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RESUMO 

 

ASSUNÇÃO, Marcus Vinicius Dantas de. A influência do background familiar no 
acesso ao Ensino Técnico Federal Brasileiro. 2013. 123 fls. Texto de Defesa 
(Mestrado em Ciências da Administração) - Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Natal/RN. 
 

Este trabalho compreende uma investigação acerca da influência que as variáveis 

de background familiar (escolaridade do pai, escolaridade da mãe e renda familiar) 

exercem sobre o desempenho de um estudante, candidato às vagas dos processos 

de seleção (Exame de seleção e PROITEC) do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Nessa perspectiva, o objetivo 

geral da pesquisa consiste em analisar a influência do background familiar, como 

determinante de desempenho do aluno, no acesso ao Ensino Técnico Profissional 

do IFRN. Utilizaram-se dados secundários correspondentes a dois bancos de dados 

(Exame de seleção e PROITEC) perfazendo um total de 19.226 observações 

referente às vagas ofertadas no ano de 2013. Buscando alcançar o objetivo 

proposto, formulou-se um modelo conceitual composto por três hipóteses. Os 

resultados foram apresentados em quatro etapas: etapa I – apresentação dos 

resultados das estatísticas descritivas referentes aos dois bancos de dados; etapa II 

– separação dos campi em clusters; etapa III – análise das regressões múltiplas; e, 

etapa IV – análise das regressões logísticas. Utilizaram-se dois testes estatísticos 

para validação das hipóteses: teste T e teste de Wald. As hipóteses 1 e 2 foram 

confirmadas e, a H3, refutada. Os resultados apresentaram uma causalidade positiva 

das variáveis renda familiar e escolaridade do pai (com maior efeito para os pais 

com ensino superior completo). Já a variável escolaridade mãe não obteve 

significância estatística para este estudo. Com base nesse resultado, após esse 

trabalho, essa instituição tem como elaborar um planejamento estratégico para 

auxiliar na taxa de sucesso dos alunos elaborando diagnósticos a fim de diminuir os 

efeitos das variáveis que impactaram de maneira negativa.    

 

Palavras-chave: Background familiar. Educação. Ensino Técnico. Processos 

seletivos. 
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ABSTRACT 

 

ASSUNÇÃO, Marcus Vinicius Dantas de. The infuence of Family background in the 
access to Federal Technical Education in Brazil. Index. 2013. 123 fls. Master 
Dissertation Texto de Defesa (Master Science in Administration) - Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN. 

 

This paper comprises an investigation on the influence of the variable family 

backgrounds (father school level, mother school level and family income) over the 

pupil’s performance in admissions examination (entrance test or PROITEC) at 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

From that point of view, the main goal of this research is to analyze the influence of 

the family background as a determiner of the pupil´s performance in the access to 

Technical and Professional education at IFRN. Secondary data were used from two 

databases (entrance test and PROITEC) adding up to 19.226 observations to the 

vacancies offered in the year of 2013. Aiming at achieving the proposed goal, a 

conceptual model composed of three hypothesis was developed. The results were 

presented in four stages: stage I – presentation of the descriptive statistical results of 

the two databases; stage II – separation of the campi in clusters; stage III – analysis 

of multiple regressions; stage IV – analysis of the logistics regressions. Two 

statistical tests were used to validate the hypothesis: T-test and Wald test. 

Hypothesis 1 and 2 were confirmed and H3 was refused. The results presented 

favorable causal connections to the family income and the father school level 

variables (with bigger effect for fathers with a higher education degree). The mother 

school level variable did not provide statistical significance for this research. Based 

on this result, after this work, this institution is to develop a strategic plan to assist in 

the success rate of students preparing diagnoses in order to diminish the effects of 

the variables that impacted negatively. 

 

Keywords: Family background. Education. Technical Education. Admissions 

Examination. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Esta seção é composta pela apresentação inicial do tema proposto, seguido 

da contextualização do problema de pesquisa, objetivos da pesquisa, hipóteses de 

pesquisa, bem como a justificativa por meio de sua relevância teórica e prática. Será 

ainda apresentada a estrutura da dissertação, buscando sistematizar a arquitetura 

do trabalho. 

1.1 Contextualização da pesquisa 

 

A sociedade tem passado por transformações sociais e culturais nas últimas 

décadas, modificando os padrões sociologicamente aceitos. Os cidadãos tem se 

mostrado mais exigentes e conhecedores dos processos sociais nos quais estão 

inseridos, provocando quebras de paradigmas na política, religião, esportes e 

economia. Os tempos passam, contudo a necessidade da população em edificar seu 

conhecimento sobre bases sólidas de cultura e sabedoria não adormece, mas 

cresce a cada tempo. 

Esse conhecimento é almejado por todos os componentes da sociedade, 

desde a criança, que sonha em sonorizar suas primeiras letras, até aqueles que 

alcançam um nível de pós-graduação, buscando contribuir com a ciência mediante 

pesquisas que tragam benefícios aos partícipes das comunidades espalhadas por 

todo o território de uma nação.  

