  Porém, o relacionamento entre os grupos é o mesmo: existe um grupo de escolas 

líderes, um grupo de escolas aspirantes e um grupo de escolas seguidoras.  As características 

dos três grupos formados estão na Tabela 36.  O comportamento das medidas é o mesmo que 

o encontrado na seção anterior.  O grupo das Líderes concentra mais alunos brancos e 

amarelos de classe social mais elevada, com maior domínio de inglês e de TI e oriundos de 

escolas particulares em maior proporção.  Além disso, o processo seletivo dessas escolas é 

mais disputado e o corpo docente possui um percentual maior de doutores.  O Apêndice C 

apresenta um maior detalhamento da composição dos grupos, incluindo uma relação da 

alocação de todas as escolas incluídas neste estudo. 
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Tabela 36 - Características dos agrupamentos formados com todas as escolas da amostra 

Conglomerado Características do 
conglomerado 1 – Seguidoras 2 – Aspirantes 3 – Líderes 
Número de Escolas 
alocadas  

301 181 84 

Total de casos no grupo 29711 20326 5180 
Nota média no Provão 37.5 41.9 48.5 
% de alunos brancos ou 
amarelos 

80% 83% 88% 

% de alunos com renda 
elevada 

47% 50% 53% 

% de alunos com fluência 
em inglês 

34% 41% 50% 

% de alunos que utiliza TI 
intensamente 

91% 93% 95% 

% de alunos que cursaram 
ensino médio somente em 
escolas particulares 

34% 38% 45% 

Candidatos por vaga 2.6 3.5 4.9 
% de doutores no corpo 
docente 

8% 10% 18% 

Escolas estaduais 9 15 8 
Escolas federais 11 15 8 
Escolas municipais 16 5 2 
Escolas particulares 265 146 66 
Escolas com Conceito A no 
Provão 17 (6%) 35 (19%) 37 (44%) 
Escolas com Conceito B no 
Provão 18 (6%) 27 (15%) 12 (14%) 
Escolas com Conceito C no 
Provão 119 (40%) 84 (46%) 25 (30%) 
Escolas com Conceito D no 
Provão 81 (27%) 23 (13%) 7 (8%) 
Escolas com Conceito E no 
Provão 66 (22%) 12 (7%) 3 (4%) 

 

Como no caso dos grupos da sub-amostra, o grupo das Líderes possui uma maior 

concentração de escolas com conceito A no Provão do que os outros, embora, nesse caso, com 

o aumento do número de escolas, esse grupo não seja constituído exclusivamente de escolas 

com esse conceito.  Ainda assim , escolas com conceitos A ou B representam 56% das escolas 

do grupo.  No grupo das Aspirantes, embora ainda existam algumas escolas com conceito A, 

ou B, a maior concentração é a das escolas com conceito C.  Finalmente, no caso das 

Seguidoras, escolas com conceitos D ou E representam metade das escolas do grupo. 

As escolas estaduais e federais apresentam uma concentração maior do que seria o 

esperado nos grupos de escolas aspirantes e líderes.  Cada uma dessas duas redes de IES 

representam, aproximadamente, 6% do número total de escolas na amostra, porém cada uma 

representa 8% das escolas no grupo das aspirantes e cerca de 10% no grupo das líderes.  As 
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escolas municipais e particulares, por outro lado, estão relativamente mais concentradas no 

grupo das escolas seguidoras. 

Outro padrão interessante que emerge do agrupamento das escolas da amostra diz 

respeito à representatividade das regiões do país em cada grupo.  A Tabela 37 apresenta a 

distribuição conjunta das escolas da amostra de acordo com a região do país em que está 

localizada e o agrupamento estratégico em que cada escola foi alocada.  O total da tabela é 

570, ao invés de 566, porque a Universidade Paulista (UNIP) e a Universidade Salgado de 

Oliveira aparecem três vezes cada uma pois ambas possuem unidades em três regiões do país.  

Desse modo, elas são contadas seis vezes ao invés de duas (resultando em quatro contagens a 

mais) ao se tabular a contagem cruzada de escolas segundo agrupamento e região. 

 

Tabela 37 - Distribuição das escolas de acordo com a região do país em que estão 
localizadas e o agrupamento estratégico a que foram alocadas 

Número de escolas Representatividade de cada região nas 
escolas de cada agrupamento 

Região 

Seguidoras Aspirantes Líderes Total Seguidoras Aspirantes Líderes Total 
CO 49 14 4 67 16% 8% 5% 12% 
N 14 6 1 21 5% 3% 1% 4% 
NE 43 28 6 77 14% 15% 7% 14% 
S 39 33 27 99 13% 18% 32% 17% 
SE 160 100 46 306 52% 55% 55% 54% 
Total 305 181 84 570 100% 100% 100% 100% 

Representatividade de cada grupo nas escolas 
de cada região 

 Região 

Seguidoras Aspirantes Líderes Total     
CO 73% 21% 6% 100%     
N 67% 29% 5% 100%     
NE 56% 36% 8% 100%     
S 39% 33% 27% 100%     
SE 52% 33% 15% 100%     
Total 54% 32% 15% 100%     

 

A tabela acima mostra que a região que mais se destaca é a Sul, que concentrava 

17% das IES de Administração do país em 2003, mas que representava 32% das escolas 

alocadas ao grupos das líderes.  Além disso, enquanto as escolas líderes representam 15% das 

escolas da amostra, no Sul do Brasil, elas representam 27% das escolas da região. 

As regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, por outro lado, possuem uma 

representatividade menor do que o esperado no grupo das líderes e maior do que o esperado 

nos outros dois grupos.  A região Sudeste, que concentra a maior parte das escolas, não 

apresenta diferenças relevantes na representatividade dentro de cada grupo. 
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8.3.2.2 Construção dos modelos hierárquicos para a amostra 

 

 

Hox (2002) sugere uma metodologia para a construção de modelos hierárquicos 

que pode ser resumida da seguinte forma:  

1)  ajustar o modelo hierárquico nulo e avaliar a decomposição da variância entre os 

níveis; 

2)  ajustar um modelo hierárquico com todas as variáveis do nível mais baixo e 

coeficientes fixos e limpar o modelo conforme o necessário; 

3)  ajustar um modelo hierárquico com todas as variáveis de nível mais baixo e dos 

níveis superiores, com os coeficientes fixos e limpar o modelo conforme o 

necessário e 

4)  introduzir os coeficientes aleatórios ao modelo final do passo (3). 

 

Seguindo essa sugestão, inicialmente foram estimados dois modelos nulos, um 

com dois e outro com três níveis.  A especificação desses modelos é idêntica à dos modelos 

apresentados na Tabela 33 e serão reapresentados aqui somente para conveniência. 

 

Tabela 33 (repetida) - Modelos hierárquicos nulos de dois e três níveis ajustados para a 
amostra 

Nível do modelo Painel A: Modelo 1 – Nulo de dois 

níveis 

Painel B: Modelo 2 – Nulo de 

três níveis 

Nível 1: Alunos 
ijjijY εβ += 0  ijkjkijkY εβ += 0  

Nível 2: Escolas 
jj u0000 += γβ  jkkjk u0000 += γβ  

Nível 3: Agrupamento  
kk r0000000 +=πγ  

 

Conforme foi dito anteriormente, esses modelos não explicam a variância, 

simplesmente a decompõem entre os níveis hierárquicos incorporados no mesmo.  A seguir, a 

Tabela 38 apresenta os resultados da decomposição da variância. 
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Tabela 38 - Resultados dos modelos de decomposição de variância de dois e três níveis para 
a amostra 

Modelo nulo de dois níveis Modelo nulo de três níveis Nível 
Variância % da variância (1) Variância % da variância (1) 

Resíduos de nível 1 
(Aluno) 

150 77% 150 77% 

Intercepto de nível 
2 (Escola) 

44 23% 32 16% 

Intercepto de nível 
3 (Grupo) 

  12 7% 

Total 194 100% 194 100% 
Log da 
verossimilhança -217,439 -217,430 

 

Como havia sido adiantado, em se considerando toda a amostra das escolas de 

Administração, o percentual de variância explicado no nível das escolas cai dos 54% 

encontrados para a sub-amostra para somente 23%, o que está de acordo com os estudos 

citados anteriormente neste trabalho. 

No modelo nulo de três níveis, foi incluído o agrupamento estratégico.  A 

variância não-explicada no nível dos Alunos foi, dessa forma, dividida entre os dois níveis 

superiores.  O nível das escolas é o mais significativo, ao contrário do que ocorreu para a sub-

amostra, explicando duas vezes mais variância do que o nível do agrupamento.  Não obstante, 

o agrupamento é importante e explica cerca de 7% da variância encontrada no desempenho 

dos alunos. 

A Tabela 38, também, apresenta o log da verossimilhança de cada modelo.  Essa 

medida, que foi apresentada na seção que discute a estimação dos modelos hierárquicos, mede 

o grau de desajuste do modelo hierárquico.  Portanto, quanto menor o valor obtido, melhor.  O 

valor do modelo de três níveis, -217,430, será utilizado mais à frente como valor base para se 

medir a melhoria no ajuste dos modelos propostos. 

A seguir, foram ajustados, seqüencialmente, modelos que contemplem variáveis 

explicativas nos vários níveis.  Antes de apresentar a especificação dos modelos, no entanto, é 

importante discutir a seleção inicial das variáveis que serão incluídas no nível dos alunos.  

Como os resultados apresentados na Tabela 28 demonstraram, os coeficientes das variáveis 

métricas não eram significantes em quase nenhuma escola da sub-amostra. 

Dessa forma, para evitar que coeficientes não significativos se tornem 

significantes devido simplesmente ao crescimento no tamanho da amostra, optou-se por 

excluir as variáveis métricas do nível dos alunos, mantendo-se somente as variáveis 

qualitativas.  Variáveis métricas serão introduzidas no nível das escolas, por meio de médias 

ou proporções das variáveis de alunos. 
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A Tabela 39 apresenta a formulação dos modelos hierárquicos completos 

desenvolvidos para a amostra.  O modelo final, que será discutido detalhadamente, é o 

Modelo 3.  Os outros modelos preparam as bases, de acordo com a metodologia por Hox e 

comentada acima.  A diferença entre o Modelo 2 e o Modelo 2’ é a exclusão de algumas 

variáveis que não se mostraram estatisticamente significantes. 

Na seqüência, a Tabela 40 apresenta os resultados dos modelos hierárquicos 

ajustados à amostra. 
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Tabela 39 - Especificação dos modelos hierárquicos desenvolvidos para a amostra  

Modelo Nível 1 Nível 2 Nível 3 
1 NOTA_ALUNO = β0jk + β1 x Raça + β2 x Trajetória + β3 x 

Inglês + β4 x TI + β5 x Renda + εijk  
β0jk = γ00k + u0jk γ00k = π000 + r00k 

2 NOTA ALUNO = β0jk + β1 x Raça + β2 x Trajetória + β3 x Inglês 
+ β4 x TI + β5 x Renda + εijk 

β0jk = γ00k + γ01k x Competencias_e + γ02k x Docentes_e 
+ γ03k x Raça_e + γ04k x Ti_e + γ05k x Inglês_e + γ06k x 
CandVaga_e + γ07k x Dout_e + γ08k x Infra_e + γ09k x 
Projeto_e + γ010k x Renda_e + γ011k x Trajetória_e + 
u0jk 

γ00k = π000 + r00k 

2’ NOTA_ALUNO = β0jk + β1 x Raça + β2 x Trajetória + β3 x 
Inglês + β4 x TI + β5 x Renda + εijk  

β0jk = γ00k + γ01k x Competencias_e + γ02k x Docentes_e 
+ γ03k x Raça_e + γ04k x Ti_e + γ05k x Inglês_e + γ06k x 
CandVaga_e + γ07k x Dout_e + u0jk 

γ00k = π000 + r00k 

3 NOTA_ALUNO = β0jk + β1 x Raça + β2 x Trajetória +  

β3 x Inglês + β4 x TI + β5 x Renda + εijk  

β0jk = γ00k + γ01k x Competencias_e + γ02k x Docentes_e 

+ γ03k x Raça_e + γ04k x Ti_e + γ05k x Inglês_e + γ06k x 

CandVaga_e + γ07k x Dout_e + u0jk 

γ00k = π000 + r00k 

γ10k = π010 + r01k 

γ02k = π020 + r02k 

γ03k = π030 + r03k 

γ04k = π040 + r04k 

γ05k = π050 + r05k 

γ06k = π060 + r06k 
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Tabela 40 - Resultados dos modelos hierárquicos ajustados à amostra (1) 

Estimativa (erro padrão)  Parâmetros 
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 2’ Modelo 3 

EFEITOS FIXOS DE NÍVEL 1 
Intercepto  -5.82 (1.98) -33.21 (2.92) -32.57 (2.87) -32.97 (2.72) 
Raça  0.58 (0.14) 0.53 (0.14) 0.53 (0.14) 0.53 (0.14) 
Trajetória  0.55 (0.12) 0.47 (0.12) 0.49 (0.12) 0.49 (0.12) 
Inglês  2.10 (0.12) 2.01 (0.12) 2.01 (0.12) 2.01 (0.12) 
TI  4.94 (0.19) 4.88 (0.19) 4.88 (0.19) 4.88 (0.19) 
Renda   2.05 (0.11) 2.01 (0.11) 2.02 (0.11) 2.02 (0.11) 
EFEITOS FIXOS DE NÍVEL 2       
Competências_e  - 5.54 (1.37) 5.41 (0.73) 6.24 (1.21) 
Docentes_e  - -2.33 (0.73) -2.43 (0.70) -2.92 (0.91) 
CandVaga_e  - 1.69 (0.22) 1.76 (0.20) 1.75 (0.20) 
Raça_e  - 12.51 (1.48) 11.31 (1.32) 11.27 (1.31) 
TI_e  - 14.61 (3.06) 15.14 (2.94) 15.49 (2.94) 
Inglês_e   - 6.13 (1.68) 7.88 (1.24) 7.88 (1.27) 
Dout_e  - 4.75 (1.38) 4.90 (1.38) 4.82 (1.44) 
Infra_e  - -0.58 (0.50)   
Projeto_e   - 0.31 (1.12)     
Renda_e   - 0.49 (1.53)   
Trajetória_e   - 1.74 (1.29)     
EFEITOS ALEATÓRIOS  – VALOR ABSOLUTO (PERCENTUAL) 
Nível 1 (Alunos) Intercepto 146 (78.5%) 146 (89.4%) 146 (89.4%) 145 (87.8%) 
Nível 2 (Escolas) Intercepto 29 (15.4%) 14 (8.7%) 14 (8.7%) 14 (8.5%) 

Intercepto 11 (6.1%) 3 (1.9%) 3 (1.9%) 0.98 (0.6%) 
Competências_e   2.79 (1.7%) 
Docentes_e   1.00 (0.6%) 
Ti_e    0.41 (0.2%) 
Inglês_e    0.31 (0.2%) 

Nível 3 
(Agrupamentos) 
  Dout_e       0.53 (0.3%) 
Variância Total   185 (100.0%) 163 (100.0%) 163 (100.0%) 165 (100.0%) 

Log da verossimilhança   -216437 -216438 -216436 
(1) Células coloridas indicam coeficientes significantes a um nível de significância de 10% 

Coeficiente significativo, no sentido esperado

Coeficiente significativo, no sentido contrário ao esperado

Coeficiente significativo, no sentido esperado

Coeficiente significativo, no sentido contrário ao esperado
 

 

Conforme pode ser visto na Tabela 40, o Modelo 1 incorpora todos os efeitos 

fixos do nível dos alunos.  Conforme explicado anteriormente, foram mantidas somente as 

variáveis qualitativas nesse nível.  Todas as variáveis são significantes e os coeficientes estão 

no sentido esperado, ou seja, uma maior quantidade de recursos, conhecimento de inglês, ou 

uso de TI, por exemplo, contribui para um melhor desempenho no ENC. 

As variáveis que mais contribuem para o bom desempenho são TI, Inglês e Renda 

(nessa ordem).  Os alunos que declararam maior freqüência de uso de tecnologia de 
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informação alcançaram um desempenho quase cinco pontos acima dos outros.  Os efeitos das 

variáveis Inglês e Renda, também, são significativos, cerca de dois pontos cada uma, embora 

menores.  A conclusão, que de forma alguma é novidade, é que a classe socioeconômica 

possui um grande impacto no desempenho escolar. 

À semelhança do que é feito no contexto da regressão linear múltipla tradicional, 

existe uma forma, em se tratando de modelos lineares hierárquicos, de se testar se um modelo 

mais geral é preferível a um modelo mais restrito, que é o teste da razão da verossimilhança.  

De acordo com Pinheiro et al. (2005, p.83), a estatística 2log(L2/L1) = 2[log((L2) - log((L1)] é 

denominada estatística da razão da verossimilhança e segue uma distribuição χ2 com k2 – k1 

graus de liberdade, onde L2 é o modelo mais geral, L1 é o modelo mais restrito, k2 é o número 

de parâmetros do modelo L2 e k1 é o número de parâmetros do modelo L1.  Dessa forma, 

pode-se avaliar se a melhoria no ajuste apresentada pelo modelo 1 em relação ao modelo nulo 

de três níveis é estatisticamente significante.  A Tabela 41 apresenta o resultado do teste. 

 

Tabela 41 - Teste da razão da verossimilhanca para o Modelo 1 em 
relação ao Modelo Nulo de Três Níveis 

Model df logLik Test L.Ratio p-value 
Modelo 1 (1) 9 -216,613    
Modelo nulo de três níveis (2) 4 -217,430 (1) vs (2) 1,634 <.0001 
 

O resultado do teste indica que a redução no desajuste é estatisticamente 

significante a um nível muito elevado de significância e, portanto, justifica-se a adoção de um 

modelo mais complexo. 

O modelo seguinte incorpora os efeitos fixos no nível das escolas.  Antes de 

comentar os resultados, é interessante destacar que a introdução dos efeitos fixos do nível da 

escola se faz através da modelagem do intercepto β0jk no segundo nível (nível das escolas).  

Dessa forma, considera-se que β0jk segue uma função formada por uma parte determinística, 

composta pelas variáveis de escola e uma parte aleatória, associada a cada escola 

individualmente. 

No que diz respeito aos resultados, dois aspectos merecem destaque na análise dos 

coeficientes.  Em primeiro lugar, as variáveis Infra_e, Projeto_e, Renda_e e Trajetório_e, do 

nível das escolas não se mostraram estatisticamente significantes.  Além disso, uma variável, 

Docentes_e, é estatisticamente significante, mas com o sinal contrário, ou seja, melhores 

avaliações do corpo docente levariam a um pior desempenho dos alunos.  É claro que esse 
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resultado contraria o senso comum e deve ser interpretado com cautela.  Isso será feito na 

seção 8.3.2.5. 

Novamente, pode-se realizar o teste da razão das verossimilhanças para se avaliar 

se a melhoria no desajuste justifica a adoção do modelo mais geral (Tabela 42). 

 

Tabela 42 - Teste da razão da verossimilhanca para o Modelo 2 em 
relação ao Modelo 1 

Model df logLik Test L.Ratio p-value 
Modelo 2 (1) 20 -216,437    
Modelo 1 (2) 9 -216,613 (1) vs (2) 352 <.0001 
 

Mais uma vez, o resultado mostra que a redução no desajuste justifica a adoção do 

modelo mais complexo. 

O Modelo 2’ é quase idêntico ao Modelo 2 e a única diferença foi a retirada das 

variáveis de escola que não se mostraram estatisticamente significantes.  Esse modelo é o 

ponto de partida para a introdução dos coeficientes aleatórios. 

O Modelo 3 incorpora coeficientes aleatórios.  A escolha das variáveis cujos 

coeficientes poderão variar aleatoriamente não é trivial e não existem regras absolutas a serem 

seguidas.  Pinheiro et al. (2005) e Hox (2002) sugerem procedimentos empíricos, de tal forma 

que a escolha seja guiada pelo comportamento dos dados.  Bryk e Raudenbush (1992), por 

outro lado, sugerem que a escolha dos coeficientes que irão variar aleatoriamente deve ser 

guiada pelas questões de pesquisa. 

Esse último foi o caminho escolhido; portanto, a escolha dos coeficientes que irão 

variar aleatoriamente será direcionada pela questão de pesquisa.  No contexto desta tese, a 

principal questão de pesquisa é a identificação de variáveis que tenham impacto sobre o 

desempenho dos alunos no Provão e que possam ser controladas pelo gestor educacional.  

Indo um passo além, seria interessante avaliar se os gestores de escolas de diferentes grupos 

estratégicos deveriam priorizar variáveis distintas, dado o grau de amadurecimento de suas 

instituições e dos seus alunos. 

Dessa forma, foram selecionadas cinco variáveis de escola sobre as quais os 

gestores escolares podem atuar com maior ou menor facilidade: Competências_e, Docentes_e, 

Ti_e, Inglês_e e Dout_e.  É importante sempre relembrar que as variáveis TI_e e Inglês_e, 

que medem, respectivamente, a freqüência de uso de computadores e a fluência em inglês do 

respondente não possuem influência direta sobre o desempenho.  No entanto, ainda assim o 

gestor escolar pode se beneficiar dos efeitos observados através destas variáveis, conforme 
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sugestões que serão dadas no capítulo 9.  Por outro lado, os gestores não podem atuar sobre as 

variáveis do nível dos alunos, portanto, elas não possuem coeficientes aleatórios.  Essas 

variáveis não são controláveis pelos gestores.  Cada aluno que entra na escola traz consigo o 

seu histórico que não pode ser mudado. 

Já no caso das cinco variáveis citadas, pode-se argumentar que ampliar a gama de 

competências exigidas pelos programas, treinar melhor os professores a fim de melhorar a 

avaliação do corpo docente, reforçar a necessidade de utilização de Ti e de conhecimentos da 

língua inglesa e contratar mais professores doutores são ações controláveis pela escola. 

Voltando à Tabela 40, essas cinco variáveis foram incluídas no modelo como 

variáveis de segundo nível, ou seja, variáveis do nível da escola.  A proposta é que os 

coeficientes dessas variáveis possam variar de acordo com o grupo estratégico em que a 

escola está inserida.  Dessa forma, será possível avaliar se gestores de escolas de grupos 

estratégicos distintos deveriam priorizar ações diferentes.  Para avaliar se a inclusão desses 

coeficientes aleatórios se justifica, é necessário analisar mais detalhadamente a tabela de 

componentes de variância, o que também permitirá que se avalie a variância explicada pelos 

modelos. 

 

 

8.3.2.3 Variância explicada pelos modelos propostos 

 

 

Para Hox (2002), calcular a variância explicada em modelos lineares hierárquicos 

é mais complexo do que no caso de modelos lineares normais.  Duas dificuldades principais 

devem ser consideradas.  Em primeiro lugar, existe variância residual em vários níveis e, além 

disso, no caso de existirem coeficientes aleatórios, como no Modelo 3, o conceito de variância 

explicada não mais possui uma única definição. 