Há ainda aqueles que por algum motivo não tiveram acesso a um ensino de 

qualidade e, por isso, não conseguiram alcançar os seus anseios pessoais e 

profissionais. Existem também outros que não tiveram a oportunidade de frequentar 

os bancos escolares, quiçá obter um diploma em sua vida, seja por motivos culturais 

ou por falta de recursos financeiros, dentre outros. A Educação apresenta-se como 

necessária à formação de um indivíduo e mostra-se decisiva para a construção do 

seu futuro. 

As pessoas que tiveram acesso a uma educação de qualidade têm a 

possibilidade de escolha de uma profissão, de uma moradia, viagens, intercâmbios, 

acessos a cultura, etc. São indivíduos preparados para ter o discernimento acerca 

das atualidades que a informática, a cibernética, a medicina, a ciência trazem a cabo 
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constantemente, oportunizando se reinventarem a partir das oportunidades que lhes 

são disponibilizadas. 

A probabilidade de se obter um emprego bem remunerado nas empresas é 

crescente quão maior for o nível educacional apresentado pelo pleiteante. Não lhe é 

assegurada a certeza de uma boa colocação no mercado, porém elevam-se suas 

chances caso possua um curso técnico profissionalizante, uma graduação ou um 

curso de pós-graduação, seja este lato sensu ou stricto sensu. 

No Brasil, a educação de qualidade é um direito do cidadão garantido pelo 

artigo 205 da Constituição Federal (1988). A fim de garantir a efetividade desse 

direito, a Carta Política de 1988 estabeleceu como dever do Estado ofertar 

“Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria”, conforme reza o artigo 208, inciso I. A Constituição 

Federal ainda assevera o ensino infantil, em creche e pré-escola até os 5 anos de 

idade, como também a progressiva universalização do ensino médio gratuito. 

A responsabilidade pela Educação básica e infantil, de acordo com a 

Constituição de 1988, fica a cargo dos municípios, enquanto o ensino médio é de 

responsabilidade dos estados e da união. Com o intuito de equalizar as 

oportunidades educacionais e garantir os padrões mínimos de ensino (artigo 211, § 

1º da Constituição Federal), criou-se a Rede Federal de Ensino, composta por 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF’s) e os Centros Federais 

de Educação Tecnológica (CEFET’s). 

A Rede Federal de Ensino atua em todo território brasileiro, distribuídos por 

todos os estados da federação. Em 2010, de acordo com os dados do Ministério da 

Educação (MEC), o Brasil contava com 354 unidades educacionais, perfazendo um 

total de 400 mil vagas para o ensino técnico e tecnológico. Até 2014, estão previstas 

mais 208 novas unidades gerando mais 200 mil vagas para essa categoria de 

ensino. A rede federal oferta vagas destinadas ao ensino básico, com as turmas de 

PROEJA (Programa nacional de integração da Educação profissional), ao ensino 

médio técnico nas modalidades integrado regular e subsequente, ao ensino superior 

nas modalidades licenciatura e tecnólogo, e a pós-graduações lato e stricto sensu. 

A procura por uma vaga na rede federal de ensino é elevada provocando um 

desbalanceamento entre a oferta e a demanda. O ingresso aos diversos níveis de 

ensino, ofertados pelas instituições técnicas, é dado por meio de processos seletivos 
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via editais públicos, alcançando tanto alunos oriundos da rede pública de ensino, 

como também alunos advindos das escolas privadas. 

 O sucesso nos processos seletivos pode ser observado por meio de fatores, 

cujos estudiosos da área denominam de determinantes de desempenho da 

Educação. Esses apresentam elementos capazes de influenciar a performance de 

um estudante, tendo em vista deficiências passadas. Um dos determinantes de 

desempenho apontados pela literatura é fundamentado pelo background familiar.  

O estudo acerca do background familiar advém dos resultados encontrados 

por Coleman (1966), em sua ampla pesquisa educacional, com estudantes norte-

americanos na década de 1960. Antes disso, Schutz (1961) e Becker (1964) já 

haviam desenvolvido teorias que alicerçavam os resultados da pesquisa de 

Coleman. Mais recentemente, a literatura ainda continua com novas abordagens a 

partir dos trabalhos desenvolvidos por Riani, Rios-Neto (2008); Castelar et al (2010); 

Cavalcanti et al (2010); Guimarães, Arraes (2010); Guimarães, Sampaio (2011); 

Santana, Netto Júnior (2011); Quevedo-Silva, Sauer (2012); Zhao et al (2012). 

A partir do contexto apresentado, esta dissertação tem como objetivo 

determinar a influência do background familiar, como determinante de desempenho 

do estudante, no acesso ao Ensino Técnico Federal Brasileiro para os processos 

seletivos do ensino médio técnico integrado do ano de 2013 do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN.   

O problema de pesquisa trata da verificação da influência do background 

familiar como determinante de desempenho no processo seletivo de uma Instituição 

de Ensino Técnico Federal no Brasil. Busca-se, então, a resposta para a seguinte 

questão: Qual o influência do background familiar no acesso ao Ensino Técnico 

Federal Brasileiro? 

A investigação parte da hipótese básica de que o background familiar 

influencia diretamente o sucesso no acesso ao Ensino Técnico Federal Brasileiro. 