Bryk e Raudenbush (1992, p. 70) sugerem a seguinte fórmula para calcular a 

variância explicada por modelos que tenham somente o intercepto aleatório:  
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(7)

Equação 7: Percentual de variância explicada por um modelo hierárquico 

Os autores recomendam que essa fórmula seja aplicada a cada componente de 

variância de cada nível do modelo individualmente. Ferrão (2003), no entanto, utiliza a 
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mesma fórmula para calcular a variância explicada no total, tomando como base de 

comparação a soma das variâncias encontradas em todos os níveis no modelo nulo.  A Tabela 

43 apresenta a variância explicada pelos modelos. 
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Tabela 43 - Variância explicada pelos modelos hierárquicos 

PAINEL A: VARIÂNCIA ESTIMADA 
Componente de variância Modelo 

nulo de três 
níveis 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 2’ Modelo 3 

Nível 1 (Alunos) Intercepto 150.00 146.00 146.00 146.00 145.00 
Nível 2 (Escolas) Intercepto 32.00 29.00 14.00 14.00 14.00 

Intercepto 12.00 11.00 3.00 3.00 0.98 
Competências_e        2.79 
Docentes_e        1.00 
Ti_e        0.31 
Inglês_e        0.31 

Nível 3 
(Agrupamentos) 

Dout_e        0.53 
Variância Total  194.00 186.00 163.00 163.00 164.92 

PAINEL B: VARIÂNCIA EXPLICADA 
 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 2’ Modelo 3  Componente de variância 
 Sobre 

modelo 
anterior 

Sobre o 
modelo 
nulo de 

três níveis 

Sobre 
modelo 
anterior 

Sobre o 
modelo 
nulo de 

três níveis 

Sobre 
modelo 
anterior 

Sobre o 
modelo 
nulo de 

três níveis 

Sobre 
modelo 
anterior 

Sobre o 
modelo 
nulo de 

três níveis 
Nível 1 (Alunos) Intercepto  3% 3% 0% 3% 0% 3% 1% 3% 
Nível 2 (Escolas) Intercepto  9% 9% 52% 56% 0% 56% 0% 56% 

Intercepto  8% 8% 73% 75% 0% 75% 67% 92% 
Competências_e          
Docentes_e          
Ti_e          
Inglês_e          

Nível 3 
(Agrupamentos) 

Dout_e          
Variância 
Explicada 

  4% 4% 12% 16% 0% 16% -1% 15% 
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A tabela merece uma explicação mais detalhada.  Para cada um dos modelos 

desenvolvidos, são calculadas duas medidas de explicação de variância, uma em relação ao 

modelo anterior e outra em relação ao modelo nulo de três níveis. 

O Modelo 1, por exemplo, explica 3% da variância encontrada no nível dos 

Alunos, 9% da variância encontrada no nível das escolas e 8% da variância encontrada no 

nível dos agrupamentos.  No global, o modelo explica cerca de 4% da variância.  Esses 

resultados são até mesmo desencorajadores, mas deve-se ter em mente que o objetivo dos 

modelos não é explicar a variância encontrada no nível dos alunos, mas a variância 

encontrada nos níveis das escolas e dos agrupamentos. 

Os Modelos 2 e 2’ representam um grande avanço nesse sentido.  As variáveis de 

escola contribuem para explicar, respectivamente, 56% e 75% da variância encontrada nos 

níveis das escolas e dos agrupamentos no modelo nulo.  Em relação ao Modelo 1, essas 

variáveis explicam, respectivamente, 52% e 73% da variância encontrada nos níveis das 

escolas e dos agrupamentos. 

Finalmente, o Modelo 3 auxilia na compreensão da variância estimada para o 

nível dos agrupamentos.  Explica-se: o Modelo 2 estima uma variância para o nível dos 

agrupamentos igual a 3.  Mas essa variância está alocada ao intercepto do nível dos 

agrupamentos, ou seja, pode-se dizer que diferenças entre os agrupamentos absorveram uma 

variância igual a 3.  Porém, fica-se no escuro sobre quais diferenças estão sendo consideradas. 

Ao se decompor a variância do nível dos agrupamentos entre o intercepto e os 

cinco coeficientes aleatórios das cinco variáveis de nível de escola, percebe-se que a maior 

parte da variância desse nível é explicada pelas diferenças entre a avaliação que os alunos das 

competências que foram desenvolvidas ao longo dos cursos nas escolas de cada Grupo 

Estratégico.  Diferenças na avaliação que os alunos fazem do corpo docente das escolas de 

cada agrupamento também representam uma parte importante da variância encontrada nesse 

nível. 

Não deve ser motivo de preocupação, no entanto, o fato de que a soma das 

variâncias do Modelo 3 é ligeiramente superior à do Modelo 2.  As variâncias de cada 

componente são elas próprias estimadas e sujeitas a um intervalo de confiança.  Portanto, 

pequenas variações podem ocorrer.  Hox (2002) relata casos em que a inclusão de novas 

variáveis causa um aumento na variância, como se a contribuição da variável na explicação da 

variância fosse negativa.  Esse é um outro fator que complica a análise da proporção da 

variância que o modelo explica. 
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Para concluir essa seção, será retomada a última questão da seção anterior que era 

avaliar se havia evidência para se justificar a variação aleatória dos coeficientes das cinco 

variáveis de nível de escola selecionadas. 

De fato, as evidências são mistas.  A magnitude da variância encontrada em cada 

componente de variância é diretamente proporcional ao quanto aquele componente varia entre 

os grupos.  Por exemplo, o modelo nulo de três níveis estimou uma variância igual a 32 para o 

intercepto do nível das escolas e 12 para o intercepto do nível dos agrupamentos.  Isso 

significa que os interceptos das escolas apresentam uma variação quase três vezes maior que 

os interceptos dos agrupamentos. 

Os componentes de variância estimados para os coeficientes das cinco variáveis 

controláveis pelo gestor educacional são de uma magnitude pequena, indicando que variam 

pouco de um agrupamento para outro.  Porém, existe variação e essa variação pode auxiliar a 

determinação das prioridades de cada agrupamento. 

Portanto, o caminho à frente está delineado: os resultados do Modelo 3 serão 

discutidos, procurando-se diferenciar as ações prioritárias para cada agrupamento de escolas.  

Antes disso, porém, é necessário analisar os resíduos e a sua linearidade.  

 

 

8.3.2.4 Análise dos resíduos e da linearidade do modelo proposto 

 

 

A análise dos resíduos é um dos principais pontos de atenção ao se avaliar a 

adequação de um modelo estatístico.  Johnson e Wichern (1992) afirmam que toda a 

informação necessária para se avaliar a qualidade de um modelo está nos resíduos. 

Iniciando por uma visão geral dos resíduos obtidos, o Gráfico 13 apresenta um 

histograma dos resíduos padronizados.  Eles se distribuem de forma aproximadamente 

normal, com baixa incidência de valores nas caudas da distribuição. 
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Gráfico 13 - Histograma dos resíduos padronizados do modelo proposto 

 

A variância dos resíduos, também, deve ser verificada.  São comuns casos em que 

a variância dos resíduos apresenta algum padrão em função dos valores previstos para a 

variável dependente.  O Gráfico 14 apresenta os resíduos como função dos valores previstos 

para cada respondente e não indica a existência de algum padrão ou de séria 

heterocedasticidade nos resíduos.  Porém, como pode ser observado no gráfico, existe um 

grupo de 47 respondentes que apresentam resíduos fora do padrão esperado.  Esse grupo 

aparece representado por triângulos vermelhos no gráfico. 
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Valores previstos para as notas dos respondentes centradas na média da amostra

Resíduos padronizados

 
Gráfico 14 - Resíduos padronizados x Valores previstos 

 

A principal característica em comum entre esses 47 respondentes é que todos eles 

(e somente eles) obtiveram nota zero no Provão.  Portanto, ou se trata de pessoas com preparo 

muito ruim, ou se trata de pessoas que não responderam a sério o teste, muito embora tenham 

respondido ao questionário de perfil.  Essa argumentação levanta a questão de por que esses 

casos não foram retirados e isso não foi feito por três motivos.  Em primeiro lugar, o critério 

adotado para serem retirados casos foi o de não ter preenchido as questões utilizadas do 

questionário de perfil.  Em segundo lugar, outras pessoas tiraram notas bastante baixas, muito 

embora não tenham tirado zero, e não existe um critério absoluto para se determinar a nota 

mínima que indicaria que o respondente fez a prova de forma consciente.  Finalmente, os 

modelos foram estimados com e sem esses 47 respondentes e os resultados não se alteram, 

devido ao elevado número de casos, então, não há prejuízo em deixar esses casos. 

O mesmo “bom comportamento” pode ser verificado ao se analisarem os resíduos 

por grupo estratégico ou mesmo por região do país (Gráfico 15), com base nos quais também 

se pode afirmar que a variância dos resíduos por grupo é aproximadamente constante. No 

entanto, o agrupamento 3 e a região Sudeste apresentam uma incidência de resíduos grandes 

maior do que os outros agrupamentos ou regiões. 
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Gráfico 15 - Boxplots dos resíduos padronizados do modelo proposto por agrupamento 

estratégico e por região 
 

A variância dos resíduos por grupo pode ser avaliada através de gráficos similares 

ao Gráfico 15, porém sendo um gráfico para cada agrupamento (Gráfico 16). 
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Gráfico 16 - Resíduos padronizados x Valores previstos para cada agrupamento 

 

Finalmente, a linearidade do modelo pode ser avaliada através de um gráfico que 

relacione os valores previstos e os valores realizados (ver Gráfico 17, no qual a linha 

vermelha inclinada representa a reta de regressão dos valores previstos sobre os valores 

realizados). 
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Valores previstos

Valores realizados (Notas dos respondentes centradas na média global da amostra)
 

Gráfico 17 - Valores previstos x Valores realizados para o modelo proposto 

 

 

8.3.2.5 Análise dos coeficientes para cada agrupamento estratégico 

 

 

Essa seção analisa os coeficientes estimados pelo Modelo 3, procurando 

diferenciar, sempre que possível, os resultados obtidos para cada agrupamento estratégico. 

O intercepto global do Modelo 3 foi -32.97.  Como a variável dependente foi 

centrada na média global da amostra, esse valor representa o quanto um aluno negro, mulato 

ou indígena, que tenha cursado o ensino médio na rede pública, tenha baixo conhecimento de 

inglês, faça pouco uso de TI, tenha renda baixa e possua todas as variáveis métricas na média 

está distante dessa média.  Na escala original, esse resultado seria equivalente a uma nota 7 no 

Provão, já que a nota média de todos os alunos foi 40.1. 

Respondentes das raças branca ou amarela apresentaram um desempenho apenas 

ligeiramente superior, 0.53 pontos acima, aproximadamente o mesmo efeito de ter cursado o 

ensino médio em escolas particulares.  As outras variáveis de aluno, no entanto, apresentam 

efeitos substancialmente maiores.  Pessoas com bom conhecimento de inglês, ou renda 
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elevada, apresentaram um desempenho médio aproximadamente dois pontos acima dos 

outros.  E respondentes que fazem uso freqüente de TI tiveram um desempenho médio mais 

de quatro pontos acima dos outros.  Portanto, o efeito das condições socioeconômicas é 

grande.  Tudo considerado, essas variáveis representam um acréscimo de 10 pontos na nota 

do respondente, ou seja, um aluno branco com boas condições socioeconômicas que estudasse 

na mesma escola que o aluno negro imaginado no parágrafo anterior obteria 17 pontos no 

Provão, ao invés de 7. 

Mas o que mais interessa, no contexto desta tese, são os coeficientes obtidos para 

as variáveis de escola que, com exceção da composição racial do corpo discente, podem ser 

mais facilmente controladas pelo gestor escolar.  Os resultados obtidos, para essas variáveis 

somente, são reapresentados abaixo para conveniência (Tabela 44). 

 

Tabela 44 - Coeficientes estimados para as variáveis de nível de escola 

Tipo de variável Variável Coeficiente estimado 

Competências_e 6.24 (1.21) 

Docentes_e -2.92 (0.91) 

CandVaga_e 1.75 (0.20) 

TI_e 15.49 (2.94) 

Inglês_e  7.88 (1.27) 

Controlável pelo gestor escolar 

Dout_e 4.82 (1.44) 

Não controlável pelo gestor escolar Raça_e 11.27 (1.31) 

 

As variáveis Competências_e, Docentes_e e CandVaga_e são métricas e estão 

padronizadas com média igual a zero e variância unitária.  Portanto, os coeficientes obtidos 

são diretamente comparáveis, pois indicam a variação esperada na nota (centrada na média 

global) do respondente para uma variação equivalente a um desvio-padrão em cada uma das 

variáveis independentes.  Entre essas três variáveis, a que mais se destaca é a avaliação que o 

aluno faz das competências desenvolvidas ao longo do curso.  A variação em um desvio-

padrão nessa variável melhora, significativamente, o desempenho da pessoa; o efeito estimado 

é de pouco mais de seis pontos.  A concorrência na entrada é relevante, mas talvez menos do 

que poderia se pensar a priori.  Uma variação de um desvio-padrão na relação candidato-vaga 

melhora o desempenho em pouco menos de dois pontos. 

Finalmente, a avaliação que os alunos fazem do corpo docente de uma escola 

apresenta um coeficiente negativo, contrariando a expectativa de que melhores professores 

conduziriam a um melhor resultado.  Muita cautela é necessária ao se analisar esse resultado 
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porque, evidentemente, não faria sentido sugerir a um gestor escolar que piore 

deliberadamente a avaliação que os alunos fazem de seu corpo docente.  Porém, o que talvez 

esses resultados estejam sugerindo é que o retorno obtido em termos de aprendizado por 

reforçar o uso amplo de tecnologia nas disciplinas e fomentar a exposição dos alunos a uma 

ampla gama de competências é maior do que o retorno obtido por se exigir mais 

disponibilidade dos professores (que é um dos itens considerados na construção da variável 

denominada Docentes_e), por exemplo.  Outra explicação possível e que será mais bem 

explorada um pouco mais à frente nessa mesma seção, é que respondentes das melhores 

escolas atribuam notas menores aos seus professores porque possuíam grande expectativa em 

relação aos docentes.  Esse tema será retomado um pouco mais adiante. 

As outras variáveis, TI_e, Inglês_e, Dout_e e Raça_e, expressas em percentuais, 

medem a composição do corpo discente e do corpo docente das escolas.  TI_e, Inglês_e e 

Raça_e medem, respectivamente, o percentual de respondentes que utilizam computadores 

com freqüência, o percentual de respondentes com fluência em inglês em cada escola e o 

percentual de respondentes das raças branca ou amarela em cada escola.  Todas essas 

variáveis possuem um efeito significativo no desempenho médio dos respondentes de uma 

escola.  Por exemplo, um aumento de um por cento na proporção de pessoas que utilizam 

computadores freqüentemente aumenta o desempenho médio dos respondentes da escola em 

respeitáveis 15 pontos.  A fluência em inglês, também, possui um efeito significativo, em 

quase oito pontos.  Da mesma forma, um aumento de um por cento na proporção de brancos e 

amarelos aumenta o desempenho dos respondentes daquela instituição em pouco mais de 11 

pontos. 

É importante lembrar novamente que a interpretação do efeito da língua inglesa e 

o do uso de tecnologia de informação é delicada e que, nesse momento, as informações 

disponíveis não permitem chegar a uma conclusão definitiva sobre a forma pela qual elas 

influenciam o desempenho dos alunos. 

Na seção 7.1, “Apresentação das hipóteses de trabalho”, foram levantadas quatro 

possibilidades para explicar essa influência: situação socioeconômica, acesso a informação, 

visão de mundo e desenvolvimento de habilidades de aprendizado.  As ações que os gestores 

devem implementar em suas instituições dependem de qual dessas explicações, ou 

combinação de explicações, é a correta.  Na seção 9.1, “Resultados obtidos e contribuições do 

trabalho”, que apresenta sugestões de ações aos gestores, partir-se-á do princípio de que o 

efeito observado das variáveis inglês e TI é a resultante de todos os efeitos considerados.  

Portanto, serão propostas ações que visem atender a todas essas possibilidades. 



194 

Finalmente, a variável Dout_e mede o percentual de professores-doutores no 

corpo docente de uma escola.  Aqui sim, existe uma relação positiva e de grande magnitude 

entre a capacitação de uma escola em termos da composição do corpo docente e o 

desempenho de seus formandos.  Cada ponto percentual a mais na representatividade de 

doutores no corpo docente melhora o desempenho dos formandos em significativos quatro 

pontos. 

Como conciliar os coeficientes das variáveis Docentes_e e Dout_e?  Na realidade, 

elas medem coisas diferentes.  A variável Docentes_e é uma escala somada que combinou 

duas perguntas:  

1)  Como é a disponibilidade dos professores do curso na instituição, para orientação 

extraclasse?; 

2)  Seus professores têm demonstrado domínio atualizado das disciplinas 

ministradas?, ao passo que a variável Dout_e mede a participação de professores-

doutores no corpo docente. 

Uma possibilidade é um cenário no qual alunos com forte preparo prévio, 

oriundos das melhores escolas de ensino médio, avaliem mal os professores das faculdades 

em que se formaram, apesar de o percentual de doutores no corpo docente dessas escolas ser 

relativamente elevado, porque tinham uma expectativa em relação à escola e aos professores 

muito elevada e difícil de ser cumprida.  Esses alunos, provavelmente, teriam um bom 

desempenho no Provão porque têm acesso a condições privilegiadas dentro e fora da escola. 

Por outro lado, alunos menos bem preparados e com expectativas menores 

avaliariam melhor um corpo docente com um percentual de doutores relativamente mais 

baixo.  Esses alunos, provavelmente, teriam um desempenho inferior ao primeiro grupo, pois 

não têm acesso às mesmas condições de contorno.  De fato, existe evidência para dar suporte 

a essa hipótese, conforme será demonstrado um pouco mais à frente, ainda nessa seção. 

Deixando momentaneamente de lado a confusa interpretação da avaliação que os 

alunos fazem do corpo docente, as evidências permitem concluir que, do ponto de vista de 

gestão da instituição, existe um círculo virtuoso, cujo ponto de partida ainda é obscuro, entre 

um corpo docente com elevada participação de professores-doutores e o desempenho dos 

formandos. 

O próximo passo é analisar os efeitos aleatórios associados às variáveis 

Competências_e, Docentes_e, TI_e, Inglês_e e Dout_e.  Antes disso, no entanto, é importante 

esclarecer que o efeito aleatório para a variável CandVaga_e foi retirado do modelo final, 
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apesar de o gestor ter alguma influência sobre essa variável, porque o mesmo era muito 

próximo de zero. 

Os efeitos aleatórios para as cinco variáveis mencionadas foram estimados para 

cada agrupamento estratégico.  A Tabela 45 apresenta os resultados obtidos.  A tabela deve 

ser interpretada da seguinte forma: para obter o coeficiente estimado para um determinado 

agrupamento, deve-se somar o efeito fixo da variável em questão ao efeito aleatório do 

agrupamento correspondente.  Assim, para se obter o intercepto estimado para o agrupamento 

das Aspirantes deve-se somar 0.21 (o efeito aleatório correspondente) a -32.97 (o intercepto 

fixo global).  O resultado final é -32.76, conforme demonstrado na tabela. 

Iniciando a análise dos resultados pelo grupo das Líderes, para esse grupo foram 

estimados efeitos aleatórios positivos para o intercepto e para as variáveis Competências_e, 

TI-e e Inglês_e, o que significa que os efeitos dessas variáveis são ainda maiores nesse grupo. 

Por exemplo, para uma escola líder, uma melhoria de um desvio-padrão na 

variável Competências_e aumentaria o desempenho dos formandos dessa escola 7.98 pontos, 

ao invés de 6.24, que é o efeito fixo associado à variável. 

Já para as variáveis Docentes_e e Dout_e, os efeitos aleatórios estimados são 

negativos.  No caso da variável Dout_e, que possui um coeficiente positivo, isso significa que 

o aumento na proporção de doutores no corpo docente de uma escola líder em um ponto 

percentual aumentaria o desempenho dos formandos em 4.51 pontos, ao invés de 4.82.   

Porém, no caso da variável Docentes_e, cujo coeficiente é negativo, a 

interpretação não é tão simples.  Novamente, a chave da questão está na expectativa que o 

respondente tinha em relação aos seus professores e aqui surge a evidência mencionada acima 

de que respondentes provenientes das melhores escolas de ensino superior, que também 

seriam provenientes das classes sociais mais abastadas e das melhores escolas de ensino 

médio, avaliariam menos generosamente os seus professores.  O fato de que o coeficiente 

aleatório associado ao grupo das Líderes é negativo e é o maior em magnitude reforça a 

hipótese de que os melhores alunos possuem expectativa mais alta e, dessa forma, atribuem as 

piores avaliações aos seus professores. 
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Tabela 45 - Efeitos aleatórios previstos e coeficientes estimados para cada Grupo Estratégico 

Grupo Estratégico Efeitos fixos 
Seguidores Aspirantes Líderes 

Parâmetros 

EFEITOS 
FIXOS DE 
NÍVEL 1 

EFEITOS 
ALEATÓRIOS 

DE NÍVEL 1 
COEFICIENTE 

ESTIMADO 

EFEITOS 
ALEATÓRIOS 

DE NÍVEL 1 
COEFICIENTE 

ESTIMADO 

EFEITOS 
ALEATÓRIOS 

DE NÍVEL 1 
COEFICIENTE 

ESTIMADO 
Intercepto -32.97 -1.24 -34.21 0.21 -32.76 1.02 -31.95 
Raça 0.53 0 0.53 0 0.53 0 0.53 
Trajetória 0.49 0 0.49 0 0.49 0 0.49 
Inglês 2.01 0 2.01 0 2.01 0 2.01 
TI 4.88 0 4.88 0 4.88 0 4.88 
Renda 2.02 0 2.02 0 2.02 0 2.02 

 

EFEITOS 
FIXOS DE 
NÍVEL 2 

EFEITOS 
ALEATÓRIOS 

DE NÍVEL 2 
COEFICIENTE 

ESTIMADO 

EFEITOS 
ALEATÓRIOS 

DE NÍVEL 2 
COEFICIENTE 

ESTIMADO 

EFEITOS 
ALEATÓRIOS 

DE NÍVEL 2 
COEFICIENTE 

ESTIMADO 
Competências_e 6.24 -2.09 4.15 0.34 6.58 1.74 7.98 
Docentes_e -2.92 1.22 -1.70 -0.16 -3.08 -1.06 -3.98 
CandVaga_e 1.75 0 1.75 0 1.75 0 1.75 
TI_e 15.49 -0.76 14.73 0.13 15.62 0.63 16.12 
Inglês_e 7.88 -0.44 7.44 -0.05 7.83 0.49 8.37 
Dout_e 4.82 0.60 5.42 -0.29 4.53 -0.31 4.51 
Raça_e 11.27 0 11.27 0 11.27 0 11.27 
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Para o grupo das aspirantes, foram estimados três efeitos aleatórios positivos, para 

o intercepto e para as variáveis Competências_e e TI_e, o que também significa que essas 

variáveis têm seu efeito amplificado nesse grupo. 

Os efeitos aleatórios estimados para os grupos Líderes e Aspirantes, embora sejam 

de magnitudes ligeiramente diferentes, apresentam semelhança quanto à direção do efeito, ou 

seja, os efeitos aleatórios desses dois grupos tendem a ter a mesma direção (Tabela 46).  Por 

outro lado, os efeitos aleatórios previstos para o grupo Seguidores possui a direção contrária 

aos efeitos dos outros dois grupos. 

 

Tabela 46 - Direção dos efeitos aleatórios estimados para cada agrupamento 

Efeito aleatório Seguidores Aspirantes Líderes 

Intercepto - + + 

Competências_e - + + 

Docentes_e + - - 

TI_e - + + 

Inglês_e - - + 

Dout_e + - - 

 

É muito interessante que, para os seguidores, tenham estimados efeitos positivos 

para as variáveis relacionadas aos professores.  Mais especificamente no caso da proporção de 

doutores no corpo docente, isso significa que os gestores dessas escolas conseguiriam uma 

melhoria no desempenho dos seus alunos maior do que as escolas dos outros grupos, caso 

adotassem a estratégia de aumentar a proporção de professores-doutores. 

Concluindo, recapitule-se que, nessa seção, foram desenvolvidos diversos 

modelos hierárquicos para explicar a variância encontrada nos níveis das Escolas e dos 

Agrupamentos estratégicos.  Os resultados do modelo final foram analisados em detalhe, tanto 

no que diz respeito à sua adequação, quanto às estimativas obtidas para cada agrupamento. 

Na próxima seção, serão discutidos um pouco mais detalhadamente os testes das 

hipóteses elaboradas a partir do modelo conceitual. 
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8.3.2.6 Avaliação das hipóteses de trabalho apresentadas 

 

 

A seção 7.1 apresentou as hipóteses de trabalho estabelecidas a partir do modelo 

conceitual proposto nesta tese.  Ao todo, são 21 sub-hipóteses, contidas em quatro hipóteses.  

Para facilitar o entendimento do leitor, a discussão dos testes relativos à validação das 

hipóteses de trabalho foi centralizada em duas seções deste documento.  Nessa seção, será 

feita uma descrição geral dos resultados dos testes, sem a formulação das hipóteses na forma 

estatística nem a repetição dos resultados numéricos obtidos a partir dos modelos já 

demonstrados, pois isso tornaria a discussão por demais exaustiva. 

Isso não significa, evidentemente, que um tratamento formal das hipóteses seja 

dispensável e este foi desenvolvido no Apêndice E, que concentra os testes formais realizados 

para cada uma das 21 sub-hipóteses. 

Para conveniência do leitor, abaixo será repetido o Esquema 13, que demonstra o 

modelo conceitual.  A seguir, os resultados dos testes das hipóteses serão discutidos. 

 

Características individuais do aluno:Características individuais do aluno:

Avaliação da escola:Avaliação da escola:

Caracterís-
ticas gerais
Caracterís-
ticas gerais

ESCOLA

AGRUPAMENTO ESTRATÉGICO

ProficiênciaProficiênciaRecursos familiares:Recursos familiares:

Caracterís-
ticas do corpo 

docente

Caracterís-
ticas do corpo 

docente

Caracterís-
ticas do corpo 

discente

Caracterís-
ticas do corpo 

discente

Projeto peda-
gógico

Projeto peda-
gógico

H1

ALUNO

H2

H3

H4

 
Esquema 13 (repetido) - Modelo conceitual proposto com hipóteses 
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Das 21 sub-hipóteses contidas nas quatro grandes hipóteses do modelo conceitual, 

12 se comprovaram e nove não se comprovaram.   

As hipóteses H1 a H3 referem-se aos alunos.  A hipótese H1 diz respeito a 

características individuais dos alunos que possam ter efeito sobre o desempenho no ENC.  

Todas as sub-hipóteses contidas nessa hipótese se confirmaram.  Os resultados empíricos 

mostraram que respondentes brancos e amarelos apresentam um resultado estatisticamente 

superior aos outros. Da mesma forma, respondentes que cursaram o ensino médio 

exclusivamente em escolas da rede particular também foram melhor no teste.  Além disso, 

respondentes com elevada fluência em inglês e que fazem uso freqüente de 

microcomputadores, igualmente, apresentaram um resultado médio estatisticamente superior 

ao dos outros respondentes. 

A hipótese H2 afirma que os recursos familiares são determinantes no 

desempenho do respondente.  De fato, a renda da família mostrou-se estatisticamente 

significante, mas não o nível educacional dos pais.  Isso provavelmente se deve ao fato de que 

as variáveis estão correlacionadas (multicolinearidade), o que impede a estimação dos efeitos 

com maior precisão. 

A hipótese H3 diz respeito à avaliação individual que cada respondente faz da 

escola onde se formou e do programa que cursou.  Todas as sub-hipóteses contidas nessa 

hipótese não se confirmaram.  Isso pode indicar duas situações.  Em primeiro lugar, é possível 

que essas variáveis não estejam medindo exatamente aquilo que deveriam, pois o questionário 

não foi desenvolvido especialmente para esse fim.  Mas é possível, também, que outras 

variáveis de aluno de fato sejam muito mais relevantes do que a avaliação que cada aluno faz 

de sua escola.  Essa conclusão estaria de acordo, por exemplo, com (COLEMAN et al., 1966), 

que não encontrou diferenças significantes advindas das características de cada escola. 

A hipótese H4 engloba onze sub-hipóteses relativas aos efeitos das variáveis de 

escola sobre o desempenho dos respondentes.  Sete delas foram confirmadas e quatro não se 

confirmaram. 

Do ponto de vista de características escolares propriamente ditas, a relação 

candidato/vaga, o percentual de doutores no corpo docente e a avaliação média dos docentes 

por parte dos alunos mostraram-se estatisticamente significantes.  É importante lembrar, no 

entanto, que o coeficiente da avaliação dos docentes pelos alunos foi estimado com sinal 

negativo, contrário ao esperado.  Além do problema na operacionalização da variável, que já 

foi mencionado acima, esse resultado pode refletir o fato de que alunos mais simples, com 
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pior desempenho, tendem a ser mais generosos na avaliação de seus professores e, portanto, 

haveria uma relação negativa entre as variáveis. 

Algumas características do corpo discente se mostraram significantes.  O 

percentual de alunos brancos e amarelos no corpo discente de uma instituição, assim como o 

percentual de alunos com elevada fluência em inglês e que faz uso freqüente de 

microcomputadores, foram significantes.  Por outro lado, o percentual de alunos com renda 

elevada, ou que fizeram o ensino médio totalmente em escolas particulares não foram 

significantes.  Essa situação pode indicar multicolinearidade entre as variáveis.  Ou seja, o 

aluno que possui renda elevada e cursou o ensino médio em escolas da rede particular é o 

mesmo aluno que fala bem inglês e usa o computador com freqüência.  E, de fato, a matriz de 

correlações entre essas cinco variáveis explicativas confirma essa hipótese (Tabela 47).  Um 

resultado interessante que surge é que variável mais correlacionada com o percentual de 

alunos com renda elevada e com o percentual de alunos que cursou o ensino médio somente 

em escolas particulares é o percentual de alunos fluentes em inglês, ou seja, essa variável 

capta particularmente alguns dos efeitos socioeconômicos, conforme adiantado na seção 7.1. 

 

Tabela 47 - Matriz de correlações entre variáveis explicativas selecionadas do nível 2 
(Escolas) 

 
% Brancos e 

amarelos 
% Fluente em 

inglês 

% Usa 
computador com 

freqüência 
% Com renda 

elevada 

% Cursou ensino 
médio somente 

em escolas 
particulares 

% Brancos e 
amarelos 1.00 0.23 0.26 0.08 -0.14 
% Fluente em 
inglês 0.23 1.00 0.48 0.72 0.73 
% Usa 
computador com 
freqüência 0.26 0.48 1.00 0.53 0.33 
% Com renda 
elevada 0.08 0.72 0.53 1.00 0.70 

% Cursou ensino 
médio somente 
em escolas 
particulares -0.14 0.73 0.33 0.70 1.00 

 

É importante lembrar, no entanto, que as variáveis renda e trajetória escolar foram 

significantes, no entanto, no nível individual dos alunos. 

Finalmente, a hipótese H4 ainda engloba duas sub-hipóteses relativas à avaliação 

média que os alunos fazem do projeto pedagógico da escola e a percepção que fazem das 

competências a que foram expostos ao longo do curso.  A hipótese de que uma melhor 
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avaliação do projeto pedagógico conduziria a um melhor desempenho não se confirmou 

empiricamente.  Por outro lado, alunos que avaliaram ter sido expostos a uma maior gama de 

competências durante a Graduação obtiveram resultados estatisticamente superiores aos 

outros. 

 

 

8.4 Síntese do capítulo 

 

 

Concluindo esse capítulo, foram desenvolvidos diversos modelos com o objetivo 

de se chegar a um modelo parcimonioso, mas, ao mesmo tempo, interessante do ponto de 

vista interpretativo e que pudesse contribuir concretamente para a gestão escolar.  Os 

resultados obtidos estão em linha com estudos anteriores realizados no Brasil e no exterior, 

principalmente no âmbito do ensino fundamental e médio. 

Para facilitar a compreensão dos coeficientes, as escolas foram agrupadas em três 

grupos estratégicos, Líderes, Aspirantes e Seguidoras, de acordo com os resultados obtidos 

para modelos de regressão individuais construídos para cada instituição individualmente. 

No próximo capítulo, serão discutidas, de forma mais aprofundada, as implicações 

e as limitações desses resultados e as conseqüentes oportunidades para desdobramento desta 

pesquisa. 
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9 IMPLICAÇÕES PARA OS GESTORES ESCOLARES, LIMITAÇÕES DESTE 

TRABALHO E OPORTUNIDADES DE PESQUISA 

 

 

Nas últimas décadas, em linha com uma tendência mundial, a avaliação escolar se 

consolidou no Brasil, em todos os níveis de ensino.  O Sistema de Avaliação do Ensino 

Básico (SAEB), substituído pela Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB), o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Exame Nacional de Cursos (ENC), substituído pelo 

Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (ENADE), instituíram-se como importantes 

instrumentos nesse contexto. 

Como conseqüência desse processo, as escolas são cada vez mais cobradas pelo 

desempenho de seus formandos, pelo governo e pela sociedade.  O governo, pelo poder legal 

que lhe é concedido, pode fechar instituições de ensino superior cujos formandos apresentem 

um desempenho insatisfatório no ENADE.  Já a sociedade encara os resultados obtidos no 

sistema de avaliação como uma medida fidedigna da real qualidade da escola avaliada e de 

fato dá preferência a escolas bem avaliadas. 

O termo “escola eficaz” indica uma instituição cujos formandos obtêm um 

desempenho excelente em exames padronizados como os citados acima.  Nesse contexto, uma 

meta fundamental para o gestor escolar é compreender corretamente quais variáveis têm 

impacto real e comprovado sobre o desempenho de seus formandos e implementar ações 

estratégicas para se apropriar desse potencial.  Nesse processo, o papel do gestor como agente 

de mudança é fundamental. 

De fato, a gestão escolar surge como um dos principais desafios para o ensino 

superior brasileiro contemporâneo.  Os gestores escolares, hoje mais do que nunca, devem 

atuar como verdadeiros líderes à frente de suas instituições.  Entre outras questões 

importantes, o gestor deve procurar, continuamente, aumentar a eficácia escolar de sua 

instituição, à semelhança do que fazem empresas e organizações de outros setores da 

economia. 
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9.1 Resultados obtidos e contribuições do trabalho 

 

 

Este trabalho identificou variáveis de impacto sobre o desempenho de formandos 

dos cursos de Administração de Empresas no Exame Nacional de Cursos (ENC, ou Provão), 

que foi substituído pelo Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

Os resultados são úteis a diversos públicos.  Para o governo, os resultados desta 

pesquisa permitirão priorizar investimentos, acompanhar o desempenho de IESs e comparar o 

desempenho de uma IES com outra em bases mais confiáveis.  Mesmo com a mudança nos 

critérios de avaliação e as mudanças propostas para o Provão, o fato em si de que 

características internas às escolas afetam o desempenho dos formandos persiste.  Dessa forma, 

mesmo com o novo projeto do SINAES, continua sendo do interesse do governo identificar 

essas variáveis. 

Para as próprias IESs, a metodologia desenvolvida neste projeto de pesquisa 

permitirá uma melhor auto-avaliação pois tornará explícitos os fatores que possuem impacto 

sobre o aprendizado dos alunos e facilitará o processo de melhoria constante de cada 

instituição.  Finalmente, para a sociedade como um todo, esta pesquisa contribui para tornar 

mais transparente e informativo o resultado de um instrumento de avaliação que possui grande 

impacto na vida das escolas. 

Voltando a atenção aos gestores escolares, uma das principais contribuições deste 

trabalho foi a separação das escolas em grupos, denominados Grupos Estratégicos.  Os grupos 

foram criados a partir de uma análise de conglomerados que tomou como características 

descritivas de cada grupo os coeficientes resultantes de modelos de regressão individuais para 

cada instituição.  Ao final desse processo, foram criados três grupos, batizados de Líderes, 

Aspirantes e Seguidoras.  As Líderes apresentam, entre outras características, o melhor 

desempenho médio no Provão; em seguida vêm as Aspirantes e em terceiro lugar estão as 

Seguidoras, que apresentam o pior desempenho médio no Provão.  As escolas pertencentes a 

um mesmo Grupo Estratégico enfrentam desafios similares , portanto, com base nessa divisão, 

é possível fazer sugestões mais específicas para os gestores de instituições de ensino, pois 

variáveis importantes para escolas do grupo das Líderes podem não o ser para escolas do 

grupo das Seguidoras e vice-versa. 

De forma geral, os gestores escolares devem enfocar, principalmente  as três 

variáveis que apresentaram os coeficientes mais elevados nos resultados dos modelos 

desenvolvidos que são, por ordem de magnitude do impacto estimado, o uso de 
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microcomputadores pelos alunos, as competências desenvolvidas ao longo do curso e o 

domínio da língua inglesa.  Infelizmente, como essas variáveis captam efeitos de variáveis 

latentes que não puderam ser incorporadas neste estudo, as ações sugeridas devem procurar 

cobrir as diversas possibilidades. Além disso, permanece a limitação de que as variáveis 

explicativas medem a percepção dos alunos em relação a essas questões.  Portanto, estas 

conclusões trazem em si a premissa de que os alunos, em média, conseguem perceber e 

avaliar corretamente o ambiente em que estudaram. 

De toda forma, se fosse possível, ou necessário, resumir as sugestões a uma única 

“receita” que deveria ser seguida por todas as escolas, a indicação seria a seguinte: as escolas 

de Administração de Empresas devem oferecer programas internacionalizados, que ampliem 

ao máximo o escopo das competências a que os alunos são expostos e que fomentem o uso 

intensivo de ferramentas tecnológicas.  No entanto, o impacto dessas variáveis é diferente em 

cada grupo estratégico e, principalmente no caso das Seguidoras, alguns cuidados prévios 

merecem ser tomados.  Em termos do impacto previsto em cada um dos grupos, percebe-se 

que essas variáveis têm seu efeito amplificado nos grupos estratégicos das escolas Líderes e 

das Aspirantes.  No grupo das escolas Seguidoras, o efeito previsto é menor e mais à frente 

será sugerido um rumo de ação distinto para essas escolas. 

A seguir, serão discutidas algumas ações que atenderiam à “receita” genérica 

descrita acima e os gestores escolares poderiam implementá-las em suas escolas.  No entanto, 

alguns alertas são necessários antes de se seguir adiante.  Em primeiro lugar, as ações 

sugeridas são algumas entre uma lista potencialmente infinita de ações criativas que poderiam 

ser concebidas a fim de se tornar os programas mais internacionalizados, amplos e 

tecnológicos.  Em segundo lugar, não será discutida a dificuldade de implementação dessas 

ações.  Em terceiro lugar, não se tentará quantificar os investimentos que devem ser feitos 

para se implementar cada ação.  Além disso, não se tentará desenvolver um plano padrão para 

a implementação das ações sugeridas.  A razão para não se entrar nesses detalhes é que a 

implementação das ações sugeridas, ou de outras que não foram mencionadas, deve ser 

analisada caso a caso.  Por exemplo, não há como se prever a facilidade ou dificuldade 

envolvida em se aumentar o número de alunos envolvidos em programas de intercâmbio em 

uma determinada instituição sem se avaliar especificamente a situação dessa escola.  

Finalmente, essa “receita genérica” parte do princípio de que o efeito observado das variáveis 

inglês e TI é a resultante do efeito combinado de três efeitos: acesso à informação, visão de 

mundo e desenvolvimento de habilidades de aprendizado.  Portanto, as ações referentes a 

essas duas variáveis tentarão contemplar essas três possibilidades. 
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Enfocando, momentaneamente, as Líderes e Aspirantes, esses grupos englobam 

escolas com um corpo discente sofisticado e um corpo docente de bom, ou excelente, nível.  

Talvez essas escolas já tenham ultrapassado um ponto de desenvolvimento e fortalecimento 

do corpo docente a partir do qual os retornos em desempenho escolar não serão tão elevados 

quanto os retornos obtidos por meio de do enriquecimento da experiência, em termos mais 

amplos, oferecida aos alunos. 

Portanto, o gestor de uma escola que pertença a um desses dois grupos precisa ser 

criativo na implementação de ações que visem se apropriar do potencial dessas três dimensões 

mencionadas acima (inglês, competências e tecnologia) em suas instituições.  Uma alternativa 

é fazer uso cada vez mais intensivo de atividades extra-sala, o que estaria de acordo não só 

com os resultados demonstrados nesta tese, mas também com propostas de educadores em 

outros países (ver, por exemplo, Lowman, 2003 e Eble, 1988). 

Lowman, mais especificamente, defende que a integração do aprendizado dentro 

da sala de aula com a vivência e o aprendizado realizados fora da sala e, no limite, fora da 

escola, é fundamental para aumentar a taxa de aprendizado dos alunos. Para ele, “Freqüentar 

aulas é parecido com a observância religiosa regular: o ritual ou o sermão é menos importante 

pelo que ensina diretamente do pelo seu impacto motivacional sobre o que os crentes fazem 

entre os serviços” (p. 213).  Ainda segundo esse autor, “os trabalhos fora da classe oferecem 

os melhores meios de atingir uma variedade de objetivos de ensino” (p. 213). 

A Escola de Ciências Sociais e Filosofia da Universidade das Filipinas dá tanta 

importância às atividades realizadas fora de sala de aula que criou um documento oficial para 

auxiliar seus professores a planejar e executar atividades dessa natureza.  No entender dessa 

escola, “These activities are deemed important for exposing students to social, economic and 

political realities”37 (ACTIVITIES, C.A., 2002, p. 1).  De acordo com essa visão, a 

compreensão da realidade fornecida por atividades extra-sala é uma importante 

complementação às discussões realizadas em sala. 

                                                 
37 “Estas atividades são extremamente importantes para expor os alunos às realidades social, econômica e 
política” (ACTIVITIES, C.A., 2002, tradução nossa). 
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Nesse mesmo documento, são relacionadas algumas importantes considerações 

que devem ser feitas ao serem planejadas atividades extra-sala: 

1) “how the activity enhances the learning experience; 

2) how the activity might conflict with or disrupt regular school-based activities; 

3) ethical considerations, including the possibility that the activities might involve 

excessive intrusion into community affairs, or might disrupt community life; 

4) safety and welfare of the communities, students and faculty; and 

5) financial costs.” (p. 2)38 

 

Como ponto de partida, o professor deve ter clareza sobre como a atividade 

proposta irá aumentar, fortalecer, potencializar o aprendizado dos alunos.  Atividades extra-

sala, no contexto da relação de ensino-aprendizagem, só fazem sentido se favorecerem o 

aprendizado dos alunos de alguma forma. 

É interessante, também, destacar a preocupação ética da escola com uma eventual 

intromissão excessiva na vida quotidiana das comunidades estudadas. 

No Brasil, o Ministério da Educação, também, dá mostras de seu desejo de 

incorporar atividades extra-sala nos programas universitários.  Em 2002, o Conselho Nacional 

de Educação (CNE), no parecer de número 146 de 2003 (CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO, 2002, p. 9) definiu com bastante clareza o objetivo de introduzir as atividades 

complementares como parte obrigatória dos cursos superiores.  Diz o parecer: 

“As Atividades Complementares, por seu turno, devem possibilitar o 
reconhecimento, por avaliação, de habilidades e competências do aluno, 
inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, hipóteses em que o aluno 
alargará o seu currículo com experimentos e vivências acadêmicos, 
internos ou externos ao curso, não se confundindo estágio curricular, 
supervisionado, com a amplitude e a rica dinâmica das Atividades 
Complementares”. (grifo nosso) 

 

É bastante claro, portanto, o objetivo do Conselho de ampliar a experiência dos 

alunos de Graduação por meio de atividades realizadas fora da escola.  Essa parece ser uma 

ótima oportunidade para os gestores fomentarem que seus alunos procurem se desenvolver 

                                                 
1) 38 “como a atividade potencializa o aprendizado; 
2) como a atividade pode conflitar ou prejudicar as atividades escolares regulares; 
3) considerações éticas, incluindo a possibilidade de que as atividades possam envolver intromissão 

excessiva nos assuntos da comunidade, ou possam prejudicar a vida da comunidade; 
4) a segurança e o bem-estar da comunidade, estudantes e professores;  
5) custos financeiros.” (p. 2, tradução nossa). 
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ainda mais em áreas que talvez não sejam adequadamente cobertas dentro de sala de aula, até 

mesmo porque o tamanho do curso é forçosamente limitado. 

Por exemplo, cursos de inglês podem ser considerados atividades 

complementares.  Com o incentivo de cumprir a carga horária obrigatória das Atividades 

Complementares, os alunos podem receber o incentivo que faltava para complementar a sua 

formação. 

A participação em empresas juniores, também, pode e deve ser incentivada como 

forma de integrar aprendizado dentro e fora de sala de aula.  De acordo com Lopes (2005), 

existem hoje mais de 600 empresas juniores que surgiram da necessidade de serem 

incorporadas aos programas oportunidades de prática da teoria discutida em sala. 