No intuito de se obter o melhor resultado possível para a pergunta problema, optou-

se por desmembrar a hipótese básica em três hipóteses secundárias as quais se 

seguem, conforme a Figura 1:  
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Figura 1 – Hipóteses de pesquisa 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

A primeira Hipótese considera a renda familiar como importante variável na 

mensuração do desempenho do estudante em sua vida acadêmica, fundamentado 

pelos resultados de causalidade positiva nas pesquisas de Duncan, Brooks-Gunn, 

Klebanov (1994); Lefebvre, Merrigan (1998); Castelar et al (2010); Cavalcanti et al 

(2010); Guimarães, Sampaio (2011); Quevedo-Silva, Sauer (2012). Diante desse 

contexto, insurge a Hipótese 1 (H1): 

 

 H1: Quanto maior for renda familiar do candidato, maiores são as 

chances de ingresso no Ensino Técnico Federal Brasileiro.  

 

A segunda Hipótese considera a escolaridade do pai como determinante para 

o sucesso acadêmico do estudante, haja vista ser o pai uma figura importante no 

seio familiar, muitas vezes vinculada a uma cultura patriarcal advinda dos séculos 

passados, a qual ainda perdura em algumas sociedades. Os argumentos 

fundamentais para a formulação dessa Hipótese advêm da causalidade positiva 

encontrada nas pesquisas de Lefebvre, Merrigan (1998); Emilio, Belluzo Júnior, 

Alves (2004); Cavalcanti et al (2010); Guimarães, Arraes (2010); Guimarães, 

Sampaio (2011); Santana, Netto Júnior (2011); Quevedo-Silva, Sauer (2012). Diante 

desse contexto, emerge a Hipótese 2 (H2): 
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 H2: A escolaridade do pai influencia positivamente no desempenho do 

candidato, aumentando as chances de ingresso no Ensino Técnico 

Federal Brasileiro. 

 

A fim de melhor compreender a causalidade mensurada para cada um dos 

níveis escolares dos pais dos estudantes candidatos às vagas, tanto do exame de 

seleção quanto do PROITEC, recorreu-se a elaboração de proposições, quais 

sejam: 

 

P2.1 O pai possuir no máximo ensino fundamental completo influencia 

positivamente no desempenho do estudante pleiteante a vaga no Ensino Técnico 

Federal Brasileiro;  

P2.2   O pai possuir no máximo ensino médio completo influencia positivamente 

no desempenho do estudante pleiteante a vaga no Ensino Técnico Federal 

Brasileiro; 

P2.3 O pai possuir no máximo ensino superior completo influencia 

positivamente no desempenho do estudante pleiteante a vaga no Ensino Técnico 

Federal Brasileiro. 

 

Considerando os atributos que determinam se um indivíduo terá ou não um 

desempenho acadêmico satisfatório, logo emerge a variável escolaridade da mãe. 

Uma parcela da literatura traz essa variável como objeto de estudo, por se tratar da 

figura acolhedora e de maior presença na Educação dos filhos, mas de um modo 

geral a variável é observada para aferir fenômenos relacionados ao background 

familiar, como nos trabalhos de: Duncan, Brooks-Gunn, Klebanov (1994); Lefebvre, 

Merrigan (1998); Woessmann (2004); Emilio, Belluzo Júnior, Alves (2004); Riani, 

Rios-Neto (2008); Castelar et al (2010); Cavalcanti et al (2010); Guimarães, Arraes 

(2010); Guimarães, Sampaio (2011); Quevedo-Silva, Sauer (2012). Diante desse 

contexto, surge a Hipótese 3 (H3): 

 

 H3: A escolaridade da mãe influencia positivamente no desempenho do 

candidato aumentando as chances de ingresso no Ensino Técnico 

Federal Brasileiro. 
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No intuito de melhor inferir a causalidade mensurada para cada um dos níveis 

escolares das mães dos estudantes candidatos às vagas do exame de seleção e 

PROITEC, utilizou-se das seguintes proposições: 

 

P3.1 A mãe possuir no máximo ensino fundamental completo influencia 

positivamente no desempenho do estudante pleiteante a vaga no Ensino Técnico 

Federal Brasileiro; 

P3.2 A mãe possuir no máximo ensino médio completo influencia 

positivamente no desempenho do estudante pleiteante a vaga no Ensino Técnico 

Federal Brasileiro; 

P3.3 A mãe possuir no máximo ensino superior completo influencia 

positivamente no desempenho do estudante pleiteante a vaga no Ensino Técnico 

Federal Brasileiro. 

 

1.2 Objetivos 

 

Nessa perspectiva, o objetivo geral da presente pesquisa consiste em analisar 

a influência do background familiar, como determinante de desempenho do aluno, 

no acesso ao Ensino Técnico Profissional do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Para que se atinja o objetivo geral desta pesquisa, faz-se necessário seguir 

as seguintes etapas: 

1. Identificar o perfil dos estudantes pleiteantes as vagas do Processo 

Seletivo 2013; 

2. Melhorar a consistência interna dos dados; 

3. Mensurar a influência das variáveis de background familiar 

(escolaridade do pai, escolaridade da mãe e renda familiar) sobre o 

desempenho dos candidatos para cada cluster; 

4. Comparar o desempenho dos alunos advindos do ensino privado e do 

ensino público; 

5. Analisar a influência do background familiar nos resultados dos 

candidatos por cluster. 

Frente ao exposto, os objetivos alinhados ao problema de pesquisa  

justificam-se pela carência na literatura brasileira no campo dos determinantes de 
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desempenho da Educação, mais precisamente relacionados aos estudos de 

background familiar, sobretudo no âmbito dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia brasileiros. 

 

1.3 Justificativa 

 

A Educação é um assunto permanente nas pesquisas acadêmicas, passível 

de ser investigado, uma vez que determina o futuro e os anseios dos indivíduos que 

compõem uma nação. Os estudos nessa área são vastos, sendo uma área limítrofe 

entre vários campos do conhecimento, a saber: Administração, Sociologia, Filosofia, 

Economia, dentre outros. No que concerne aos estudos de determinantes de 

desempenho da Educação, o background se destaca como variável de impacto 

capaz de revelar o desempenho de um aluno na escola. 

O debate acerca da Educação, como fator determinante para a desigualdade 

de renda, vem se acentuando no Brasil. O background familiar é considerado, pelos 

seguidores da teoria do capital humano, como o principal fator de explicação para o 

baixo desempenho de alunos em um determinado grau acadêmico (MENEZES-

FILHO, 2001; CURI, 2006). As influências do background familiar em relação aos 

sistemas educacionais têm fomentado pesquisas no Brasil e em outros países nos 

últimos tempos. 

Os focos dos trabalhos têm-se voltado para investigações relativas ao ensino 

superior e ao ensino básico. No Brasil, no que tange aos estudos no ensino superior, 

há diversas pesquisas sobre o desempenho acadêmico dos estudantes das 

Universidades Públicas (CAVALCANTI et al, 2010; GUIMARÃES; ARRAES, 2010; 

GUIMARÃES; SAMPAIO, 2011; QUEVEDO-SILVA; SAUER, 2012), tanto em relação 

à entrada mediante vestibulares, como aos índices de repetência e evasão. Já os 

estudos do ensino básico fundamentam-se, essencialmente, nos resultados de 

pesquisas realizadas a partir dos dados do SAEB (Sistema de Avaliação da 

Educação Básica), como as realizadas por Riani, Rios Neto (2008); Santana, Netto-

Júnior (2008).  

Nesse contexto, percebe-se a criação de uma lacuna na literatura de 

background familiar acerca das pesquisas no ensino técnico profissional. Portanto, 

esta pesquisa justifica-se pelo preenchimento dessa lacuna nos estudos de 

determinantes de desempenho da Educação, haja vista a expansão do ensino 
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técnico profissional no Brasil por meio da ampliação da Rede Federal de Ensino e do 

Sistema dos S’s. Além disso, a pesquisa poderá contribuir para discussões sobre as 

políticas de acesso ao ensino técnico profissional, como também fomentar futuras 

investigações em meio a essa temática.  

 

1.4 Estrutura da dissertação 

 

Esta dissertação é composta por cinco seções, sendo a primeira seção 

dedicada à introdução, seguida da segunda seção com uma abordagem voltada 

para a teoria do background familiar. A terceira seção trata dos procedimentos 

metodológicos utilizados, bem como as ferramentas estatísticas. Já a quarta seção 

traz os resultados e discussões a partir da análise dos dados. Por fim, concluir-se-á 

o estudo mediante a obtenção de respostas para os objetivos específicos propostos 

e confirmação ou não das hipóteses levantadas. A estrutura da pesquisa está 

sistematizada por meio da Figura 2. 
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                     Figura 2 – Estrutura Organizacional do trabalho 

 

                Fonte: Dados de estudo, 2013. 

 

A seção 1 versa sobre a introdução da dissertação, trazendo consigo a 

contextualização sobre Educação, determinantes de desempenho do estudante e 
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background familiar. Constam ainda nessa seção o problema de pesquisa, as 

hipóteses de pesquisa, os objetivos, a justificativa e a estrutura da dissertação. 

A seção 2 trata das perspectivas teóricas do estudo, as quais foram divididas 

em 5 subseções com o intuito de facilitar o entendimento sobre a temática em 

questão. Serão discutidos os referenciais teóricos que suportam o estudo de 

background familiar no Brasil e em outros países, desde o item 2.1, cujo conteúdo 

remete à importância da Educação, até o item 2.5 com explicações sobre as 

variáveis utilizadas nessa pesquisa. 

A seção 3 demonstra os procedimentos metodológicos utilizados. Inicia-se 

com a caracterização do estudo, detalhando a população e a amostra e 

apresentando como foram coletados os dados. Há ainda os procedimentos de 

escolha de variáveis e as ferramentas estatísticas escolhidas para a análise e 

interpretação dos dados do trabalho. 

Na seção 4, são realizadas as análises e discussões a partir dos resultados 

alcançados pela aplicação dos métodos multivariados de regressão e análise de 

cluster, bem como mediante as estatísticas descritivas que permitirão delinear o 

perfil dos estudantes foco dessa investigação. Os resultados serão confrontados 

com as perspectivas teóricas apresentadas na seção 2, confirmando ou refutando as 

hipóteses desenvolvidas para essa pesquisa. 