Outra área de oportunidade para as escolas Líderes e Aspirantes é acelerar o 

processo de internacionalização de seus programas, visando ao intercâmbio de alunos, 

professores e, também, de idéias.  Uma alternativa interessante, nesse sentido, é a afiliação a 

redes internacionais de cooperação universitária.  A Red Latinoamericana de Cooperación 

Universitária (RLCU) é um exemplo de rede de cooperação que pode oferecer um caminho 

rápido para a internacionalização de escolas brasileiras. 

Entre os objetivos da RLCU, podem-se citar os seguintes: 

 Entender la cooperación académica internacional como un instrumento 
válido para el desarrollo de las universidades; 

 Promover la excelencia académica; e 
 Profundizar la relación universidad-empresa39. (RLCU, 2006) 

 

Especialmente o terceiro objetivo citado, o aprofundamento da relação entre 

universidade e empresas, é de especial interesse para gestores de escolas e cursos de 

Administração de Empresas.  Pode-se imaginar, por exemplo, acordos de cooperação pelos 

quais alunos de escolas brasileiras cursariam créditos em uma escola parceira da RLCU e, 

como parte do programa, visitariam empresas no país em que a escola é localizada.  

Oportunidades desse tipo ampliariam, enormemente, a bagagem cultural e a visão dos 

estudantes participantes. 

Outra ação importante para os gestores de escolas Líderes e Aspirantes é fomentar 

ainda mais o uso intensivo de ferramentas tecnológicas por parte de seus alunos.  

Evidentemente, o uso intensivo do computador mesmo dentro de sala é importante, mas, mais 

                                                 
− 39 “Entender a cooperação acadêmica internacional como um instrumento válido para o desenvolvimento 

das universidades” 
− “Promover a excelência acadêmica” 
− “Aprofundar a relação universidade-empresa”. (UNIVERSITARIA, R.L., 2006, tradução nossa). 
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uma vez, a correta integração entre atividades realizadas em sala de aula e atividades 

realizadas fora de sala que exijam o uso de tecnologia pode se provar mais vantajosa. 

Por exemplo, trabalhos de disciplinas das áreas quantitativas poderiam exigir a 

utilização de ferramentas sofisticadas, demandantes de um elevado grau de desenvolvimento 

dos alunos no uso da tecnologia.  Os alunos poderiam, através dessas disciplinas, ser 

apresentados a softwares utilizados no ambiente profissional, como pacotes estatísticos, de 

simulação, de otimização, entre outros. 

Mas não só isso.  A colaboração on-line e o uso de blogs podem trazer grandes 

benefícios para professores e alunos.  Em um artigo recente, a edição online do jornal Chicago 

Tribune traz um depoimento de Will Richardson, professor do ensino médio e pioneiro no uso 

de blogs como ferramentas de ensino.  Para Richardson, as crianças começam a utilizar blogs, 

inicialmente, pela motivação social, mas logo começam a explorar novas idéias e a aprofundar 

o aprendizado em sala (SHAROS, D., 2006).  No contexto do ensino superior, é fácil 

imaginar a criação de comunidades eletrônicas sobre diversos assuntos relacionados aos 

programas. 

Finalmente, ganha espaço o Ensino à Distância (EAD).  Entre 2000 e 2004, o 

número de cursos superiores oferecidos à distância cresceu de 10 para 106, representando 

uma taxa de crescimento de 1060% em quatro anos (BRASIL. e.-L., 2005). Esses números 

não incluem a utilização de EAD em cursos presenciais, recurso permitido pelo MEC mas 

limitado a cerca de 20% da carga horária total do programa.  O Ensino à Distância, sem 

dúvida, representa uma importante oportunidade para escolas e talvez seja só uma questão de 

tempo até que todos os cursos sejam, no mínimo, um misto de curso presencial e à distância. 

Até esse ponto, foram enfocados, especificamente, os grupos de escolas Líderes e 

Aspirantes. Isso se deveu ao fato de que o grupo de escolas Seguidoras possui algumas 

características específicas que devem ser respeitadas. 

Mudando o foco de atenção para o grupo das Seguidoras, a principal diferença é o 

impacto de melhorias no corpo docente.  Embora esforços de internacionalizar mais os 

programas, aumentar o escopo das competências desenvolvidas ao longo dos cursos e reforçar 

o uso de ferramentas tecnológicas sem dúvida tragam benefícios para escolas desse grupo, os 

resultados obtidos nos modelos e as próprias características dos corpos docente e discente 

dessas escolas indicam que o primeiro passo, no sentido de melhorar o desempenho de seus 

alunos em testes como o ENC e o ENADE, deve ser o de reforçar o corpo docente.  E, nesse 

sentido, o caminho sugerido para escolas Seguidoras diferencia-se, ligeiramente, do caminho 

sugerido para as outras. 
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O caminho apontado na “receita” geral e detalhada acima exige um corpo docente 

adequadamente preparado.  Construir um ambiente internacional, com uma ampliação 

progressiva das competências desenvolvidas no programa e com o uso intensivo de 

ferramentas tecnológicas, através da adequada integração entre as atividades desenvolvidas 

dentro e fora de sala de aula, não é uma tarefa trivial.  Os professores terão que modificar 

substancialmente a forma de dar aulas e se relacionar com alunos.  Isso exige, de fato, um 

professor profissional bem preparado. 

Portanto, o caminho sugerido para as escolas Seguidoras começa um passo atrás 

das outras: essas escolas precisam reforçar o seu quadro de docentes.  O aumento do 

percentual de doutores no corpo docente sem dúvida faz parte dessa ação, mas não só.  

Certamente, nem todos os professores doutores terão as mesmas capacitações e o gestor deve 

procurar selecionar, entre eles, aqueles que são mais inovadores e mais dispostos a participar 

de um árduo trabalho de mudança cultural.  Por si só, essa ação já terá um efeito de grande 

magnitude no desempenho escolar dos alunos de escolas desse grupo. 

Numa segunda etapa, após a adequação e conscientização do corpo docente, as 

escolas do grupo das Seguidoras estarão mais bem preparadas para seguir o caminho sugerido 

às escolas Líderes e Aspirantes e melhorar ainda mais o desempenho escolar de seus alunos. 

 

 

9.2 Limitações deste trabalho 

 

 

Como qualquer trabalho científico, apesar de todos os esforços para que o 

resultado fosse, ao mesmo tempo, preciso e abrangente, este estudo possui limitações que 

precisam ser claramente discutidas. 

Em primeiro lugar, utilizou-se, devido à inexistência de dados que permitissem 

outra abordagem, uma definição unidimensional de eficácia escolar que valoriza somente o 

desempenho de formandos em exames padronizados.  É totalmente viável pensar em outras 

dimensões de importância para uma escola e a consideração simultânea de mais de uma 

dimensão pode mostrar uma realidade diferente da discutida aqui.  Presumivelmente, a 

ferramenta adequada para a modelagem, tal como a realizada neste trabalho, de uma realidade 

mais complexa, será a dos modelos de Equações Estruturais. 

Ainda sobre a eficácia escolar, outra limitação foi a não-utilização do conceito de 

valor agregado pela instituição.  Da forma como o desempenho escolar foi modelado, 
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considerou-se o desempenho bruto de cada formando, sabendo-se que esse resultado 

incorpora os efeitos de sua formação prévia e de seu ambiente sócio-cultural. 

Mas talvez a principal limitação deste trabalho seja a impossibilidade de elucidar 

com mais precisão a origem do efeito do conhecimento de inglês e do uso freqüente de 

computadores.  Como foi comentado na seção anterior, essa imprecisão faz com que o gestor 

tenha que implementar ações em várias frentes, para se assegurar de que de alguma forma o 

efeito benéfico será obtido. 

 

 

9.3 Oportunidades de pesquisa e estudos futuros 

 

 

As oportunidades de pesquisa decorrentes deste estudo podem ser classificadas 

em quatro grandes tipos: 

1)  estudos comparativos; 

2)  estudos longitudinais; 

3)  ampliação do construto eficácia escolar e 

4)  construção de escalas e indicadores. 

Estudos comparativos dizem respeito à aplicação da metodologia descrita nesta 

tese a outros cursos superiores.  Embora seja factível que a construção de um curso de caráter 

internacional, com ampla cobertura de competências e intensivo uso de tecnologia de 

informação através de um programa que integre aprendizado dentro e fora de sala, possa, 

potencialmente, beneficiar os alunos de qualquer curso em qualquer área, certamente existem 

particularidades, principalmente em cursos que não sejam da área de Humanas, como 

Medicina, Veterinária e Engenharia, que precisam ser consideradas individualmente. 

Também será interessante comparar o efeito-escola nos diferentes cursos 

superiores.  É possível, por exemplo, que o desempenho escolar de alunos de cursos bastante 

técnicos, como Engenharia Elétrica, ou Mecatrônica, seja mais dependente da escola em que o 

aluno se formou do que cursos da área de Humanas, como Administração, Comunicação 

Social, Jornalismo etc.  Além disso, também será muito interessante e útil comparar o impacto 

das variáveis controláveis pelo gestor escolar sobre o desempenho escolar dos formandos nos 

diferentes cursos.  Será que o aumento do percentual de doutores no corpo docente de uma 

escola de Medicina tem o mesmo impacto que no curso de Administração?  O que explicaria 

eventuais diferenças? 
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Estudos longitudinais dizem respeito à comparação de resultados ao longo do 

tempo.  Os resultados apresentados, nesta tese, utilizaram dados de 2003 somente.  Será que 

os efeitos das variáveis ao longo dos anos se mantêm?  Será que a variância explicada pelas 

escolas é a mesma?  Os resultados obtidos por estudos internacionais e nacionais indicam que 

os resultados são robustos ao longo do tempo.  Porém, não há nenhuma comprovação para o 

Ensino Superior brasileiro. 

O construto eficácia escolar, também, precisa ser revisado e ampliado, conforme a 

possibilidade.  Da forma como foi empregado neste estudo, esse termo refere-se 

essencialmente, ao desempenho obtido pelos formandos de uma instituição de ensino em um 

teste padronizado.  Essa definição unidimensional certamente é restritiva e ignora outras 

dimensões potencialmente importantes.  Por exemplo, a eficácia escolar pode, também, estar 

relacionada ao sucesso dos formandos de uma determinada IES em obter boas colocações no 

mercado de trabalho ao terminar o curso.  Eficácia, igualmente, pode incorporar o 

desenvolvimento de pesquisas de uma instituição de ensino.  Quantos pesquisadores a escola 

possui, quantos projetos estão em andamento simultaneamente?  Desenvolvimentos dessa 

natureza certamente serão bem-vindos e trarão importante contribuição ao cenário escolar.  

Porém, adiante-se que uma das maiores dificuldades em se fazer isso será a disponibilidade de 

bases de dados oficiais confiáveis e completas, hoje inexistentes no Brasil. 

Finalmente e extremamente importante, vem a construção de indicadores e escalas 

de medida para se aferirem, mais adequadamente, os efeitos das variáveis discutidas nesta 

tese.  Especulou-se, por exemplo, que o conhecimento da língua inglesa possa refletir o efeito 

benéfico de uma maior internacionalização dos programas sobre o desempenho dos 

formandos de uma escola.  Conforme apontado nas limitações do trabalho, essa variável é 

somente uma proxy desse espírito internacional.  A correta medição do efeito da 

internacionalização passa pelo desenvolvimento de novas escalas e indicadores.  E o mesmo 

vale para as outras variáveis apontadas como as mais relevantes, as competências 

desenvolvidas ao longo do programa e o uso de tecnologia da informação. 

No entanto, é preciso não só desenvolver novas escalas, como integrar essas 

escalas ao questionário de perfil, pois somente dessa forma os resultados poderiam ser 

modelados de acordo com a metodologia dos Modelos Lineares Hierárquicos. 

Portanto, para concluir, fica a sugestão de um trabalho integrado entre 

pesquisadores da academia e profissionais do INEP para desenvolver novas perguntas que 

possam substituir de forma vantajosa algumas das questões atualmente utilizadas. 
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9.4 Síntese deste capítulo 

 

 

Nesse capítulo, que encerra a presente tese, foram discutidas sugestões para os 

gestores escolares, as limitações deste trabalho e algumas oportunidades de pesquisa 

decorrentes dessas limitações. 

Procurou-se sugerir aos gestores escolares ações em amplo alcance, baseadas nos 

resultados obtidos nos modelos estatísticos desenvolvidos em capítulos anteriores.  Dessa 

forma, procurou-se preencher os dois objetivos mencionados na seção 1.1 desta tese:  

1)  identificar variáveis que ajudem a explicar o desempenho de formandos nos cursos 

de graduação em Administração de Empresas em exames nacionais como o Provão 

e o ENADE; 

2)  oferecer insumos aos gestores de IES de Administração de Empresas sobre como 

seria possível gerenciar aquelas variáveis que estejam dentro do controle da 

instituição. 

Destacou-se o grande efeito observado de três variáveis em especial: fluência na 

língua inglesa, freqüência de uso de computadores e avaliação que os respondentes fazem das 

competências a que foram expostos durante o curso superior.  Essas três variáveis, 

controláveis (ao menos até certo ponto) pelo gestor escolar, apresentaram os maiores efeitos 

sobre o desempenho dos formandos.  Chamou-se a atenção para duas dificuldades de medição 

associadas a estes resultados.  Em primeiro lugar, a fluência em inglês e o uso de 

computadores medem o efeito de variáveis latentes não incorporadas neste estudo.  Dessa 

forma, a origem do efeito dessas duas variáveis é pouco precisa e o gestor deve tomar diversas 

ações a fim de cobrir diversas possibilidades distintas.  Em segundo lugar, está o fato de que a 

avaliação que se faz das competências é baseada na percepção de cada aluno, não em medidas 

intrínsecas de competências desenvolvidas ao longo do curso.  Portanto, parte-se da premissa 

de que os alunos, em média, avaliam corretamente as competências que seus cursos os 

ajudaram a desenvolver. 

Nas limitações a este estudo, destacaram-se a unidimensionalidade do construto 

de eficácia escolar e o fato de que a variável utilizada considera o desempenho bruto dos 

alunos, não sendo uma medida de valor agregado.  Além disso, mencionou-se como limitação 

a impossibilidade de se precisar a origem dos efeitos da fluência em inglês e do uso de 

computadores. 
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Finalmente, as oportunidades de pesquisas futuras tratam de quatro áreas de 

pesquisas possíveis:  

1) estudos comparativos; 

2)  estudos longitudinais; 

3)  ampliação do construto eficácia escolar e 

4)  construção de escalas e indicadores. 

Cada uma dessas áreas de pesquisa auxiliariam na superação das limitações encontradas 

no desenvolvimento desta tese. 
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APÊNDICE A – Comparação das diretrizes dos exames de Administração de Empresas de 1998 e de 2003 

 

 Diretrizes 1998 Diretrizes 2003 Item de 1998 que corresponde 
ao de 2003 

Perfil 1) internalização de valores de responsabilidade 
social, justiça e ética profissional;  

2) formação humanística e visão global que o 
habilite a compreender o meio social, 
político, econômico e cultural onde está 
inserido e a tomar decisões em um mundo 
diversificado e interdependente;  

3) formação técnica e científica para atuar na 
administração das organizações, além de 
desenvolver atividades específicas da prática 
profissional;  

4) competência para empreender, analisando 
criticamente as organizações e antecipando e 
promovendo suas transformações;  

5) capacidade de atuar em equipes 
interdisciplinares;  

6) capacidade de compreensão da necessidade 
do contínuo aperfeiçoamento profissional e 
do desenvolvimento da autoconfiança.  

 

1) sólida formação técnico-científica, fundada em valores de 
responsabilidade social, justiça e ética profissional; 

2) visão crítica e estratégica; 
3) apto para: 

a) atuar profissionalmente nas organizações, além de 
desenvolver atividades técnico-científicas próprias do 
administrador; 

b) analisar criticamente as organizações, identificando 
oportunidades, antecipando e promovendo suas 
transformações; 

c) atuar em equipe interdisciplinar e multiprofissional; 
d) atuar de forma empreendedora; 
e) compreender a necessidade do contínuo aperfeiçoamento 

profissional e do desenvolvimento da autoconfiança; 
f) compreender processos, tomar decisões e resolver problemas 

no âmbito da Administração, com base em parâmetros 
relevantes para a sociedade e para a promoção da qualidade 
de vida da população 

• Perfil:1.  Formação técnico-
científica é privilegiada em 
2003 

• Não existente 
 

• Perfil: 3 
 
 

• Perfil: 4 
 
 

• Perfil: 5, não há menção de 
equipe multiprofissional 

• Perfil: 4 
• Perfil: 6 

 
 

• Não existente 

Habilidades 1) utilizar a comunicação interpessoal e 
expressão correta nos documentos técnicos 
específicos e de interpretação da realidade 
das organizações;  

2) utilizar raciocínio lógico, crítico e analítico, 
operando com valores e formulações 
matemáticas e estabelecendo relações formais 
e causais entre fenômenos; 

1) Competências e habilidades gerais de: 
a) utilização da linguagem com clareza, precisão, propriedade 

na comunicação, fluência verbal e riqueza de vocabulário nos 
documentos técnicos específicos, bem como nas relações 
interpessoais, de forma a auxiliar na interpretação da 
realidade das organizações; 

b) operação com valores e formulações quantitativas e 
qualitativas, estabelecendo relações formais e causais entre 
fenômenos organizacionais; 

c) raciocínio lógico e crítico na identificação e solução de 
problemas organizacionais; 

d) apreensão, articulação e sistematização de conhecimentos 
teóricos e metodológicos. 

 
• Habilidades: 1.  Parcialmente 

coberto.  Diretrizes de 2003 
oferecem melhor 
detalhamento do que vem a 
ser habilidade no uso de 
linguagem 

• Habilidades: 2.  Em 2003, há 
maior destaque para modelos 
qualitativos 
 

Habilidades: 2 
Não existente 
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 Diretrizes 1998 Diretrizes 2003 Item de 1998 que corresponde 
ao de 2003 

 3) interagir criativamente face aos diferentes contextos 
organizacionais e sociais;  

4) demonstrar compreensão do todo administrativo, de 
modo integrado, sistêmico e estratégico, bem como de 
suas relações com o ambiente externo;  

5) lidar com modelos de gestão inovadores;  
6) resolver situações com flexibilidade e adaptabilidade 

diante de problemas e desafios organizacionais;  
7) ordenar atividades e programas, de decidir entre 

alternativas, de identificar e dimensionar riscos;  
8) selecionar estratégias adequadas de ação, visando a 

atender interesses interpessoais e institucionais;  
9) selecionar procedimentos que privilegiem formas de 

atuação em prol de objetivos comuns.  
 

2) Habilidades específicas de: 
a) interação criativa com os diferentes interesses e 

conflitos organizacionais e sociais; 
 

b) compreensão do todo administrativo, de modo 
integrado, sistêmico e estratégico, bem como de 
suas relações com o ambiente externo; 

c) resolução de problemas e desafios organizacionais 
com flexibilidade e adaptabilidade; 

d) hierarquização de atividades e programas, 
identificação e dimensionamento de riscos para 
tomada de decisões; 

e) seleção de estratégias adequadas de ação, visando 
a atender interesses interpessoais, 
interorganizacionais e institucionais; 

f) percepção e desenvolvimento de modelos 
inovadores de gestão; 
 

 
 

g) adoção de procedimentos administrativos que 
contribuam para o alcance dos objetivos comuns 
da organização; 
articulação do conhecimento sistematizado com a 
ação profissional 

•  
• Habilidades: 3 .  Em 2003, dá-

se maior ênfase a conflitos 
• Habilidades: 4 

 
 

• Habilidades: 6 
 
 

• Habilidades: 7.  Em 2003 há 
ênfase explícita a tomada de 
decisões 

• Habilidades: 8.  Em 2003, há 
a preocupação 
interorganizacional 

• Habilidades: 5, mas em 1998 
não há o interesse no 
desenvolvimento de modelos, 
somente na adaptação a 
modelos existentes 

• Habilidades: 9.  Em 2003, há 
maior preocupação com a 
contribuição para o resultado 
da organização 

• Não existente 
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 Diretrizes 1998 Diretrizes 2003 Item de 1998 que corresponde 
ao de 2003 

Conteúdo 1) Matérias de formação básica e instrumental: 
Contabilidade; Direito; Economia; Estatística; 
Filosofia; Informática; Matemática; Psicologia; 
Sociologia;  

2) Matérias de formação profissional: Teorias da 
Administração; Administração Mercadológica; 
Administração de Recursos Humanos; Administração 
Financeira e Orçamentária; Administração de Sistemas 
de Informação; Administração de Produção; 
Administração de Recursos Materiais; Organização, 
Sistemas e Métodos;  

3) Tópicos emergentes: Ética; Globalização; Qualidade; 
Ecologia e Meio Ambiente.  

 

1) Formação Básica e Instrumental: Contabilidade; 
Direito; Economia; Estatística; Matemática; 
Informática; Filosofia; Psicologia e Sociologia; 

2) Formação Profissional: Teorias da Administração; 
Administração Mercadológica; Administração de 
Recursos Humanos; Administração Financeira e 
Orçamentária; Administração de Sistemas de 
Informação; Administração de Produção; 
Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais e 
Organização, Sistemas e Métodos; 

3) Tópicos Emergentes: Ética e responsabilidade social e 
Ecologia e Meio Ambiente. 

• Conteúdo: 1.  Mesma lista de 
disciplinas básicas 
 

• Conteúdo: 2.  Mesma lista de 
disciplinas de formação 
profissional 
 
 
 
 

• Conteúdo: 3.  Em 2003, 
houve a inclusão de 
responsabilidade social e a 
exclusão de globalização e 
qualidade 

Duração e 
formato 

1) A prova do Exame do Curso de Administração, com 4 
(quatro) horas de duração, constará de duas partes: 
uma com 40 (quarenta) questões objetivas e a outra 
com 5 (cinco) questões discursivas. 

2) Fará parte, também, do Exame Nacional do Curso de 
Administração um questionário-pesquisa, que será 
enviado previamente aos graduandos, e cujo cartão-
resposta deverá ser entregue, já preenchido, no dia da 
prova. 

1) A prova do Exame Nacional dos Cursos de 
Administração de 2003, com 4 (quatro) horas de 
duração total, será constituída por 40 (quarenta) 
questões de múltipla escolha e 2 (duas) questões 
discursivas, do tipo estudo de caso. 

2) Fará parte, também, do Exame Nacional dos Cursos de 
Administração um questionário, que será enviado 
previamente aos graduandos, e cujo cartão-resposta 
deverá ser entregue, já preenchido, no dia da prova.  