Na seção 5, chegam-se às conclusões, verificando se fora encontrada a 

resposta para a pergunta problema proposta na seção 1, se os objetivos propostos 

foram alcançados e se as hipóteses foram confirmadas ou não.  
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2 BACKGROUND COMO DETERMINANTE DE DESEMPENHO DA EDUCAÇÃO 

 

Esta seção tem como objetivo apresentar o posicionamento acerca da 

Educação no Brasil, bem como compreender os fatores determinantes de 

desempenho dos candidatos pleiteantes a uma vaga no Ensino Técnico Federal 

Brasileiro por meio dos processos seletivos, na perspectiva fundamentada no 

background familiar. 

 

2.1 Educação 

 

A Educação pode representar uma chance de transformação social para o 

indivíduo, possibilitando a este a abertura para o mercado do emprego que a cada 

dia torna-se mais seletivo na busca pelos melhores profissionais. Pode ser vista 

como um dos fatores-chave para definir a força motriz do crescimento, fortalecendo 

o conhecimento e a sociedade por meio de inovações tecnológicas para fornecer 

rendimentos crescentes de produtividade ao longo prazo (ROMER, 1986; LUCAS, 

1988) e, ainda, apresenta-se como um dos mecanismos de maior importância que 

determinam o processo de mobilidade social intergeracionais de um país (DUMAS; 

LAMBERT, 2007). 

Apesar dos investimentos crescentes nos últimos anos, a Educação ainda 

não atingiu o padrão de excelência desejado pela sociedade brasileira.  Segundo 

Silva Júnior (2009), a Educação parece ser o maior dos gargalos sociais brasileiros, 

pois a população tem uma baixa escolaridade, levando o país a um déficit 

educacional e, consequentemente, provocando maiores desigualdades de renda e 

menores chances de promoção social para o indivíduo com menor nível de ensino.  

As disparidades de saberes entre esses indivíduos contribuem de forma direta 

para a má distribuição de renda no país. De acordo com o Banco Mundial (2012), o 

Brasil está na 14ª posição em um ranking que aponta os países mais desiguais em 

distribuição de renda do mundo. Se for considerada apenas a América da Sul, o 

Brasil está no 3º posto, perdendo apenas para a Bolívia, seguido da Colômbia. 

Conforme Barros, Mendonça (1996), pode-se haver uma redução entre a 

metade e 1/3 na desigualdade de renda se fossem eliminados os diferenciais de 

renda por nível educacional, isso porque a Educação impacta diretamente no padrão 

de vida do indivíduo. 
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Buchmann, Hannum (2001) entendem ser a Educação um dos principais 

fatores responsáveis pelas desigualdades sociais existentes e pela mobilidade social 

do indivíduo. De acordo com as autoras, há dois fatores que refletem no 

desempenho educacional de um indivíduo: a oferta, relacionada às oportunidades 

educacionais disponíveis, e a demanda que diz respeito às decisões da família 

quanto à educação. 

A Educação mostra-se, desta forma, como uma das variáveis de maior 

relevância para o crescimento de um país, dadas as suas dimensões econômicas e 

sociais; é, portanto, elemento fundamental para o desenvolvimento pessoal e para 

minimizar as desigualdades e os processos de exclusão, tornando-se um dos 

caminhos para a autonomia dos sujeitos e o seu exercício de cidadania. 

Áreas do conhecimento como Sociologia, Administração, Educação, 

Economia e Filosofia debruçam-se nessa tarefa de investigar os aspectos 

educacionais e seus desdobramentos na sociedade. Do ponto de vista teórico, são 

muitos os estudos que buscam compreender os problemas educacionais no Brasil, 

todavia poucos se dedicaram a analisar os determinantes de desempenho dos 

estudantes (GUIMARÃES; ARRAES, 2008). 

 

2.2 Determinantes de Desempenho da Educação 

 

O acesso aos processos educacionais é uma das condições básicas para o 

desenvolvimento pessoal e social de um indivíduo. São muitos os fatores que 

possibilitam uma pessoa obter ou não sucesso ao final de seus estudos, ou seja, 

alcançar um desempenho acadêmico de acordo com o esperado pelo mercado de 

trabalho. 

Considerando a relevância da educação no cenário socioeconômico atual dos 

países em desenvolvimento, como o Brasil, mostra-se imprescindível a realização de 

pesquisas na área educacional. Avena (2003, p.2) afirma que “é lugar comum na 

literatura se reconhecer amplamente a importância da Educação para o 

desenvolvimento econômico, a melhoria na distribuição de renda e para o 

desenvolvimento tecnológico de um país”. 

 Faz-se importante entender a necessidade de se ter bons índices de 

desempenho na educação de um país, uma vez que representa a qualidade do 

sistema educacional oferecido em suas diversas regiões. No intuito de mensurar o 
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desempenho da Educação, são utilizados determinantes idealizados com o 

propósito de verificar o que influencia o desempenho de um estudante na sua vida 

acadêmica. 