• Diminuição do número de 
questões discursivas de cinco, 
de caráter geral, para duas, do 
tipo de estudo de caso 
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APÊNDICE B –  Comparação do número de questões do Provão de 2003 com o ENADE de 2004 

Qde. Questões 
Formação Geral Conhecimento específico Geral 

Área Exame 

Mult. 
Escolha 

Dissertativa Total Mult. 
Escolha 

Dissertativa Total Mult. 
Escolha 

Dissertativa Total 

P – 03 (1) 0 0 0 40 5 45 40 5 45 

A
gr

on
om

ia
 

E – 04 (2) 8 2 10 35 5 40 43 7 50 

P – 03 0 0 0 40 5 45 40 5 45 

En
fe

rm
ag

em
 

E – 04 8 2 10 25 5 30 33 7 40 

P – 03 0 0 0 40 4 44 40 4 44 

Fa
rm

ác
ia

 

E – 04 8 2 10 26 4 30 34 6 40 

(1) Provão de 2003 

(2) ENADE de 2004 
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Qde. Questões 
Formação Geral Conhecimento específico Geral 

Área Exame 

Mult. 
Escolha 

Dissertativa Total Mult. 
Escolha 

Dissertativa Total Mult. 
Escolha 

Dissertativa Total 

P – 03 (1) 0 0 0 40 4 44 40 4 44 

Fo
no

au
di

ol
og

ia
 

E – 04 (2) 8 2 10 27 3 30 35 5 40 

P – 03 0 0 0 40 10 50 40 10 50 

M
ed

ic
in

a 

E – 04 8 2 10 20 10 30 28 12 40 

P – 03 0 0 0 40 5 45 40 5 45 

O
do

nt
ol

og
ia

 

E – 04 8 2 10 26 4 30 34 6 40 

(1) Provão de 2003 

(2) ENADE de 2004 
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Qde. Questões 
Formação Geral Conhecimento específico Geral 

Área Exame 

Mult. 
Escolha 

Dissertativa Total Mult. 
Escolha 

Dissertativa Total Mult. 
Escolha 

Dissertativa Total 

P – 03 0 0 0 40 4 44 40 4 44 

V
et

er
in

ár
ia

 

E – 04 8 2 10 27 3 30 35 5 40 

 

(1) Provão de 2003 

(2) ENADE de 2004 
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APÊNDICE C – Composição dos Grupos Estratégicos 

0 100 200 300 400 500

30
40

50
60

Instituição de ensino

Desempenho médio no ENC

Escolas do grupo das Seguidoras
Escolas do grupo das Aspirantes

+Escolas do grupo das Líderes

Nota média das escolas 
Líderes: 48.5

Nota média das escolas 
Aspirantes: 41.9

Nota média das escolas 
Seguidoras: 37.5

 
Gráfico: Desempenho médio de cada escola e desempenho médio de cada Grupo Estratégico 
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Tabela: Características das 84 Escolas do Grupo das Líderes (Continua) 

Cód. Nome Município UF Rede 
Con-
ceito Nota Casos

% bran
-cos ou 
ama- 
relos 

% alunos  
com renda  
elevada 

1089 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - ÚNICA FLORIANÓPOLIS SC Privada B 45.5 68 99% 68% 

87 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRUSQUE BRUSQUE SC Privada A 49.5 81 93% 51% 

1078 CENTRO INTEGRADO DE ENSINO SUPERIOR CAMPO MOURÃO PR Privada C 39.8 39 95% 28% 

213 CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO SÃO PAULO SP Privada A 57.1 138 78% 48% 

1045 CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGÜERA LEME SP Privada C 41.9 50 94% 32% 

135 CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO BATATAIS SP Privada B 43.3 41 95% 32% 

1559 CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO COLATINA ES Privada D 38.0 115 72% 40% 

23 CENTRO UNIVERSITÁRIO FEEVALE NOVO HAMBURGO RS Privada C 42.4 71 97% 55% 

430 CENTRO UNIVERSITÁRIO FILADÉLFIA LONDRINA PR Privada E 32.7 32 97% 34% 

641 CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE CANOAS RS Privada C 43.8 69 97% 51% 

1054 ESCOLA BAHIANA DE ADMINISTRAÇÃO SALVADOR BA Privada C 42.3 24 50% 38% 

151 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO SÃO PAULO SP Privada A 61.7 257 98% 90% 

890 ESCOLA DE GOVERNO BELO HORIZONTE MG Estadual A 55.9 31 81% 48% 

1386 ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E MARKETING E COMUNICAÇÃO DE CAMPINAS CAMPINAS SP Privada A 49.8 39 95% 92% 

944 ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING DO RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO RJ Privada A 51.2 42 88% 74% 

1290 FACULDADE ALBERT EINSTEIN DE SÃO PAULO SÃO PAULO SP Privada D 31.9 42 76% 36% 

1452 FACULDADE ATENAS MARANHENSE SÃO LUÍS MA Privada C 41.2 77 57% 64% 

710 FACULDADE BÉTHENCOURT DA SILVA RIO DE JANEIRO RJ Privada E 32.7 29 66% 7% 

1359 FACULDADE CAPIXABA DE NOVA VENÉCIA NOVA VENÉCIA ES Privada B 44.6 70 73% 34% 

1084 FACULDADE CENECISTA DE BENTO GONÇALVES BENTO GONÇALVES RS Privada C 38.1 26 100% 27% 

887 FACULDADE CHRISTUS FORTALEZA CE Privada B 45.3 32 78% 81% 

697 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE ITUMBIARA ITUMBIARA GO Privada C 37.3 29 79% 24% 

1704 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO ALTO VALE DO RIO TUBARÃO ORLEANS SC Privada A 47.2 23 100% 48% 

1201 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO MILTON CAMPOS NOVA LIMA MG Privada A 47.3 34 76% 68% 

909 FACULDADE DE BELFORD ROXO BELFORD ROXO RJ Privada D 35.6 22 50% 32% 



235 

Tabela: Características das 84 Escolas do Grupo das Líderes (Continua) 

Cód. Nome Município UF Rede 
Con-
ceito Nota Casos

% bran
-cos ou 
ama- 
relos 

% alunos  
com renda  
elevada 

832 FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE CURVELO CURVELO MG Privada B 45.6 47 62% 32% 

779 FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE PONTA PORÃ PONTA PORÃ MS Privada C 37.5 39 74% 21% 

127 FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE ATIBAIA ATIBAIA SP Privada A 48.7 23 91% 35% 

545 FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE ITABIRA ITABIRA MG Privada C 39.8 44 57% 34% 

512 FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÔMICAS E CONTÁBEIS DE GUAXUPÉ GUAXUPÉ MG Privada C 41.3 42 93% 10% 

650 FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVAS DE AVARÉ AVARÉ SP Privada D 33.9 28 96% 29% 

690 FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVAS DE TAQUARA TAQUARA RS Privada A 52.1 21 100% 67% 

473 FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E DA COMPUTAÇÃO DOM BOSCO RESENDE RJ Privada D 34.6 46 80% 17% 

922 FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE DRACENA DRACENA SP Privada A 48.0 55 87% 31% 

1340 FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE SETE LAGOAS SETE LAGOAS MG Privada A 48.5 77 69% 29% 

831 FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DO VALE DO RIO GRANDE OLÍMPIA SP Privada C 39.0 33 97% 12% 

1198 FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS DO PARANÁ CURITIBA PR Privada B 45.4 44 98% 32% 

1161 FACULDADE DE ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO DO IBMEC SÃO PAULO SP Privada A 62.4 60 98% 100% 

1030 FACULDADE DE ECONOMIA E FINANÇAS IBMEC RIO DE JANEIRO RJ Privada A 56.8 61 97% 95% 

877 FACULDADE DE ECONOMIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DE FOZ DO IGUAÇU FOZ DO IGUAÇU PR Privada C 42.3 41 88% 39% 

797 FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE VILHENA VILHENA RO Privada C 39.6 33 73% 33% 

1113 FACULDADE EURO-AMERICANA BRASÍLIA DF Privada C 40.4 39 77% 95% 

1077 FACULDADE INTEGRADA DO RECIFE RECIFE PE Privada A 51.2 22 86% 77% 

1130 FACULDADE METODISTA DE CIÊNCIAS HUMANAS E EXATAS BIRIGUI SP Privada C 37.7 36 89% 25% 

1253 FACULDADE METODISTA GRANBERY JUIZ DE FORA MG Privada B 44.8 67 93% 61% 

1876 FACULDADE MUNICIPAL "PROFESSOR FRANCO MONTORO" DE MOGI GUAÇU MOGI-GUAÇU SP Municipal C 40.3 43 100% 30% 

396 FACULDADE RUY BARBOSA DE ADMINISTRAÇÃO E DE DIREITO SALVADOR BA Privada A 51.7 121 64% 77% 

294 FACULDADE TRÊS DE MAIO TRÊS DE MAIO RS Privada A 49.8 38 97% 24% 

1292 FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS ADAMANTINA SP Municipal D 36.1 22 91% 23% 
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Tabela: Características das 84 Escolas do Grupo das Líderes (Continua) 

Cód. Nome Município UF Rede 
Con-
ceito Nota Casos

% bran
-cos ou 
ama- 
relos 

% alunos  
com renda  
elevada 

681 FACULDADES INTEGRADAS ANGLO-AMERICANO RIO DE JANEIRO RJ Privada C 38.6 32 91% 63% 

1841 FACULDADES INTEGRADAS ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE PRESIDENTE PRUDENTE SP Privada A 49.1 68 91% 37% 

1419 FACULDADES INTEGRADAS CURITIBA CURITIBA PR Privada B 45.1 58 91% 40% 

1092 FACULDADES INTEGRADAS DE BAURU BAURU SP Privada C 38.5 40 93% 28% 

265 FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS OURINHOS SP Privada B 42.4 47 87% 36% 

2775 FACULDADES INTEGRADAS DESEMBARGADOR SÁVIO BRANDÃO - FAUSB VÁRZEA GRANDE MT Privada E 26.2 20 65% 40% 

2774 FACULDADES INTEGRADAS FAFIBE BEBEDOURO SP Privada D 33.9 31 87% 52% 

1836 FACULDADES INTEGRADAS FEOB - FIFEOB SÃO JOÃO DA BOA VISTA SP Privada C 41.5 42 90% 43% 

1842 FACULDADES INTEGRADAS MACHADO DE ASSIS SANTA ROSA RS Privada C 38.7 24 96% 8% 

1175 FACULDADES RIOGRANDENSES PORTO ALEGRE RS Privada C 39.8 30 93% 67% 

873 FACULDADES UNIFICADAS DE FOZ DO IGUAÇU FOZ DO IGUAÇU PR Privada B 45.0 21 95% 57% 

2556 FIAM-FAAM - CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO PAULO SP Privada C 43.3 43 91% 74% 

43 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA FLORIANÓPOLIS SC Estadual A 61.8 42 95% 67% 

1231 INSTITUTO CENECISTA DE ENSINO SUPERIOR DE SANTO ÂNGELO SANTO ÂNGELO RS Privada A 47.5 29 93% 21% 

1270 INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR COC RIBEIRÃO PRETO SP Privada A 51.9 51 92% 75% 

1267 INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA GRANDE FLORIANÓPOLIS SÃO JOSÉ SC Privada C 37.6 44 98% 43% 

1353 INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE GARÇA GARÇA SP Privada B 42.7 20 90% 10% 

1558 INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE JOÃO MONLEVADE JOÃO MONLEVADE MG Privada A 50.1 49 82% 37% 

528 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO RJ Privada A 47.1 242 93% 88% 

420 UNIVERSIDADE DE MARÍLIA MARÍLIA SP Privada B 43.7 48 75% 29% 

55 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO RIBEIRÃO PRETO SP Estadual A 65.0 197 94% 81% 

494 UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA ARARANGUÁ SC Privada C 39.6 238 97% 39% 

666 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA FEIRA DE SANTANA BA Estadual A 50.4 53 53% 40% 

9 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA LONDRINA PR Estadual A 51.9 125 94% 56% 

367 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS MONTES CLAROS MG Estadual A 48.9 49 65% 24% 
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Tabela: Características das 84 Escolas do Grupo das Líderes (Conclusão) 

Cód. Nome Município UF Rede 
Con-
ceito Nota Casos

% bran
-cos ou 
ama- 
relos 

% alunos  
com renda  
elevada 

1126 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE GUARAPUAVA PR Estadual A 48.0 57 98% 35% 

609 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ CASCAVEL PR Estadual A 50.7 118 89% 29% 

592 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS LAVRAS MG Federal A 47.8 55 87% 42% 

585 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA FLORIANÓPOLIS SC Federal A 59.1 137 96% 61% 

582 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA SANTA MARIA RS Federal A 53.9 79 95% 56% 

107 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI SÃO JOÃO DEL REI MG Federal A 54.1 59 83% 24% 

17 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA UBERLÂNDIA MG Federal A 59.6 88 88% 51% 

571 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ CURITIBA PR Federal A 58.0 114 91% 60% 

586 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO RJ Federal A 52.9 88 82% 68% 

581 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL PORTO ALEGRE RS Federal A 58.0 179 97% 66% 

2565 ABEU - CENTRO UNIVERSITÁRIO ANGRA DOS REIS RJ Privada C 35.74 156 74% 40% 

593 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RIO DE JANEIRO RJ Federal A 51.29 58 78% 50% 

668 CENTRO INTEGRADO DE ENSINO SUPERIOR DO AMAZONAS MANAUS AM Privada C 39.60 182 52% 58% 

810 CENTRO TÉCNICO-EDUCACIONAL SUPERIOR DO OESTE PARANAENSE ASSIS CHATEAUBRIAND PR Privada C 40.39 74 92% 34% 

277 CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA RIO DE JANEIRO RJ Privada D 38.87 30 70% 47% 

254 CENTRO UNIVERSITÁRIO CAPITAL SÃO PAULO SP Privada D 36.49 91 91% 58% 

802 CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA RIO DE JANEIRO RJ Privada C 38.52 31 65% 42% 

198 CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE RIO DE JANEIRO RJ Privada C 39.03 421 71% 33% 

1878 CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO DE CIÊNCIAS APLICADAS SÃO BERNARDO DO CAMPO SP Privada B 42.79 267 87% 56% 

1557 CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA BELO HORIZONTE MG Privada B 44.78 133 87% 67% 

673 CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS DOURADOS MS Privada C 39.54 28 93% 29% 

514 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BARRA MANSA BARRA MANSA RJ Privada C 37.29 103 73% 24% 

349 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE MG Privada C 41.66 80 78% 59% 

344 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS GERENCIAIS BELO HORIZONTE MG Privada C 42.48 314 89% 78% 

1196 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ - CEUMAR MARINGÁ PR Privada C 41.21 107 93% 54% 

222 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA VOTUPORANGA SP Privada B 43.31 61 97% 18% 

1445 CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA SÃO PAULO SP Privada A 48.49 58 98% 86% 
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Tabela: Características das 181 Escolas do Grupo das Aspirantes (Continua) 

Cód. Nome Município UF Rede Conceito Nota Casos

% bran
-cos ou 
amare-
los 

% alunos  
com renda  
elevada 

878 CENTRO UNIVERSITÁRIO DO LESTE DE MINAS GERAIS CORONEL FABRICIANO 
M
G Privada B 46.23 87 77% 36% 

142 CENTRO UNIVERSITÁRIO DO TRIÂNGULO ARAGUARI 
M
G Privada A 43.66 188 84% 47% 

244 CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO OSASCO SP Privada C 42.43 233 79% 45% 

426 CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO SANTA MARIA RS Privada A 47.12 34 97% 62% 

2183 CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ SANTO ANDRÉ SP Privada A 47.60 201 91% 56% 

226 CENTRO UNIVERSITÁRIO LUSÍADA SANTOS SP Privada C 38.30 42 83% 52% 

516 CENTRO UNIVERSITÁRIO MOACYR SREDER BASTOS RIO DE JANEIRO RJ Privada C 37.17 41 66% 44% 

207 CENTRO UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDA JABOTICABAL SP Privada C 40.72 212 94% 47% 

343 CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA BELO HORIZONTE 
M
G Privada C 41.99 403 80% 65% 

669 CENTRO UNIVERSITÁRIO NILTON LINS MANAUS AM Privada C 38.03 139 57% 61% 

456 CENTRO UNIVERSITÁRIO SANT´ANNA SÃO PAULO SP Privada C 36.90 411 85% 55% 

664 CENTRO UNIVERSITÁRIO VILA VELHA VILA VELHA ES Privada C 42.22 61 75% 59% 

507 
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVAS DE 
ITUIUTABA ITUIUTABA 

M
G Privada D 34.72 33 88% 18% 

1296 ESCOLA SUPERIOR DE MARKETING RECIFE PE Privada C 41.85 54 83% 69% 

636 ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING SÃO PAULO SP Privada A 49.88 206 94% 94% 

1215 FACULDADE ANGLO LATINO SÃO PAULO SP Privada C 34.91 41 78% 37% 

1244 FACULDADE BRASILEIRA VITÓRIA ES Privada C 41.88 50 66% 60% 

758 FACULDADE BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SÃO PAULO SP Privada B 42.95 43 81% 58% 

1116 FACULDADE CAIÇARAS BRASÍLIA DF Privada E 29.16 23 48% 57% 

1156 FACULDADE CENECISTA DE ITABORAÍ ITABORAÍ RJ Privada E 31.40 44 73% 27% 
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Tabela: Características das 181 Escolas do Grupo das Aspirantes (Continua) 

Cód. Nome Município UF Rede Conceito Nota Casos

% bran
-cos ou 
amare-
los 

% alunos  
com renda  
elevada 

77 FACULDADE DA REGIÃO DOS LAGOS CABO FRIO RJ Privada D 35.40 45 84% 38% 

723 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE ASSIS ASSIS SP Privada E 23.60 30 90% 27% 

1329 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE DIADEMA DIADEMA SP Privada C 38.98 54 67% 41% 

1438 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS CAMPINAS SP Privada A 59.86 47 100% 96% 

1048 
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO SÃO PAULO SP Estadual A 46.66 28 86% 50% 

1254 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE ITABIRITO ITABIRITO 
M
G Privada B 44.40 69 78% 46% 

818 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE MINEIROS MINEIROS GO Municipal B 42.32 20 80% 35% 

923 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE SÃO ROQUE SÃO ROQUE SP Privada D 33.22 49 92% 24% 

166 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E INFORMÁTICA SANTA RITA DO SAPUCAÍ 
M
G Privada A 50.31 60 93% 33% 

1095 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS DE MONTE ALTO MONTE ALTO SP Privada C 42.69 27 93% 22% 

487 
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS, JURÍDICAS E 
SOCIAIS DO ESTADO DE ARAPIRACA AL Estadual B 42.69 38 61% 18% 

1257 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E LETRAS CURITIBA PR Privada C 42.01 83 83% 20% 

926 FACULDADE DE CAMPO GRANDE - FIC CAMPO GRANDE MS Privada B 46.29 35 66% 40% 

553 FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE CARATINGA CARATINGA 
M
G Privada C 40.28 37 65% 27% 

282 FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS COSTA BRAGA SÃO PAULO SP Privada D 33.00 90 82% 41% 

910 FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS SANTA LÚCIA MOGI-MIRIM SP Privada C 38.22 80 94% 44% 

736 FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS "SAGRADO CORAÇÃO" LINHARES ES Privada A 47.24 37 73% 35% 

692 FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA PETROLINA PE Municipal C 39.44 71 59% 42% 
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428 FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E DE ADMINISTRAÇÃO DE MARÍLIA MARÍLIA SP Privada A 49.45 137 94% 50% 

60 
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS 
DE FRANCA FRANCA SP Municipal B 44.05 134 94% 36% 

997 FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DE BAURU BAURU SP Privada C 42.09 92 90% 43% 

898 
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS E ADMINISTRATIVAS SANTA RITA 
DE CÁSSIA SÃO PAULO SP Privada D 35.11 46 72% 33% 

1566 FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS FORMIGA MG Privada B 45.79 51 84% 22% 

680 FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE PEDRO LEOPOLDO PEDRO LEOPOLDO MG Privada B 43.41 33 61% 45% 

916 FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E JURÍDICAS DE TERESINA TERESINA PI Privada B 41.58 38 61% 84% 

410 FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS ESUDA RECIFE PE Privada E 29.12 78 79% 63% 

1305 FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, GERENCIAIS E EDUCAÇÃO DE SINOP SINOP MT Privada C 40.21 52 87% 62% 

918 FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE CASCAVEL CASCAVEL PR Privada C 39.51 88 95% 39% 

66 FACULDADE DE DIREITO E ADMINISTRAÇÃO DE BARRETOS BARRETOS SP Privada C 41.88 43 88% 35% 

906 FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS GERENCIAIS DE SUMARÉ SUMARÉ SP Privada D 34.52 50 80% 42% 

1067 FACULDADE DE JUSSARA JUSSARA GO Privada E 24.34 30 77% 0% 

752 FACULDADE DE PARÁ DE MINAS PARÁ DE MINAS MG Privada C 43.00 45 89% 27% 

1456 FACULDADE DE SERTÃOZINHO SERTÃOZINHO SP Privada C 41.99 28 75% 39% 

1053 FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DE FEIRA DE SANTANA FEIRA DE SANTANA BA Privada D 35.09 92 62% 65% 

1228 FACULDADE DE TECNOLOGIA EMPRESARIAL SALVADOR BA Privada B 44.85 109 74% 69% 

781 FACULDADE DO SUL DE MATO GROSSO RONDONÓPOLIS MT Privada C 37.38 33 70% 61% 

421 FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO CAMPO MOURÃO PR Estadual B 44.91 56 84% 18% 
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46 FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DE APUCARANA APUCARANA PR Estadual C 38.72 363 89% 24% 

714 
FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE CORNÉLIO 
PROCÓPIO CORNÉLIO PROCÓPIO PR Estadual C 38.31 46 93% 17% 

1416 FACULDADE GRANDE VITÓRIA SERRA ES Privada E 29.57 43 51% 42% 

1288 FACULDADE INDEPENDENTE BUTANTÃ SÃO PAULO SP Privada D 32.90 71 82% 51% 

1345 FACULDADE INTEGRAÇÃO - ZONA OESTE OSASCO SP Privada C 38.67 182 79% 48% 

1118 FACULDADE INTEGRADA DE MIRASSOL MIRASSOL SP Privada B 42.12 20 90% 30% 

1415 FACULDADE MAGISTER SÃO PAULO SP Privada C 38.73 24 58% 63% 

771 FACULDADE MARIA AUGUSTA RIBEIRO DAHER JACAREÍ SP Privada D 36.31 92 88% 37% 

1400 FACULDADE METROPOLITANA DE CURITIBA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR Privada C 39.63 83 90% 36% 

1264 
FACULDADE NATALENSE PARA O DESENVOLVIMENTO DO RIO GRANDE DO 
NORTE NATAL RN Privada C 36.37 42 67% 55% 

1259 FACULDADE NOBEL MARINGÁ PR Privada C 37.75 46 87% 46% 

432 FACULDADE PARANAENSE ROLÂNDIA PR Privada C 37.16 59 93% 37% 

360 FACULDADE PAULISTANA DE CIÊNCIAS E LETRAS SÃO PAULO SP Privada D 34.11 46 80% 39% 

1061 FACULDADE PLANALTO DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS ECONÔMICAS BRASÍLIA DF Privada E 28.79 25 64% 84% 