Há duas classificações que serão utilizadas nesta pesquisa. A primeira 

publicação foi desenvolvida por Schiefelbein, Simmons (1981), por meio da obra: 

The determinants of school achievement: A review of the research for developing 

countries. A segunda classificação foi realizada por Barros et al (2001), mediante 

uma investigação da diretoria de estudos sociais do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA). A Tabela 1 apresenta as duas abordagens. 

 

Tabela 1 – Determinantes de desempenho da Educação 

 

Autores 

 

SCHIEFELBEIN, SIMMONS (1981) 
BARROS, MENDONÇA, SANTOS, 

QUINTAIS (2001) 
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Recursos e processos escolares 

 

 

 

Qualidade e disponibilidade dos serviços 

educacionais 

 

 

              Atributos dos professores 

Características de background do aluno  

Ambiente familiar  

Ambiente comunitário 

 

 

                              -------- 

Características pessoais e região 

geográfica  

 Custo de oportunidade do tempo 

Fonte: Elaborado a partir de Schiefelbein, Simmons (1981); Barros, Mendonça, Santos, 

Quintaes, 2001. 

 

Os determinantes de desempenho do aluno podem ser classificados em três 

categorias, segundo Schiefelbein, Simmons (1981): (1) recursos e processos 

escolares que representam a infraestrutura da escola composta por livros, salas de 
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aula, equipamentos de informática, bem como os processos sistematizados dentro 

do ambiente escolar, tais como: definição de turmas, turnos, faixa etária, etc; (2) 

atributos dos professores que mostram desde a qualificação do docente até as 

metodologias utilizadas em sala de aula; e, (3) características de background do 

aluno que contempla o ambiente familiar a partir de parâmetros como escolaridade 

da mãe, escolaridade do pai e renda familiar. 

Adaptado à realidade brasileira, foi desenvolvido em 2001, por meio dos 

pesquisadores do IPEA, o modelo para determinar o desempenho dos estudantes 

composto por cinco determinantes. Além de abordar os elementos já defendidos por 

Schiefelbein, Simmons (1981), foram criados novos determinantes para melhor 

mensuração no Brasil. 

Para Barros et al (2001), os determinantes de desempenho classificam-se em 

cinco, quais sejam: (1) Qualidade e disponibilidade dos serviços educacionais que 

compreende a qualidade dos professores e da infraestrutura escolar oferecida aos 

estudantes, bem como a disponibilidade de vagas no sistema educacional; (2) Custo 

de oportunidade do tempo, significando que quanto mais cedo aparece uma 

oportunidade de emprego para o estudante, maior será a probabilidade de se parar 

os estudos em detrimento a pecúnia recebida; (3) Ambiente familiar, 

correspondendo a influência dos parâmetros de background: escolaridade da mãe, 

escolaridade do pai e renda familiar; (4) Ambiente comunitário, representando a 

soma dos recursos comunitários nos quais o indivíduo esteja inserido, considerando 

a renda média e escolaridade média das pessoas que compõem a comunidade em 

questão; e, (5) Características pessoais e região geográfica que representam a 

inclusão de variáveis de controle como gênero, etnia e idade com o intuito de melhor 

controlar as investigações. 

A partir dos dois modelos, observa-se um incremento de determinantes por 

parte de Barros et al (2001) no que tange ao custo de oportunidade do tempo e as 

características pessoais e região geográfica, não abordados por Schiefelbein, 

Simmons (1981). A Tabela 01 apresenta as semelhanças e diferenças entre os 

modelos. Para esse estudo será utilizado o determinante convergente entre os 

modelos: o background familiar. 
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2.3 Background familiar 

 

O arcabouço teórico do background familiar tem início a partir das ideias de 

Schutz (1961), com a criação da teoria do capital educacional, e logo ampliada por 

Becker (1964) com a publicação da teoria do capital humano. Corroborando com as 

teorias de Schutz (1961) e Becker (1964), Colleman (1966) promoveu uma vasta 

pesquisa nos Estados Unidos ratificando as teorias do capital educacional e do 

capital humano, no que diz respeito à influência do background familiar como 

principal determinante de desempenho do estudante. A evolução das teorias do 

background familiar está delineada na Figura 3. 

 

Figura 3 – Evolução da Teoria do Background Familiar 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Após o fim da segunda guerra mundial, Schutz (1961) estudou os motivos 

pelos quais alguns países, participantes daquele combate, conseguiram ter uma 

rápida recuperação econômica, concluindo que tamanha velocidade deu-se em 

virtude da população educada e saudável desses países. Ainda, de acordo com 

Schutz (1961), a Educação torna as pessoas produtivas e uma saúde equilibrada, 

aumentando o retorno do investimento na área.  

As conclusões de Schutz (1961) conduziram a construção da ideia do “capital 

educacional” relacionado diretamente aos investimentos em Educação. Os 

 



31 

 

 

pressupostos do capital educacional formam a base para a teoria do Capital 

Humano, desenvolvida posteriormente por Gary Becker (1964). 