1412 FACULDADE POLITÉCNICA DE JUNDIAÍ JUNDIAÍ SP Privada C 40.52 110 96% 55% 

1223 FACULDADE RADIAL JABAQUARA SÃO PAULO SP Privada D 35.45 66 82% 42% 

793 FACULDADE RADIAL SÃO PAULO SÃO PAULO SP Privada C 39.94 92 79% 35% 

1227 FACULDADE SÃO FRANCISCO DE BARREIRAS - FASB BARREIRAS BA Privada C 38.07 66 62% 29% 

1414 FACULDADE SÃO LUCAS PORTO VELHO RO Privada C 38.46 59 39% 41% 
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1317 FACULDADE SUDOESTE PAULISTA AVARÉ SP Privada A 49.58 48 92% 33% 

1013 FACULDADE SUDOESTE PAULISTANO SÃO PAULO SP Privada D 35.10 37 65% 32% 

1319 FACULDADE TECSOMA PARACATU 
M
G Privada B 44.47 43 53% 26% 

1363 FACULDADE VISCONDE DE CAIRÚ SALVADOR BA Privada A 46.79 144 49% 38% 

217 FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA SÃO JOÃO DA BOA VISTA SP Municipal C 41.23 64 92% 23% 

715 FACULDADES BOM JESUS CURITIBA PR Privada A 52.81 197 97% 72% 

1040 FACULDADES DE VALINHOS VALINHOS SP Privada C 39.01 102 94% 62% 

263 FACULDADES INTEGRADAS CAMPOS SALLES SÃO PAULO SP Privada B 43.07 145 81% 52% 

1233 FACULDADES INTEGRADAS CÂNDIDO RONDON CUIABÁ MT Privada E 30.49 69 64% 42% 

716 FACULDADES INTEGRADAS DE BOTUCATU BOTUCATU SP Privada E 31.39 78 91% 29% 

483 FACULDADES INTEGRADAS DE GUARULHOS GUARULHOS SP Privada C 37.11 119 82% 44% 

533 FACULDADES INTEGRADAS DE ITAPETININGA ITAPETININGA SP Privada C 39.12 62 82% 40% 

1355 FACULDADES INTEGRADAS DE JAHU JAÚ SP Privada C 40.02 53 96% 25% 

1472 FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO ITAJAÍ INDAIAL SC Privada C 38.30 249 98% 31% 

1554 FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO RIBEIRA REGISTRO SP Privada C 41.07 21 76% 29% 

2407 FACULDADES INTEGRADAS FACVEST LAGES SC Privada D 35.89 184 94% 30% 

1524 FACULDADES INTEGRADAS OLGA METTIG SALVADOR BA Privada C 40.39 34 62% 41% 

109 FACULDADES INTEGRADAS RUI BARBOSA ANDRADINA SP Privada C 36.02 22 82% 23% 
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1872 FACULDADES INTEGRADAS SANTA CRUZ DE CURITIBA CURITIBA PR Privada A 46.93 71 86% 41% 

757 FACULDADES INTEGRADAS TAPAJÓS SANTARÉM PA Privada D 34.01 36 33% 25% 

1479 FACULDADES INTEGRADAS TIBIRIÇÁ SÃO PAULO SP Privada D 33.72 33 85% 45% 

405 FOCCA - FACULDADE DE OLINDA OLINDA PE Privada D 33.53 64 81% 61% 

649 
FUNDAÇÃO FACULDADE MUNICIPAL DE ADM E CIÊNCIAS ECONÔMICAS DE 
UNIÃO DA VITÓRIA UNIÃO DA VITÓRIA PR Municipal C 40.64 78 96% 28% 

197 INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DO PARANÁ CURITIBA PR Privada C 42.53 287 89% 39% 

1123 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR UNYAHNA DE SALVADOR SALVADOR BA Privada D 33.48 59 59% 49% 

1280 INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE COTIA COTIA SP Privada C 39.24 68 71% 40% 

1314 INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR JOÃO ALFREDO DE ANDRADE JUATUBA 
M
G Privada C 38.49 85 71% 45% 

1462 INSTITUTO PARAIBANO DE ENSINO RENOVADO JOÃO PESSOA PB Privada E 28.69 46 70% 43% 

338 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS ARCOS 
M
G Privada C 44.92 523 80% 57% 

546 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO SÃO PAULO SP Privada A 49.73 350 96% 90% 

21 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL PORTO ALEGRE RS Privada B 45.02 309 95% 63% 

457 UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SÃO PAULO OSASCO SP Privada C 36.72 305 86% 50% 

1153 UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ Privada A 42.50 187 88% 70% 

403 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA BRASÍLIA DF Privada D 36.41 110 57% 52% 

11 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO RECIFE PE Privada C 41.07 170 79% 75% 

519 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SALVADOR SALVADOR BA Privada B 43.69 233 63% 67% 
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227 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS SANTOS SP Privada B 43.14 55 85% 62% 

3151 UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA REGIONAL DE CHAPECÓ CHAPECÓ SC Privada B 46.18 91 96% 35% 

296 UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA BAGÉ RS Privada C 36.95 55 95% 29% 

81 UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE JOINVILLE SC Privada A 46.15 215 92% 50% 

2 UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA BRASÍLIA DF Federal A 55.93 111 68% 73% 

13 UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL BENTO GONÇALVES RS Privada B 46.22 363 97% 51% 

446 UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA CRUZ ALTA RS Privada C 42.66 33 97% 21% 

20 UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO CARAZINHO RS Privada C 41.88 153 97% 34% 

409 UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO RECIFE PE Estadual A 52.38 106 73% 71% 

375 UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO SÃO PAULO SP Privada C 36.68 88 74% 35% 

150 UNIVERSIDADE DE SOROCABA SOROCABA SP Privada C 42.17 272 91% 40% 

40 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA SALVADOR BA Estadual A 51.87 58 52% 36% 

547 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO RJ Estadual A 52.16 53 79% 66% 

482 UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE CRICIÚMA SC Privada C 40.69 78 99% 27% 

215 UNIVERSIDADE DO GRANDE ABC SANTO ANDRÉ SP Privada C 37.21 181 88% 43% 

82 UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA CAMPOS NOVOS SC Privada E 37.90 211 95% 26% 

271 UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA PRESIDENTE PRUDENTE SP Privada C 40.80 64 80% 36% 

1189 UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE LAGES SC Privada C 38.72 118 94% 26% 

57 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ MARINGÁ PR Estadual A 46.42 182 87% 37% 
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1028 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL MARACAJU MS Estadual E 35.23 32 72% 6% 

730 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA PONTA GROSSA PR Estadual A 47.00 111 92% 32% 

24 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ ILHÉUS BA Estadual C 42.33 72 40% 38% 

29 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ FORTALEZA CE Estadual A 49.35 132 67% 44% 

568 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO BACABAL MA Estadual D 46.13 94 54% 47% 

688 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA VITÓRIA DA CONQUISTA BA Estadual B 46.31 40 58% 28% 

2564 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CAMPINA GRANDE PB Federal C 43.78 64 67% 38% 

576 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA JUIZ DE FORA 
M
G Federal A 57.47 51 88% 53% 

1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO ÁGUA BOA MT Federal C 42.61 60 82% 38% 

694 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL CAMPO GRANDE MS Federal A 46.74 124 59% 30% 

580 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO RECIFE PE Federal A 51.42 153 78% 67% 

789 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA BOA VISTA RR Federal C 38.84 34 53% 47% 

8 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA VIÇOSA 
M
G Federal A 51.15 73 77% 29% 

4 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS MANAUS AM Federal C 40.95 117 56% 49% 

583 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ FORTALEZA CE Federal A 49.95 88 65% 51% 

573 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO VITÓRIA ES Federal A 49.57 79 73% 52% 

5 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ PARNAÍBA PI Federal D 41.09 71 61% 38% 

572 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE ITAPERUNA RJ Federal A 48.80 120 73% 53% 

574 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO SEROPÉDICA RJ Federal A 47.00 144 67% 38% 
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449 UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL CACHOEIRA DO SUL RS Privada A 41.61 135 95% 55% 

266 UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA PIRACICABA SP Privada C 37.15 175 97% 58% 

167 UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO SÃO BERNARDO DO CAMPO SP Privada B 44.38 170 92% 65% 

953 UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS SANTOS SP Privada C 37.45 64 75% 28% 

298 UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ ARAPONGAS PR Privada C 35.30 197 94% 52% 

718 UNIVERSIDADE POTIGUAR NATAL RN Privada C 41.24 126 80% 69% 

22 UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE SÃO PAULO SP Privada A 49.71 822 94% 75% 

308 UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS BARBACENA 
M
G Privada B 41.67 102 84% 28% 

532 
UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL IJUÍ RS Privada C 41.41 68 88% 29% 

385 UNIVERSIDADE SALVADOR SALVADOR BA Privada B 44.44 189 71% 78% 

952 UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA SANTOS SP Privada C 41.36 77 87% 45% 

203 UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU SÃO PAULO SP Privada C 38.13 340 89% 54% 

140 UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA VASSOURAS RJ Privada C 39.45 31 81% 42% 

355 UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ CURITIBA PR Privada D 34.37 589 92% 46% 
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1138 CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BLUMENAU BLUMENAU SC Privada C 40.27 56 98% 50% 

754 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE CATALÃO CATALÃO GO Privada C 38.70 36 86% 36% 

631 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE FARROUPILHA FARROUPILHA RS Privada D 33.28 39 90% 21% 

755 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JATAÍ JATAÍ GO Privada C 37.54 38 71% 32% 

861 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO AMAPÁ MACAPÁ AP Privada E 28.99 71 39% 61% 

749 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO PARNAÍBA TERESINA PI Privada E 30.82 39 54% 56% 

621 CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ MACEIÓ AL Privada E 31.58 120 70% 56% 

588 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARANÁ PATO BRANCO PR Federal B 45.52 28 96% 25% 

1230 CENTRO REGIONAL UNIVERSITÁRIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL ESPÍRITO SANTO DO PINHAL SP Privada E 33.73 55 95% 38% 

138 CENTRO UNIVERSITÁRIO "BARÃO DE MAUÁ" RIBEIRÃO PRETO SP Privada C 41.94 20 95% 60% 

1365 CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO ENGENHEIRO COELHO SP Privada C 40.47 42 83% 26% 

161 CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSUNÇÃO SÃO PAULO SP Privada D 34.14 86 83% 47% 

1232 CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPOS DE ANDRADE CURITIBA PR Privada C 38.97 381 87% 43% 

522 CENTRO UNIVERSITÁRIO CELSO LISBOA RIO DE JANEIRO RJ Privada E 30.75 71 63% 25% 

707 CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA SÃO CARLOS SP Privada D 35.92 69 90% 35% 

374 CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS SÃO PAULO SP Privada C 36.78 134 87% 77% 

124 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAQUARA ARARAQUARA SP Privada C 36.83 86 90% 37% 

402 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA BRASÍLIA DF Privada B 45.71 107 73% 79% 

645 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL JARAGUÁ DO SUL SC 
Municipa
l C 40.79 194 96% 40% 

352 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA JOÃO PESSOA PB Privada D 34.06 90 70% 51% 

3371 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS PATOS DE MINAS MG Privada C 40.39 77 75% 25% 

146 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE RIO PRETO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP Privada D 30.93 37 92% 30% 

242 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SANTO ANDRÉ SANTO ANDRÉ SP Privada C 38.63 261 84% 48% 

794 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE VÁRZEA GRANDE MT Privada C 39.00 34 68% 50% 

792 CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ BELÉM PA Privada C 37.81 94 50% 68% 

823 CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO SÃO LUÍS MA Privada C 37.63 92 71% 76% 
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1129 CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE PAULISTA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP Privada E 29.27 95 92% 34% 

376 CENTRO UNIVERSITÁRIO IBERO-AMERICANO SÃO PAULO SP Privada D 35.14 249 92% 63% 

450 CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE JI-PARANÁ JI-PARANÁ RO Privada C 37.48 30 70% 47% 

453 CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS PALMAS TO Privada D 35.00 54 54% 39% 

216 CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA IZABELA HENDRIX NOVA LIMA MG Privada D 34.95 146 82% 66% 

502 CENTRO UNIVERSITÁRIO MONTE SERRAT SANTOS SP Privada C 36.21 169 84% 34% 

605 CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SÃO CAETANO DO SUL SP 
Municipa
l C 39.08 340 90% 58% 

1149 CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO ITU SP Privada E 29.35 84 86% 46% 

316 CENTRO UNIVERSITÁRIO NOVE DE JULHO SÃO PAULO SP Privada D 36.26 749 83% 41% 

515 CENTRO UNIVERSITÁRIO PLÍNIO LEITE NITERÓI RJ Privada C 37.41 55 69% 24% 

1042 CENTRO UNIVERSITÁRIO POSITIVO CURITIBA PR Privada A 47.52 261 95% 61% 

1032 CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO DE SÃO PAULO AMERICANA SP Privada C 38.27 329 87% 37% 

737 CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO SÃO PAULO SP Privada D 35.43 84 79% 49% 

1041 CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES LAJEADO RS Privada B 46.66 48 98% 46% 

67 ESCOLA DE ENGENHARIA DE PIRACICABA PIRACICABA SP 
Municipa
l D 34.13 56 88% 27% 

92 ESCOLA SUPERIOR CIÊNCIAS HUMANAS E EXATAS DE RIO VERDE RIO VERDE GO Privada D 34.45 29 79% 41% 

1344 ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA FLORIANÓPOLIS SC Privada C 40.20 21 90% 24% 

1437 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO DE RIO CLARO RIO CLARO SP Privada C 39.23 22 100% 9% 

1172 FACULDADE AD 1 BRASÍLIA DF Privada E 30.63 48 50% 38% 

1347 FACULDADE ADVENTISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS LAVRAS MG Privada D 34.88 30 73% 3% 

1052 FACULDADE ADVENTISTA DE ADMINISTRAÇÃO DO NORDESTE CACHOEIRA BA Privada C 38.66 43 33% 23% 

1072 FACULDADE AFIRMATIVO CUIABÁ MT Privada E 27.93 48 48% 42% 

1068 FACULDADE ALDETE MARIA ALVES ITURAMA MG Privada E 28.75 42 79% 24% 

386 FACULDADE ANHANGUERA DE CIÊNCIAS HUMANAS GOIÂNIA GO Privada D 33.52 104 76% 30% 
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1055 FACULDADE BAIANA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS SALVADOR BA Privada D 36.95 150 43% 44% 

1313 FACULDADE BANDEIRANTES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SUZANO SP Privada D 34.53 22 73% 50% 

1634 FACULDADE BATISTA DA SERRA SERRA ES Privada C 39.93 66 74% 58% 

1063 FACULDADE BATISTA DE VILA VELHA VILA VELHA ES Privada D 35.25 78 73% 40% 

1064 FACULDADE BATISTA DE VITÓRIA VITÓRIA ES Privada E 28.56 111 53% 37% 

1255 FACULDADE BOA VIAGEM RECIFE PE Privada A 48.66 35 74% 77% 

1181 FACULDADE BRASÍLIA DE SÃO PAULO SÃO PAULO SP Privada C 40.24 22 95% 50% 

1160 FACULDADE CAMBURY GOIÂNIA GO Privada D 32.76 213 74% 38% 

1273 FACULDADE CAMPO LIMPO PAULISTA CAMPO LIMPO PAULISTA SP Privada C 40.05 91 92% 42% 

1246 FACULDADE CANDIDO MENDES DE VITÓRIA VITÓRIA ES Privada D 33.26 22 68% 41% 

1100 FACULDADE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE SÃO PAULO SP Privada C 36.07 33 88% 64% 

1373 FACULDADE CASA BRANCA CASA BRANCA SP Privada C 37.34 24 96% 25% 

1394 FACULDADE CASTRO ALVES SALVADOR BA Privada C 40.07 57 65% 51% 

1375 FACULDADE CATÓLICA RAINHA DA PAZ DE ARAPUTANGA ARAPUTANGA MT Privada E 29.58 24 79% 54% 

630 FACULDADE CENECISTA DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE OSÓRIO OSÓRIO RS Privada C 41.47 29 100% 21% 

627 FACULDADE CENECISTA DE VARGINHA VARGINHA MG Privada C 41.09 87 86% 22% 

912 FACULDADE COMPACTO DE CIÊNCIAS GERENCIAIS BRASÍLIA DF Privada E 28.48 50 64% 62% 

845 FACULDADE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ARAÇATUBA ARAÇATUBA SP Privada D 33.78 53 70% 19% 

1316 FACULDADE DA TERRA DE BRASÍLIA BRASÍLIA DF Privada E 28.55 48 56% 35% 

492 
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO CIÊNCIAS ECON E CONTÁBEIS DE 
GUARATINGUETÁ GUARATINGUETÁ SP Privada D 32.33 69 90% 33% 

461 
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES 
PENTEADO SÃO PAULO SP Privada A 51.73 375 97% 94% 

1243 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DA SERRA SERRA ES Privada D 33.35 65 69% 46% 

1162 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE ALTA FLORESTA ALTA FLORESTA MT Privada E 29.47 34 74% 24% 

625 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE CAPIVARI CAPIVARI SP Privada C 38.44 57 91% 32% 
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1209 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE CACOAL CACOAL RO Privada D 32.98 32 78% 47% 

915 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE FÁTIMA DO SUL FÁTIMA DO SUL MS Privada E 27.93 24 63% 17% 

651 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE GOVERNADOR VALADARES GOVERNADOR VALADARES MG Privada C 40.41 111 64% 33% 

130 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE TEÓFILO OTONI TEÓFILO OTONI MG Privada C 42.83 48 65% 25% 

846 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE TERESINA TERESINA PI Privada C 39.96 53 60% 75% 

257 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS LUZWELL SÃO PAULO SP Privada C 36.95 94 77% 54% 

1151 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS DE SERGIPE ARACAJU SE Privada E 26.70 36 47% 47% 

1207 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL RIO DE JANEIRO RJ Privada E 30.37 22 59% 14% 

245 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR SÃO PAULO SP Privada D 33.49 51 75% 43% 

1298 FACULDADE DE ALAGOAS MACEIÓ AL Privada E 32.87 112 60% 69% 

1310 FACULDADE DE AMERICANA AMERICANA SP Privada C 42.67 89 92% 42% 

1395 FACULDADE DE CALDAS NOVAS CALDAS NOVAS GO Privada D 31.93 52 85% 35% 

389 FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE LINS LINS SP Privada C 40.12 64 83% 17% 

900 FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E DE TECNOLOGIA PORTO VELHO RO Privada D 32.34 72 49% 54% 

1258 FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE CASCAVEL CASCAVEL PR Privada D 34.89 75 84% 29% 

467 FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE ITAPETININGA ITAPETININGA SP Privada D 34.97 30 90% 37% 

607 
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVAS DE CACHOEIRO DO 
ITAPEMIRIM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES 

Municipa
l B 48.09 50 90% 50% 

336 
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVAS MACHADO 
SOBRINHO JUIZ DE FORA MG Privada B 45.84 110 94% 55% 

297 FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVAS SÃO JUDAS TADEU PORTO ALEGRE RS Privada B 43.08 86 98% 40% 

191 FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS RIO DE JANEIRO RJ Privada E 29.91 21 62% 29% 

269 FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E DE ADMINISTRAÇÃO DE TUPÃ TUPÃ SP Privada C 42.31 59 93% 31% 

701 FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE GARANHUNS GARANHUNS PE 
Municipa
l E 31.79 75 83% 35% 

686 FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO LIMOEIRO LIMOEIRO PE 
Municipa
l E 28.30 71 76% 23% 
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543 
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
OSASCO OSASCO SP 

Municipa
l A 47.43 90 82% 49% 

985 FACULDADE DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO DE RUBIATABA RUBIATABA GO Privada E 30.03 28 82% 18% 

125 FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS DE ARARAS ARARAS SP Privada E 31.09 38 100% 21% 

139 FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DO TRIÂNGULO MINEIRO UBERABA MG Privada B 43.44 60 90% 37% 

1065 FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS E ADMINISTRATIVAS DE VILA VELHA VILA VELHA ES Privada E 31.87 98 77% 46% 

177 
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS E DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 
DE SÃO JOSÉ DO R SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP Privada E 25.17 77 91% 27% 

302 
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE 
DIVINÓPOLIS DIVINÓPOLIS MG Privada D 35.70 58 88% 45% 

632 
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE S 
SEBASTIÃO DO SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO MG Privada E 29.16 59 90% 15% 

380 
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, CONTÁBEIS E DE ADM DE EMPRESAS 
PADRE ANCHIETA JUNDIAÍ SP Privada B 44.80 115 95% 59% 

1221 FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS PARAGUAÇU PAULISTA SP Privada C 36.72 42 95% 10% 

1287 FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DO PLANALTO CENTRAL BRASÍLIA DF Privada E 30.54 41 80% 61% 

1144 FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS MAIRIPORÃ SP Privada C 35.60 24 75% 33% 

798 FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE ARACRUZ ARACRUZ ES Privada E 30.87 42 67% 26% 

760 FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE PERNAMBUCO RECIFE PE Privada E 31.58 61 69% 52% 

740 FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE VITÓRIA VITÓRIA ES Privada D 33.36 192 64% 43% 

1140 FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS LAURO DE FREITAS BA Privada E 27.97 127 45% 46% 

1136 FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE IGARASSU IGARASSU PE Privada E 28.64 56 52% 11% 

1093 FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E GERENCIAIS DE GARÇA GARÇA SP Privada C 41.03 27 93% 11% 

1114 FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS APLICADAS RIO BRANCO - FIRB RIO BRANCO AC Privada E 28.08 84 62% 74% 

1334 FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - FACISA CAMPINA GRANDE PB Privada E 30.84 70 80% 61% 

2557 FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE PENEDO PENEDO AL Privada E 26.44 37 51% 19% 

508 FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DO SUL DE MINAS - FACESM ITAJUBÁ MG Privada C 39.28 53 94% 34% 

796 FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DO VALE DO SÃO LOURENÇO JACIARA MT Privada E 26.49 60 65% 32% 
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1374 FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS DE GUARANTÃ DO NORTE GUARANTÃ DO NORTE MT Privada C 35.98 28 71% 50% 

1281 FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA ITAPEVA SP Privada C 36.95 24 92% 38% 

724 FACULDADE DE CIÊNCIAS, CULTURA E EXTENSÃO DO RIO GRANDE DO NORTE NATAL RN Privada E 31.73 63 68% 44% 

499 FACULDADE DE DIREITO E ADMINISTRAÇÃO CATANDUVA CATANDUVA SP Privada C 40.18 82 90% 41% 

1203 FACULDADE DE ECONOMIA DE OURO FINO OURO FINO MG Privada D 34.31 30 87% 23% 

1315 FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA SERRA SERRA ES Privada D 35.35 37 70% 35% 

907 FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS GERENCIAIS DE INDAIATUBA INDAIATUBA SP Privada C 40.67 48 90% 48% 