A teoria do Capital Humano foi criada por Becker em 1964, partindo, a 

princípio, de duas hipóteses básicas: os ganhos do indivíduo aumentam com a 

elevação do seu nível de escolaridade; e o estudo tem custos diretos, para se 

financiar o material escolar e a remuneração dos professores, mas também existem 

os custos indiretos que se evidenciam quando um estudante renuncia ao todo ou 

parte de seus salários que ele poderia receber se interrompesse seus estudos e 

começasse a trabalhar. 

De acordo com Silva Júnior (2009), a primeira intenção da teoria do capital 

humano foi a de descrever a demanda por Educação para as crianças e jovens (ou 

de suas famílias) em função de um conjunto de determinantes econômicos. A 

questão está associada à ideia de que, caso esses jovens se formem, acumularão 

conhecimentos e habilidades, podendo lhes oportunizar uma maior produtividade, 

fato que justificaria salários mais elevados ao longo do ciclo de vida. 

A partir da teoria do capital humano, diversos autores (COLEMAN, 1966; 

1988; WHITE, 1982; SIRIN, 2005; SILVA JUNIOR, 2009; GUIMARÃES; SAMPAIO, 

2011) passaram a investigar os fatores que levariam pessoas a terem menor ou 

maior sucesso profissional, haja vista sua origem familiar.  

Na trajetória escolar de um estudante, vários são os fatores que determinam o 

seu desempenho acadêmico, dentre os quais, pode-se citar a infraestrutura escolar 

e o ambiente familiar. De acordo com Silva, Hasenbalg (2001), há três dimensões 

essenciais com relação ao ambiente familiar que afetam o desempenho do aluno na 

escola: o capital cultural da família; o capital econômico, que pode ser entendido 

como os recursos financeiros da família disponíveis para os gastos educacionais dos 

filhos, e a estrutura dos arranjos familiares.  

Os fatores escolares estão relacionados à disponibilidade educacional de 

vagas, qualidade do ensino, infraestrutura escolar e a formação dos professores. O 

estudo acerca da influência do ambiente familiar no sucesso educacional e depois 

profissional de um indivíduo já está bem adiantado nos países desenvolvidos, mas 

longe de se chegar a um consenso (RIANI; RIOS-NETO, 2008). 

Um dos primeiros estudos a tratar dessa questão foi realizado por Coleman 

(1966), sendo esta, considerada por Franco, Bonamino (1999), uma das mais 

influentes pesquisas na área de Educação já registrada na história, por estudar em 
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que medida as diferenças de etnia, religião, origem geográfica e origem social 

afetariam as oportunidades de educação.  

O governo Norte-americano realizou a pesquisa com uma amostra de 

aproximadamente 645 mil alunos, distribuídos por cinco níveis distintos de ensino. 

Foram levantados dados sobre características do corpo docente, dos alunos e suas 

famílias e da infraestrutura das escolas. 

O referido trabalho demonstrou que as diferenças de desempenho dos alunos 

eram explicadas, em maior escala, pelas variáveis socioeconômicas do que pelas 

variáveis intra-escolares. Tais conclusões levaram Colleman (1966) a perceber que 

o background influenciaria o desempenho de um estudante, muito além da própria 

infraestrutura escolar.  

O estudo de Coleman (1966) fomentou diversas outras pesquisas nessa 

temática, sendo classificado mais tarde pela literatura econômica como background 

familiar, ou seja, como é comumente analisada, a influência da escolaridade dos 

pais e da renda familiar no desempenho escolar de um filho, conforme demonstrado 

na Figura 4. 

 

Figura 4 – Fatores que influenciam o desempenho do aluno (Background 

familiar) 

                   

Fonte: Baseado na pesquisa de Coleman (1966) 

 

Nessa perspectiva, indivíduos, cujos pais receberam melhores oportunidades 

educacionais, tenderão a estudar mais e, consequentemente, gozar de melhores 

empregos, enquanto que indivíduos, com pais detentores de baixos índices 

educacionais, tenderão a estudar menos e conseguir empregos de menor 

visibilidade. 

 
 

Desempenho  
do estudante 
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Desde então, pesquisadores vêm estudando o assunto em busca de 

respostas que possam contribuir com as políticas públicas educacionais, como os 

trabalhos desenvolvidos nos mais diversos países: Alemanha (WOESSMANN, 

2003), Austrália (MILLER; MULVEY; MARTIN, 1997), China (ZHAO et al, 2012), 

Estados Unidos (WHITE, 1982; CALDAS; BANKSTON, 1997; LEE; BARRO, 2001; 

LOUIS; ZHAO, 2002; SIRIN, 2005 ), Grã-Bretanha (ERMISCH; FRANCESCONI, 

2001), dentre outros. 

A partir desse panorama, verifica-se que há avanços relacionados às 

temáticas consoantes ao background familiar nas mais variadas perspectivas da 

pesquisa, relativas a estudos com crianças, adolescentes ou adultos. O assunto tem 

sua discussão eminentemente centrada em pesquisas realizadas nos Estados 

Unidos, estendendo-se a outros países, dentre estes o Brasil. 

 

2.4 Evolução dos Estudos de background familiar 

 

Background familiar ou Status socioeconômico (SES) é provavelmente o 

conjunto de variáveis contextuais mais utilizadas na pesquisa em Educação. Cada 

vez mais, os investigadores examinam os processos educacionais, incluindo o 

desempenho acadêmico, em relação ao background familiar (COLEMAN, 1988; 

BROOKS-GUNN; DUNCAN, 1997; MCLOYD, 1998).   