1099 FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS GERENCIAIS DE SÃO PAULO SÃO PAULO SP Privada D 35.36 82 77% 49% 

1143 FACULDADE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE TIMBAÚBA TIMBAÚBA PE Privada C 40.93 42 48% 31% 

1449 FACULDADE DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA DE IBAITI IBAITI PR Privada E 31.99 79 92% 32% 

1500 FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU SÃO MIGUEL DO IGUAÇU PR Privada D 36.03 53 96% 34% 

1139 FACULDADE DE ESTUDOS ADMINISTRATIVOS DE MINAS GERAIS - FEAD-MG BELO HORIZONTE MG Privada C 40.32 46 96% 74% 

1240 FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO CARIACICA ES Privada D 34.67 64 59% 39% 

299 FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE JANDAIA DO SUL JANDAIA DO SUL PR Privada E 29.12 87 87% 22% 

535 FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE MANDAGUARI MANDAGUARI PR 
Municipa
l E 27.38 26 92% 19% 

68 FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE PENÁPOLIS PENÁPOLIS SP Privada E 31.55 24 100% 25% 

160 FACULDADE DE FILOSOFIA DO RECIFE RECIFE PE Privada B 46.05 42 50% 52% 

824 FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DE GOIATUBA GOIATUBA GO
Municipa
l E 22.81 96 81% 9% 

750 FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DE GURUPI GURUPI TO 
Municipa
l C 41.28 20 55% 30% 

852 FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA SÃO PAULO SP Privada C 40.78 32 84% 47% 

1371 FACULDADE DE MIRANDÓPOLIS MIRANDOPÓLIS SP Privada E 29.01 51 82% 14% 

1403 FACULDADE DE PIMENTA BUENO PIMENTA BUENO RO Privada C 39.22 23 83% 39% 

1404 FACULDADE DE PIRACANJUBA PIRACANJUBA GO Privada E 30.06 55 78% 25% 

1413 FACULDADE DE PRIMAVERA ROSANA SP Privada E 29.42 30 77% 27% 
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1174 FACULDADE DE SABARÁ SABARÁ MG Privada C 43.74 31 77% 68% 

843 FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BIRIGUI BIRIGUI SP 
Municipa
l C 39.51 31 87% 39% 

1461 FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SALVADOR BA Privada C 38.52 112 68% 64% 

1275 FACULDADE DO GUARUJÁ GUARUJÁ SP Privada C 36.76 40 65% 15% 

1291 FACULDADE DO NORTE PIONEIRO SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR Privada E 33.70 37 95% 27% 

1411 FACULDADE DOIS DE JULHO SALVADOR BA Privada D 34.24 34 53% 59% 

1390 FACULDADE ELITE GUARULHOS SP Privada D 33.29 28 86% 29% 

862 FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE CAMPO GRANDE CAMPO GRANDE MS Privada C 40.23 33 79% 36% 

75 FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ PARANAVAÍ PR Estadual D 34.29 135 83% 16% 

725 FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA E LETRAS DE PARANAGUÁ PARANAGUÁ PR Estadual C 35.21 42 90% 36% 

1213 FACULDADE FLEMING CAMPINAS SP Privada C 37.72 67 87% 48% 

1423 FACULDADE IDEAL BELÉM PA Privada C 39.57 50 50% 60% 

1058 FACULDADE INTEGRADA DA BAHIA SALVADOR BA Privada D 37.49 78 59% 59% 

1190 FACULDADE INTEGRAL CANTAREIRA SÃO PAULO SP Privada D 35.82 40 78% 53% 

924 FACULDADE INTERLAGOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA SÃO PAULO SP Privada D 33.89 27 59% 48% 

1577 FACULDADE INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO PARANÁ LOANDA PR Privada C 36.28 38 92% 24% 

206 FACULDADE ÍTALO-BRASILEIRA SÃO PAULO SP Privada D 35.73 93 82% 48% 

1185 FACULDADE JORGE AMADO SALVADOR BA Privada C 36.27 134 57% 59% 

1079 FACULDADE MARINGÁ MARINGÁ PR Privada D 36.07 148 84% 33% 

1381 FACULDADE MARTHA FALCÃO MANAUS AM Privada E 30.97 25 44% 44% 

1085 FACULDADE METODISTA DE SANTA MARIA SANTA MARIA RS Privada A 47.07 46 96% 52% 

1234 FACULDADE METROPOLITANA LAURO DE FREITAS BA Privada E 26.11 28 36% 18% 

1477 FACULDADE MICHELANGELO BRASÍLIA DF Privada C 41.00 33 70% 64% 

195 FACULDADE MORAES JÚNIOR RIO DE JANEIRO RJ Privada D 35.94 95 78% 37% 

1295 FACULDADE MORUMBI SUL SÃO PAULO SP Privada D 35.54 70 76% 39% 
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363 FACULDADE MOZARTEUM DE SÃO PAULO SÃO PAULO SP Privada C 35.99 23 70% 35% 

1308 FACULDADE NOVO MILÊNIO VILA VELHA ES Privada E 31.66 110 68% 39% 

1260 FACULDADE ORGANIZAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO TÉCNICO CURITIBA PR Privada B 45.69 118 91% 49% 

1433 FACULDADE ORÍGENES LESSA LENÇÓIS PAULISTA SP Privada C 42.58 56 91% 29% 

1239 FACULDADE PADRÃO GOIÂNIA GO Privada E 25.25 99 69% 32% 

914 FACULDADE PARANAENSE DE ADMINISTRAÇÃO CURITIBA PR Privada C 39.12 50 88% 42% 

886 
FACULDADE PAULISTA DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE 
HORTOLÂNDIA HORTOLÂNDIA SP Privada C 39.41 41 76% 49% 

414 
FACULDADE PORTO-ALEGRENSE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E 
ADMINISTRATIVAS PORTO ALEGRE RS Privada A 47.42 88 92% 45% 

825 FACULDADE PRESBITERIANA GAMMON LAVRAS MG Privada D 34.34 32 81% 22% 

1252 FACULDADE PROMOVE DE MINAS GERAIS BELO HORIZONTE MG Privada C 40.79 147 86% 69% 

983 FACULDADE PRUDENTE DE MORAES ITU SP Privada C 41.80 39 95% 64% 

1272 FACULDADE SANT´ANNA DE SALTO SALTO SP Privada D 35.42 44 89% 55% 

828 FACULDADE SANTA MARTA SÃO LOURENÇO MG Privada C 38.03 30 97% 37% 

977 FACULDADE SÃO CAMILO SALVADOR BA Privada C 36.97 29 62% 41% 

220 FACULDADE SÃO JUDAS TADEU RIO DE JANEIRO RJ Privada D 35.42 28 54% 29% 

199 FACULDADE SÃO LUÍS SÃO PAULO SP Privada C 36.64 82 88% 48% 

1090 FACULDADE SÃO LUÍS ARACAJU SE Privada D 32.90 28 57% 39% 

1388 FACULDADE SUMARÉ SÃO PAULO SP Privada C 40.17 78 90% 58% 

1389 FACULDADE TORRICELLI GUARULHOS SP Privada D 32.62 53 87% 42% 

1311 FACULDADE TREVISAN SÃO PAULO SP Privada A 52.71 49 94% 94% 

1567 FACULDADE VIZINHANÇA VALE DO IGUAÇU DOIS VIZINHOS PR Privada C 40.08 47 91% 38% 

646 FACULDADES ASSOCIADAS DE SÃO PAULO SÃO PAULO SP Privada C 39.29 224 83% 55% 

610 FACULDADES INTEGRADAS BENNETT RIO DE JANEIRO RJ Privada C 36.41 74 82% 45% 

1840 FACULDADES INTEGRADAS CASTELO BRANCO COLATINA ES Privada D 35.33 84 80% 21% 
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1855 FACULDADES INTEGRADAS CATÓLICAS DE PALMAS PALMAS PR Privada C 38.79 59 90% 27% 

1854 FACULDADES INTEGRADAS CLARETIANAS RIO CLARO SP Privada C 41.31 108 96% 34% 

404 FACULDADES INTEGRADAS DA UPIS BRASÍLIA DF Privada C 40.49 257 75% 72% 

811 FACULDADES INTEGRADAS DE CASSILÂNDIA CASSILÂNDIA MS Privada E 30.36 34 74% 41% 

509 FACULDADES INTEGRADAS DE CRUZEIRO CRUZEIRO SP Privada D 32.96 48 85% 23% 

795 FACULDADES INTEGRADAS DE DIAMANTINO DIAMANTINO MT Privada D 35.64 35 69% 14% 

667 FACULDADES INTEGRADAS DE JACAREPAGUÁ RIO DE JANEIRO RJ Privada D 36.21 63 68% 43% 

1224 FACULDADES INTEGRADAS DE JALES JALES SP Privada C 40.24 60 93% 12% 

913 FACULDADES INTEGRADAS DE PARANAÍBA -FIPAR PARANAÍBA MS Privada E 28.51 59 83% 51% 

1304 FACULDADES INTEGRADAS DE RIBEIRÃO PIRES RIBEIRÃO PIRES SP Privada D 35.43 104 81% 28% 

1097 FACULDADES INTEGRADAS DE SÃO PAULO SÃO PAULO SP Privada C 37.71 50 94% 62% 

1587 FACULDADES INTEGRADAS DE TANGARÁ DA SERRA TANGARÁ DA SERRA MT Privada E 31.15 21 81% 48% 

1142 FACULDADES INTEGRADAS DE VITÓRIA VITÓRIA ES Privada B 43.99 70 89% 81% 

2632 FACULDADES INTEGRADAS DO EXTREMO SUL DA BAHIA EUNÁPOLIS BA Privada C 36.37 69 58% 62% 

1385 FACULDADES INTEGRADAS DO INSTITUTO PAULISTA DE ENSINO E PESQUISA CAMPINAS SP Privada D 34.29 134 73% 27% 

826 FACULDADES INTEGRADAS DO PLANALTO CENTRAL - FIPLAC LUZIÂNIA GO Privada C 39.37 48 60% 46% 

267 FACULDADES INTEGRADAS ESPÍRITO SANTENSES VITÓRIA ES Privada C 40.32 108 74% 49% 

459 FACULDADES INTEGRADAS HEBRAICO BRASILEIRAS RENASCENÇA SÃO PAULO SP Privada C 36.70 40 95% 60% 

3303 
FACULDADES INTEGRADAS MATO-GROSSENSES DE CIÊNCIAS SOCIAIS E 
HUMANAS CUIABÁ MT Privada E 27.12 41 46% 29% 

1187 FACULDADES INTEGRADAS MÓDULO CARAGUATATUBA SP Privada C 41.19 35 91% 43% 

2576 FACULDADES INTEGRADAS PADRE ANCHIETA DE GUARAPARI GUARAPARI ES Privada D 35.46 45 82% 36% 

278 FACULDADES INTEGRADAS SIMONSEN RIO DE JANEIRO RJ Privada E 27.90 83 59% 27% 

416 FACULDADES INTEGRADAS TERESA MARTIN SÃO PAULO SP Privada D 34.54 69 81% 52% 

1418 FACULDADES INTEGRADAS TOLEDO ARAÇATUBA SP Privada D 34.62 88 84% 30% 

234 FACULDADES OSWALDO CRUZ SÃO PAULO SP Privada C 39.02 172 79% 44% 
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761 FACULDADES SPEI CURITIBA PR Privada C 41.67 109 94% 37% 

827 FACULDADES UNIDAS DO VALE DO ARAGUAIA BARRA DO GARÇAS MT Privada E 31.49 31 58% 19% 

480 FACULDADES UNIFICADAS SERRA DOS ORGÃOS TERESÓPOLIS RJ Privada C 37.76 57 88% 25% 

1200 INSTITUTO BRASILIENSE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA BRASÍLIA DF Privada E 28.30 24 58% 63% 

1422 INSTITUTO CULTURAL DE ENSINO SUPERIOR DO AMAZONAS MANAUS AM Privada E 32.04 405 53% 59% 

518 INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS BRASÍLIA DF Privada C 42.20 203 62% 67% 

708 INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS BRASÍLIA DF Privada E 30.66 159 65% 65% 

1075 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA JOÃO PESSOA PB Privada E 30.68 44 68% 50% 

1060 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - IESB BRASÍLIA DF Privada D 32.78 187 71% 73% 

1124 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR UNYAHNA DE BARREIRAS BARREIRAS BA Privada D 35.82 36 83% 58% 

1066 INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA OBJETIVO PALMAS TO Privada D 33.04 48 56% 42% 

225 INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR "SANTO ANDRÉ" SANTO ANDRÉ SP Privada D 35.55 58 78% 52% 

1070 INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR COMUNITÁRIO UNAÍ MG Privada D 37.03 98 69% 23% 

1498 INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO AVANÇADA DE VITÓRIA VITÓRIA ES Privada D 34.83 88 63% 49% 

1318 INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR JUVÊNCIO TERRA VITÓRIA DA CONQUISTA BA Privada C 37.13 34 62% 71% 

1301 INSTITUTO MATONENSE MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR MATÃO SP 
Municipa
l C 38.91 21 86% 43% 

881 INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE ASSIS ASSIS SP Privada D 32.69 33 82% 30% 

882 
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTÓRIO 
CARDASSI BEBEDOURO SP 

Municipa
l D 34.37 110 90% 27% 

346 INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS APLICADAS - ISCA LIMEIRA SP Privada B 46.71 99 87% 39% 

1300 
INSTITUTO TAQUARITINGUENSE DE ENSINO SUPERIOR "DR. ARISTIDES DE 
CARVALHO SCHLOBA TAQUARITINGA SP 

Municipa
l E 26.34 52 96% 15% 

763 INSTITUTO UNIFICADO DE ENSINO SUPERIOR OBJETIVO GOIÂNIA GO Privada E 31.87 81 77% 38% 

19 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS CAMPINAS SP Privada C 37.54 327 93% 61% 

10 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ CURITIBA PR Privada A 50.13 101 94% 55% 

1046 UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS - UNILAGO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP Privada E 31.72 38 87% 32% 
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Tabela: Características das 301 Escolas do Grupo das Seguidoras (Continua) 

Cód. Nome Município UF Rede Conceito Nota Casos 

% bran
-cos 
ou  
amare-
los 

% 
alunos  
com 
renda  
elevada 

466 UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI SÃO PAULO SP Privada C 38.37 168 82% 61% 

526 UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS MOGI DAS CRUZES SP Privada D 33.84 101 86% 39% 

319 UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO DESCALVADO SP Privada C 34.76 397 82% 31% 

176 UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO RIO DE JANEIRO RJ Privada E 32.02 56 61% 36% 

527 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS GOIÂNIA GO Privada D 36.19 449 76% 51% 

18 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS PELOTAS RS Privada C 41.68 45 98% 51% 

15 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS PETRÓPOLIS RJ Privada C 38.06 81 90% 41% 

387 UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO CAMPO GRANDE MS Privada C 39.31 118 77% 30% 

417 UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO SÃO PAULO SP Privada D 35.72 266 85% 60% 

221 UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL SÃO PAULO SP Privada C 36.28 192 74% 40% 

383 UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA BELÉM PA Privada D 35.49 252 55% 69% 

30 UNIVERSIDADE DE ALFENAS ALFENAS MG Privada C 37.12 30 90% 33% 

780 UNIVERSIDADE DE CUIABÁ CUIABÁ MT Privada D 33.45 144 74% 62% 

555 UNIVERSIDADE DE FORTALEZA FORTALEZA CE Privada C 42.06 229 76% 77% 

496 UNIVERSIDADE DE FRANCA FRANCA SP Privada E 32.11 69 86% 39% 

521 UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES MOGI DAS CRUZES SP Privada C 37.62 96 80% 46% 

208 UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO GUARUJÁ SP Privada A 46.60 87 87% 59% 

295 UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL SANTA CRUZ DO SUL RS Privada A 47.48 68 97% 46% 

665 UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ TAUBATÉ SP 
Municipa
l D 36.43 257 89% 46% 

441 UNIVERSIDADE DO CONTESTADO CAÇADOR SC Privada B 38.18 260 93% 24% 

719 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO TANGARÁ DA SERRA MT Estadual C 38.11 36 75% 28% 

472 UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO "PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY" DUQUE DE CAXIAS RJ Privada C 39.46 221 62% 32% 

12 UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE RIO GRANDE RS Federal A 53.22 34 97% 47% 

137 UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO BAURU SP Privada C 41.02 47 91% 55% 

829 UNIVERSIDADE DO TOCANTINS MIRACEMA DO TOCANTINS TO Estadual D 34.87 26 62% 19% 
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Tabela: Características das 301 Escolas do Grupo das Seguidoras (Continua) 

Cód. Nome Município UF Rede Conceito Nota Casos 

% 
brancos 
ou 
amare-
los 

% alunos  
com 
renda 
elevada 

83 UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC Privada B 44.75 340 98% 44% 
275 UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP Privada C 40.26 75 87% 45% 
14 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS SÃO LEOPOLDO RS Privada C 43.06 349 97% 54% 

163 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ NITERÓI RJ Privada C 38.61 351 85% 58% 
550 UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA CAMPINA GRANDE PB Estadual D 34.39 109 74% 35% 
47 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS ANÁPOLIS GO Estadual A 43.53 63 65% 38% 

756 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ FLORIANO PI Estadual C 38.53 137 45% 42% 
95 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAÚ SOBRAL CE Estadual D 34.17 40 60% 20% 
56 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO ARARAQUARA SP Estadual A 46.29 54 89% 61% 

578 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA SALVADOR BA Federal A 49.73 168 58% 69% 
579 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA BANANEIRAS PB Federal D 40.84 138 66% 37% 
577 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS MACEIÓ AL Federal A 47.41 61 57% 52% 
575 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS BELO HORIZONTE MG Federal A 59.39 92 80% 70% 
634 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS PELOTAS RS Federal B 42.80 36 92% 22% 
699 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA CACOAL RO Federal C 36.54 68 65% 38% 

3 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE SÃO CRISTÓVÃO SE Federal B 45.76 64 48% 50% 
569 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ BELÉM PA Federal C 35.67 155 35% 23% 
570 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE CURRAIS NOVOS RN Federal C 48.05 138 75% 43% 
16 UNIVERSIDADE GAMA FILHO RIO DE JANEIRO RJ Privada C 38.78 82 83% 67% 

481 UNIVERSIDADE GUARULHOS GUARULHOS SP Privada C 37.26 89 96% 61% 
458 UNIVERSIDADE IBIRAPUERA SÃO PAULO SP Privada C 38.81 226 75% 51% 
330 UNIVERSIDADE IGUAÇU ITAPERUNA RJ Privada D 30.44 79 81% 38% 

80 
UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO 
ITAJAÍ ITUPORANGA SC Privada D 34.85 219 98% 25% 

671 
UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO E DA 
REGIÃO DO PANTANAL CAMPO GRANDE MS Privada C 38.27 144 83% 50% 

437 UNIVERSIDADE PARANAENSE CASCAVEL PR Privada C 38.89 356 92% 35% 
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Tabela: Características das 301 Escolas do Grupo das Seguidoras (Conclusão) 

Cód. Nome Município UF Rede 
Concei
to Nota

Caso
s 

% 
bran
-cos 
ou  
amar
e-los 

% 
alunos  
com 
renda  
elevad
a 

322 UNIVERSIDADE PAULISTA MANAUS 
A
M Privada E 

38.0
2 1880 87% 60% 

76 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU BLUMENAU SC
Munici
pal A 

47.0
4 192 99% 47% 

423 
UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E 
DAS MISSÕES ERECHIM RS Privada C 

40.6
7 264 97% 27% 

663 UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA RECIFE PE Privada D 
33.5

2 477 75% 43% 

670 UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO BRAGANÇA PAULISTA SP Privada B 
37.0

1 193 89% 47% 

264 UNIVERSIDADE SÃO MARCOS SÃO PAULO SP Privada C 
40.4

6 175 88% 66% 

398 UNIVERSIDADE TIRADENTES ARACAJU SE Privada D 
34.6

8 166 63% 61% 

27 UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE TRÊS CORAÇÕES 
M
G Privada C 

41.6
8 21 81% 29% 

165 UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA RIO DE JANEIRO RJ Privada B 
46.0

0 42 81% 50% 
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APÊNDICE D – Descrição dos Métodos dos Mínimos Quadrados e da Máxima 

Verossimilhança 

 

Este apêndice oferece um tratamento mais formal aos procedimentos de estimação 

utilizados neste trabalho.  O primeiro método a ser detalhado será o dos Mínimos Quadrados, 

por dois motivos.  Em primeiro lugar, e talvez mais importante, esta referência facilitará a 

comparação com o método da Máxima Verossimilhança, que será descrito posteriormente.  

Em segundo lugar, este método foi utilizado para se estimar os coeficientes individuais de 

cada escola, dados estes que serviram de base para o agrupamento das escolas em grupos 

estratégicos. 

 

• O método dos Mínimos Quadrados 

Howard e Rorres (2004, p. 224) afirmam que o método dos Mínimos Quadrados 

deve ser utilizado na solução de sistemas lineares inconsistentes, ou seja, sistemas em que 

existem “erros de medida”.  Nessas situações, não existe uma solução exata para o sistema, no 

sentido de se obter uma curva que passe por todos os pontos dos dados observados 

simultaneamente.  A idéia é chegar “tão perto quanto possível” desse ideal, sendo que a 

medida de distância utilizada é a distância euclidiana.  Dessa forma, a solução encontrada 

pelo método dos Mínimos Quadrados é aquela que minimiza a expressão ||y – βX||2, em que o 

operador || representa a norma euclidiana e ||y – βX||2 representa a distância euclidiana entre o 

vetor obervado y e o vetor previsto pelo modelo βX. 

Chamando os resíduos do modelo de ε, pode-se escrever o modelo clássico de 

regressão da seguinte forma: y = βX + ε. 

O método dos Mínimos Quadrados minimizará a soma de quadrados dos resíduos, 

ou seja, ε’ε = ||y – βX||2. 

Portanto, o problema de minimização é encontrar um vetor β* que minimize a 

seguinte equação: 

 ε’ε = (y – Xβ)’ (y – Xβ)  

Equação  Função objetivo do método dos Mínimos Quadrados 

Expandindo o termo do lado direito da igualdade em (7), chega-se à seguinte 

expressão: ε’ε = y’y – 2y’Xβ + β’X’Xβ (ver GREENE, 1997, p. 236) para um detalhamento 

das passagens).  A condição necessária para um mínimo é: 
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O vetor β* é aquele que satisfaz as equações normais dos Mínimos Quadrados: 

 yX'XX'βyX'XβX' 1)(* −=⇒=   

Equação ção do método dos Mínimos Quadrados 

O método dos Mínimos Quadrados possui a grande virtude de ser facilmente 

implementado numericamente.  Observadas algumas premissas, os estimadores obtidos por 

este método são Best Linear Unbiased Estimators (BLUE).  As principais premissas são as 

seguintes: 

1) A relação existente entre a variável dependente e as variáveis independentes é 

realmente linear, ou seja, o modelo y = βX + ε representa adequadamente a relação 

entre as variáveis; 

2) O modelo é identificável e não existe relação entre as variáveis independentes.  

Em outras palavras, presume-se que a matriz X seja n x K com ordem K e pelo 

menos K observações, ou seja, n≥K.  A premissa de que a matriz X seja n x K com 

ordem K implica afirmar que as colunas da matriz X sejam linearmente 

independentes.  A exigência de que n>=K garante que o modelo seja identificável; 

3) A expectativa matemática dos resíduos é zero, ou seja, E[ε|X] = 0.  Esta premissa 

reflete o fato de que, no método dos Mínimos Quadrados, a reta de regressão passa 

pela média da variável independente y em cada ponto.  Portanto, se a reta de 

regressão passa pela média, o erro esperado em cada ponto é zero.  Além disso, 

também postula-se que a correlação entre o vetor de erros e as variáveis 

dependentes seja zero, ou seja, Cov[ε|X] = 0.; 

4) Os erros são homocedásticos e não-correlacionados.  A homocedasticidade implica 

variância constante do vetor de erros e pode ser expressa da seguinte forma: 

Var[ε|X] = σ2.  Isso significa que o vetor de erros é proveniente de uma única 

população com média zero e variânca σ2, constante.  Além disso, o erro associado 

a uma observação não deve estar correlacionado com os erros associados a 

qualquer outra observação, ou seja, Cov[εi, εj | X] = 0, para todo i = 1, 2, ..., n. 

5) X é uma matriz não-estocástica.  Em outras palavras, esta premissa afirma que os 

valores de X foram convenientemente escolhidos por quem desenhou o 
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experimento a fim de comprovar a relação entre a variável independente e as 

variáveis dependentes.  Claramente, esse não é o caso de quase nenhum 

experimento em Ciências Sociais e certamente não é o caso nesta tese.  Porém, 

Greene (1997, p. 234) afirma que esta premissa pode ser deixada de lado sem 

custo, desde que a premissa três seja respeitada; 

6) Os erros seguem uma distribuição normal com média zero e variância constante, 

ou seja, ε|X ~ N(0; σ2I).  Esta premissa, quando observada, permite que estatísticas 

exatas sejam obtidas para muitos dos testes estatísticos associados ao modelo.  

Nesta tese, manteve-se a premissa de que a distribuição dos erros é normal com 

variância constante. 

Quando essas seis premissas são observadas, os estimadores de Mínimos 

Quadrados são BLUE e coincidem com os estimados de Máxima Verossimilhança.  No 

entanto, no caso de dados que estejam agrupados em uma estrutura hierárquica, como os que 

foram utilizados nesta tese, a premissa quatro é violada, pois a correlação entre os erros não é 

zero (e pode ser calculada através da correlação intra-classe de um modelo hierárquico nulo) 

e, além disso, a variância de cada grupo que compõe cada nível hierárquico (por exemplo, 

cada escola, no nível hierárquico das escolas) pode não ser constante. 

No caso desta tese, presumiu-se variância constante entre os grupos, mas 

correlação entre os erros de cada grupo positiva e diferente de zero.  Nesse caso, os 

estimadores dos Mínimos Quadrados não são mais BLUE.  Nesse caso, é preferível utilizar 

estimadores de Máxima Verossimilhança. 

 

• O método da Máxima Verossimilhança 

Uma das dificuldades inerentes ao método da Máxima Verossimilhança é a exata 

compreensão da idéia subjacente, pois se trata de um procedimento pouco intuitivo.  Já foi 

citada a definição de Bussab e Morettin (2003, p. 301), que explicam que o princípio da 

verossimilhança afirma que “devemos escolher aquele valor do parâmetro desconhecido que 

maximiza a probabilidade de obter a amostra particular observada, ou seja, o valor que torna a 

amostra a “mais provável””. 

DeGroot (1989) oferece uma explicação complementar a esta (pp. 339 e ss).  

Suponha que o vetor observado x, composto por n variáveis aleatórias (x1, ..., xn), represente 

uma amostra aleatória de distribuição de probabilidade qualquer definida por um vetor de 

parâmetros θ, pertencente a um espaço delimitado Ω.  A função de verossimilhança relaciona 

os vetores x e θ e pode ser expressa como f(x|θ). 
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Para cada vetor possível de valores observados x, suponha que δ(x) ∈  Ω denote o 

valor de θ ∈  Ω para o qual a função de verossimilhança f(x|θ) seja máximo e que o vetor 
^
θ = 

δ(x) seja o estimador de θ definido dessa forma.  Nesse contexto, o estimador 
^
θ  é o estimador 

de Máxima Verossimilhança de θ. 

Evidentemente, para maximizar o valor da função de verossimilhança e obter o 

vetor estimador 
^
θ  do vetor desconhecido θ, é preciso, em primeiro lugar, definir a função 

objetivo que deverá ser maximizada. 

Para isso, a representação formal dos modelos hierárquicos, que foi utilizada no 

corpo desta tese, será alterada em favor da utilizada por Pinheiro et al. (2005), que 

desenvolveram o pacote estatístico utilizado neste trabalho. 

Na seção 8.1, o modelo hierárquico de coeficientes aleatórios foi representado da 

seguinte forma: 

 ijijjjij Xy εββ +×+= 10  

jj u0000 += γβ  

jj u1101 += γβ  

(10.1) 

(10.2) 

(10.3)

Equação 8 Modelo hierárquico de coeficientes aleatórios 

Em termos matriciais, o mesmo modelo pode ser mais economicamente 

representado da seguinte forma: 

 yj = ZjΓj + εj 

Γj = Ajβ + bj , 

Em que o subscrito j indica a j-ésima escola, ou seja, a notação acima indica que 

foram “empilhados” j vetores ou matrizes, cada um contendo as observações referentes à j-

ésima escola. 

As duas equações acima podem ser combinadas resultando em yj = Zj (Ajβ + bj) + 

εj e yj = ZjAjβ + Zjbj + εj.  Fazendo Xj igual a ZjAj, o modelo hierárquico pode ser expresso na 

notação utilizada para modelos mistos: 

 yj = Xjβ + Zjbj + εj 

Equação: Representação de um modelo misto 
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Presume-se que bj ~ N(0, ψ), em que ψ representa a matriz de variância-

covariância entre as escolas e que εj ~ N(0, σ2Λj(γ)), em que σ2Λj(γ) representa a matriz de 

covariância entre os alunos da j-ésima escola com parâmetros [σ2 γ’].  β representa o vetor de 

efeitos fixos (coeficientes fixos do primeiro nível hierárquico), bj representa o vetor de efeitos 

aleatórios associados à j-ésima escola (coeficientes aleatórios do segundo nível hierárquico) e 

Xj e Zj representam matrizes com os valores observados para a j-ésima escola das variáveis 

dependentes no primeiro e no segundo níveis hierárquicos, respectivamente.  O vetor de erros 

εj representa o resíduo no nível hierárquico mais baixo, que neste trabalho é representado pelo 

nível dos alunos da j-ésima escola. 

Admitindo-se que bj e εj sejam independentes, a média e a matriz de variância-

covariância de yj são dadas pelas duas expressões abaixo: 

 E(yj) = Xjβ 

Var(yj) = Σj(θ) = ZjψZj’ + σ2Λj(γ) 

Equação: Média e Variância de um modelo misto 

 

Os parâmetros que devem ser estimados são β, ψ, e σ2Λj(γ).  Vonesh e Chinchilli 

(1997, p. 237) afirmam que essa estimação pode ser realizada através do método da Máxima 

Verossimilhança aplicado à seguinte função de distribuição: yj ~ N(Xjβ, Σj(θ)), onde Σj(θ) = 

ZjψZj’ + σ2Λj(γ) e θ = [σ2Λj(γ) Vech(ψ)’]’ representa o vetor de parâmetros distintos de 

variância e covariância. 

Estimativas dos vetores β e bj podem ser obtidas através da resolução das 

seguintes equações de modelos mistos (p. 259): 
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(13)

Equação: Equações do modelo linear misto 

 

Após simplificações, as equações acima resultam em: 
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Vonesh e Chinchilli (1997) afirmam que, se a matriz θ for conhecida (o que 

significa que a matriz ψ também é conhecida), o estimador de β pode ser obtido pelo método 

dos Mínimos Quadrados Generalizados (MQG), através da função objetivo: 

 
QMQG(β|θ) = ∑

=

n

j 1
(yj – Xjβ)’Σj(θ)-1(yj – Xjβ) 

 

O valor de β que minimiza a função objetivo dos Mínimos Quadrados 

Generalizados é o vetor β* obtido através de: 

 
β*(θ) = (∑

=

n

j 1
Xj’Σj(θ)-1Xj)-1(∑

=

n

j 1
Xj’Σj(θ)-1yj) 

 

Os valores de bj obtidos pela equação do modelo linear misto correspondem às 

estimativas bayesianas empíricas, ou estimativas “encolhidas” apresentadas na seção 8.2 

Usualmente, no entanto, a matriz θ não é conhecida e se faz necessário estimá-la a 

partir dos dados. 

Vonesh e Chinchilli (1997) propõem que a estimativa de máxima verossimilhança 

da matriz θ pode ser obtida através da maximização da seguinte função em β e θ: 

 
L(β,θ) = – (½)N log(2π) – (½)∑

=

n

j 1
{(yj – Xjβ)’Σj

 -1(yj – Xjβ) + log|Σj|}, 

 

Em que L representa o operador de logaritmo da verossimilhança e N representa o 

número total de casos. Nm  nm 
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Substituindo-se  vetor β pela estimativa β*, pode-se reescrever a função da 

seguinte forma: 

 
L(θ) = – (½){N log(2π) + (½)∑

=

n

j 1
(ε*

j’Σj
 -1ε*

j + log|Σj|)}, 

 

Em que ε*
j = yj – Xjβ.  Nesse ponto, para se obter a estimativa de θ, basta resolver 

a equação ∂L(θ)/ ∂θ = 0. 

Os procedimentos de estimação são simultâneos e os valores dependem uns dos 

outros e são necessárias várias iterações para se atingirem valores estáveis para os parâmetros 

desconhecidos.  Em termos computacionais, dois algoritmos são particularmente populares, o 

EM e o Newton-Raphson (PINHEIRO et al., 2005). 

Segundo os autores, as estimativas EM são mais rapidamente calculadas do que as 

de Newton-Raphson para valores longe do ótimo da função.  Porém, para valores próximos ao 

ótimo, o algoritmo EM demora a convergir, em comparação com o Newton-Raphson. 

Portanto, a biblioteca nlme, desenvolvida por Pinheiro e Bates e implementada no 

pacote estatístico R, utiliza um procedimento de estimação híbrido, pelo qual inicialmente são 

realizadas algumas iterações EM e, a partir desse momento, o procedimento muda para um 

algoritmo Newton-Raphson utilizando como estimativa inicial os valores atingidos pelo 

algoritmo EM. 
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APÊNDICE E – Tabelas de detalhamento dos resultados de testes de hipótese 

 

Hipótese A1 (H.A1): Determinadas características de alunos conduzem a um desempenho escolar superior.  Esta hipótese possui 

quatro sub-hipóteses, conforme tabela abaixo: 

Sub-hipóteses Variável utilizada Formulação estatística da hipótese Coeficiente (desvio-
padrão) / significância 

(1) 

Conclusão 

H.A1.1: Alunos das raças branca ou amarela 
apresentam melhor desempenho escolar do que 
os outros; 

V2: Raça H0: μ(brancos e amarelos) = μ(outros) 
H1: μ(brancos e amarelos) <> μ(outros) 

0.53 (0.14) / 0.00+ Rejeita-se H0 

H.A1.2: Alunos provenientes de escolas 
particulares de ensino médio apresentam melhor 
desempenho escolar do que os outros; 

V3: Trajetória 
escolar 

H0: μ(ensino privado) = μ(ensino público 
ou ambos) 

H1: μ(ensino privado) <> μ(ensino público 
ou ambos) 

0.49 (0.12) / 0.00+ Rejeita-se H0 

H.A1.3: Alunos com fluência em inglês 
apresentam melhor desempenho escolar do que 
os outros; 

V4: Inglês H0: μ(inglês fluente) = μ(inglês não 
fluente) 

H1: μ(inglês fluente) <> μ(inglês não 
fluente) 

2.01 (0.12) / 0.00+ Rejeita-se H0 

H.A1.4: Alunos com que utilizam computadores 
dom freqüência elevada apresentam melhor 
desempenho escolar do que os outros. 

V5: Uso de TI H0: μ(uso freqüente de TI) = μ(uso não-
freqüente de TI) 

H1: μ(uso freqüente de TI) = μ(uso não-
freqüente de TI) 

4.88 (0.19) / 0.00+ Rejeita-se H0 

(1) Conforme estimativas obtidas para o Modelo 3. 
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Hipótese A2 (H.A2): A avaliação que o aluno faz de sua escola é diretamente proporcional ao seu desempenho no ENC.  Esta 

hipótese possui três sub-hipóteses, conforme tabela abaixo. 

Sub-hipóteses Variável utilizada Formulação estatística da 
hipótese 

Coeficiente (desvio-padrão) / 
significância (1) 

Conclusão 

H.A2.1: A avaliação que o aluno faz da infra-
estrutura de sua escola é diretamente 
proporcional ao seu desempenho no ENC; 

V6: Avaliação individual da 
infra-estrutura da escola 

H0: β(V6) = 0   
H1: β(V6) <> 0 

Não se rejeita H0 

H.A2.2: A avaliação que o aluno faz do projeto 
pedagógico de sua escola é diretamente 
proporcional ao seu desempenho no ENC; 

V7: Avaliação individual do 
projeto pedagógico 

H0: β(V7) = 0   
H1: β(V7) <> 0 

Não se rejeita H0 

H.A2.3: A avaliação que o aluno faz do corpo 
docente de sua escola é diretamente 
proporcional ao seu desempenho no ENC; 

V8: Avaliação individual do 
corpo docente 

H0: β(V8) = 0   
H1: β(V8) <> 0 

Não se rejeita H0 

H.A2.4: A avaliação que o aluno faz das 
competências que ele desenvolveu ao longo do 
curso é diretamente proporcional ao seu 
desempenho no ENC. 

V9: Avaliação individual das 
competências desenvolvidas 
ao longo do curso 

H0: β(V9) = 0   
H1: β(V9) <> 0 

Não foram estimados 
coeficientes para estas variáveis 
no Modelo 3 pois estas variáveis 
não se mostraram significantes 

nos modelos para a sub-amostra. 

Não se rejeita H0 

(1) Conforme estimativas obtidas para o Modelo 3. 
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Hipótese A3 (H.A3): O desempenho no ENC é diretamente proporcional aos recursos sócio-econômicos da família do respondente.  

Esta hipótese possui duas sub-hipóteses, conforme tabela abaixo: 

Sub-hipóteses Variável utilizada Formulação estatística da 
hipótese 

Coeficiente (desvio-padrão) / 
significância (1) 

Conclusão 

H.A3.1: Alunos de família de renda elevada 
apresentam melhor desempenho que os outros; 

V10: Renda familiar H0: μ(renda elevada) = μ(renda 
baixa e média) 

H1: μ(renda elevada) <> μ(renda 
baixa e média) 

2.01 (0.11) / 0.00+ Rejeita-se H0 

H.A3.2: Alunos cujos pais tenham nível de 
formação escolar mais elevado apresentam 
melhor desempenho que os outros. 

V11: Nível 
educacional dos pais 

H0: β(V11) = 0   
H1: β(V11) <> 0 

Coeficiente não foi estimado no 
Modelo 3, pois variável não se 

mostrou significante nos modelos 
para a sub-amostra. 

Não se rejeita H0 

(1) Conforme estimativas obtidas para o Modelo 3. 
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Hipótese E1 (H.E1): Determinadas características gerais das escolas contribuem para o desempenho de seus formandos.  Esta 

hipótese possui duas sub-hipóteses, conforme tabela abaixo: 

Sub-hipóteses Variável utilizada Formulação estatística da 
hipótese 

Coeficiente (desvio-
padrão) / significância 

(1) 

Conclusão 

H.E1.1: O desempenho médio dos formandos de uma 
IES no Provão é diretamente proporcional à relação 
candidato/vaga observada no vestibular dessa instituição; 
 

V12: Candidatos / vaga H0: β(V12) = 0   
H1: β(V12) <> 0 

1.75 (0.20) / 0.00+ Rejeita-se H0 

H.E1.2: O desempenho médio dos formandos de uma 
IES no Provão é diretamente proporcional à avaliação 
média que os alunos fazem da infra-estrutura dessa 
instituição. 

V13: Avaliação média da 
infra-estrutura da escola 

H0: β(V13) = 0   
H1: β(V13) <> 0 

Coeficiente não foi 
estimado no Modelo 3, 

pois variável não se 
mostrou significante no 

Modelo 2. 

Não se rejeita H0 

(1) Conforme estimativas obtidas para o Modelo 3. 
 

Hipótese E2 (H.E2): O desempenho médio dos alunos de uma escola é diretamente proporcional à composição e à avaliação que os 

alunos fazem do corpo docente dessa escola.  Esta hipótese possui duas sub-hipóteses, conforme tabela abaixo: 

Sub-hipóteses Variável utilizada Formulação 
estatística da hipótese 

Coeficiente (desvio-
padrão) / significância 

(1) 

Conclusão 

H.E2.1: O desempenho médio dos formandos de uma IES 
no Provão é diretamente proporcional ao percentual de 
doutores no corpo docente dessa escola; 
 

V14: % de doutores no corpo 
docente 

H0: β(V14) = 0   
H1: β(V14) <> 0 

4.82 (1.44) / 0.00+ Rejeita-se H0 

H.E2.2: O desempenho médio dos formandos de uma IES 
no Provão é diretamente proporcional à avaliação média que 
os alunos fazem do corpo docente dessa escola. 

V15: Avaliação média do 
corpo docente da escola 

H0: β(V15) = 0   
H1: β(V15) <> 0 

-2.92 (0.91) / 0.00+ Rejeita-se H0.  Porém, 
sentido do coeficiente 
estimado é contrário à 

expectativa. 
(1) Conforme estimativas obtidas para o Modelo 3. 
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Hipótese E3 (H.E3): O desempenho médio dos alunos de uma escola é diretamente proporcional à composição e à avaliação que os 

alunos fazem do corpo docente dessa escola.  Esta hipótese possui duas sub-hipóteses, conforme tabela abaixo: 

Sub-hipóteses Variável utilizada Formulação estatística 
da hipótese 

Coeficiente (desvio-
padrão) / significância 

(1) 

Conclusão 

H.E3.1: O desempenho médio dos formandos de 
uma IES no Provão é diretamente proporcional ao 
percentual de alunos brancos e amarelos dessa 
escola; 

V16: % de alunos brancos e 
amarelos 

H0: β(V16) = 0   
H1: β(V16) <> 0 

11.27 (1.31) / 0.00+ Rejeita-se H0 

H.E3.2: O desempenho médio dos formandos de 
uma IES no Provão é diretamente proporcional ao 
percentual de alunos com renda elevada dessa 
escola; 

V17: % de alunos com renda 
elevada 

H0: β(V17) = 0   
H1: β(V17) <> 0 

Coeficiente não foi 
estimado no Modelo 3, 

pois variável não se 
mostrou significante no 

Modelo 2. 

Não se rejeita H0 

H.E3.3: O desempenho médio dos formandos de 
uma IES no Provão é diretamente proporcional ao 
percentual de alunos com fluência em inglês dessa 
escola; 

V18: % de alunos com fluência em 
inglês 

H0: β(V18) = 0   
H1: β(V18) <> 0 

7.88 (1.27) / 0.00+ Rejeita-se H0 

H.E3.4: O desempenho médio dos formandos de 
uma IES no Provão é diretamente proporcional ao 
percentual de alunos que utilizam o computador 
regularmente nessa escola; 

V19: % de alunos que utiliza TI 
regularmente 

H0: β(V19) = 0   
H1: β(V19) <> 0 

11.49 (2.94) / 0.00+ Rejeita-se H0 

H.E3.5: O desempenho médio dos formandos de 
uma IES no Provão é diretamente proporcional ao 
percentual de alunos que cursaram o ensino médio 
somente em escolas particulares nessa escola. 

V20: % de alunos que cursou o 
ensino médio somente em escolas 
particulares 

H0: β(V20) = 0   
H1: β(V20) <> 0 

Coeficiente não foi 
estimado no Modelo 3, 

pois variável não se 
mostrou significante no 

Modelo 2. 

Não se rejeita H0 

(1) Conforme estimativas obtidas para o Modelo 3. 

 

 



272 

Hipótese E4 (H.E4): O desempenho médio dos alunos de uma escola é diretamente proporcional à satisfação dos alunos com o curso.  

Esta hipótese possui duas sub-hipóteses, conforme tabela abaixo: 

Sub-hipóteses Variável utilizada Formulação 
estatística da hipótese 

Coeficiente (desvio-
padrão) / significância 

(1) 

Conclusão 

H.E4.1: O desempenho médio dos formandos de uma IES 
no Provão é diretamente proporcional à avaliação média que 
os alunos fazem do projeto pedagógico dessa escola; 

V21: Avaliação média do 
projeto pedagógico da escola 

H0: β(V21) = 0   

H1: β(V21) <> 0 

Coeficiente não foi 
estimado no Modelo 3, 

pois variável não se 
mostrou significante no 

Modelo 2. 

Não se rejeita H0 

H.E4.2: O desempenho médio dos formandos de uma IES 
no Provão é diretamente proporcional à avaliação média que 
os alunos fazem das competências desenvolvidas ao longo 
do programa oferecido por essa escola. 

V22: Avaliação média das 
competências desenvolvidas 
ao longo do curso 

H0: β(V22) = 0   

H1: β(V22) <> 0 

6.24 (1.01) / 0.00+ Rejeita-se H0 

 

(1) Conforme estimativas obtidas para o Modelo 3. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A – Questionário de perfil utilizado no Exame Nacional de Cursos de 2003  

ANEXO B – Exemplo de informação do perfil de corpo docente disponibilizado 

eletronicamente pelo INEP / MEC 
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ANEXO B – Exemplo de informação do perfil de corpo docente disponibilizado 

eletronicamente pelo INEP / MEC 

 
Fonte: INEP, 2005a. 
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