White (1982) realizou a primeira revisão da literatura sobre o assunto, 

concentrando-se em duzentos estudos publicados antes de 1980, examinando a 

relação entre background familiar e desempenho escolar e mostrou que a relação 

varia significativamente com uma série de fatores, tais como os tipos de SES e as 

medidas de desempenho acadêmico. Desde a publicação da meta-análise de White 

(1982), um grande número de novos estudos empíricos tem explorado a mesma 

relação.  

Após os resultados da meta-análise de White (1982), Sirin (2005) revisou a 

literatura sobre a utilização dos fatores de background familiar e desempenho 

acadêmico em revistas e artigos publicados entre 1990 e 2000. A amostra foi 

composta por 101.157 alunos, 6.871 escolas e 128 distritos escolares, recolhida a 

partir de 74 amostras independentes. Os resultados mostraram que existe de média 

a forte relação entre background familiar e desempenho acadêmico. Como os 
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resultados globais sugerem, os pesquisadores devem avaliar o contexto familiar do 

aluno, independentemente do seu principal foco da pesquisa.  

De acordo ainda com Sirin (2005), embora a tendência em curso no estudo do 

desempenho escolar sugira que o contexto social e econômico é a chave para 

entender o sucesso escolar, ainda é uma prática comum para mencionar 

background familiar nas seções de introdução e discussão de artigos científicos, 

sem realmente incorporá-lo no modelo de medição. Os pesquisadores não devem 

limitar-se a discutir apenas o contexto, mas medir e avaliar o contexto social e 

econômico em relação à sua área de interesse especial. 

O estudo de Sirin (2005) é considerado pelo próprio autor como sendo uma 

réplica da pesquisa meta-analítica realizada por White (1982) com o intuito de 

observar se a correlação entre variáveis de background familiar e desempenho 

acadêmico havia mudado desde a publicação inicial de White (1982). Observaram-

se mudanças nos modelos analíticos utilizados pelos autores e o incremento 

desordenado de variáveis na composição do background familiar. 

Duncan, Brooks-Gunn, Klebanov (1994) desenvolveram uma investigação 

acerca da privação econômica e desenvolvimento da primeira infância nos Estados 

Unidos, a partir de uma amostra de 895 pessoas oriundas de oito grandes centros 

americanos. O objetivo foi verificar se havia correlação entre o desenvolvimento da 

criança na sua primeira infância – até 5 anos – e fatores de background familiar. O 

resultado da pesquisa apontou para uma forte correlação entre o desenvolvimento 

cognitivo do estudante e os fatores de background familiar, principalmente a renda e 

a escolaridade da mãe. As análises de Duncan, Brooks-Gunn, Klebanov (1994) 

corroboram com as realizadas por Coleman (1966) no que diz respeito à influência 

das variáveis socioeconômicas frente ao desempenho dos alunos. 

Dentre outros assuntos, Lefebvre, Merrigan (1998) investigaram a influência 

do trabalho dos pais e fatores de background familiar como determinantes de 

desempenho escolar de crianças no Canadá. Os resultados sugerem que os 

trabalhos das mães pouco influenciam no desempenho dos filhos, tendo a renda 

familiar pouco impacto para a média dos estudantes investigados, contudo com forte 

impacto para as famílias de baixa renda. O estudo revelou ainda haver uma forte 

relação do desempenho do aluno com as características de escolaridade dos pais e 

das mães, como já fora observado no trabalho de Duncan, Brooks-Gunn, Klebanov 

(1994). 
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Já os autores Louis, Zhao (2002), utilizando dados da Pesquisa Social Geral 

realizada nos Estados Unidos, entre 1989 e 1994, examinaram os efeitos da 

estrutura familiar, status socioeconômico da família (SES) e a satisfação com a vida 

na idade adulta. Essa análise utilizou a estatística por meio da análise de regressão 

para mostrar que tanto a estrutura familiar quanto o status socioeconômico da 

família estão associados à satisfação com a vida na idade adulta. Foram utilizadas 

variáveis de controle como: idade, sexo, etnia e educação. No entanto, nem a 

estrutura familiar, nem status socioeconômico da família apresentaram-se como 

significativas após a inclusão de um conjunto de variáveis de experiência de vida 

adulta nos modelos, necessitando, segundo os autores, de variáveis mais poderosas 

que expliquem os fenômenos pesquisados.   

Os estudos de Louis, Zhao (2002) divergem dos que lhes precederam 

(BECKER, 1964; COLEMAN, 1966; WHITE, 1982; DUNCAN; BROOKS-GUNN; 

KLEBANOV, 1994; LEFEBVRE; MERRIGAN, 1998), no que tange à ausência de 

influência das variáveis de background familiar. As pesquisas de Becker (1964) e 

Coleman (1966) são pioneiras e contudentes em relação ao impacto das variáveis 

de backgound frente aos estudantes, fato não confirmado no trabalho de Louis, Zhao 

(2002). 

Em uma perspectiva brasileira, o processo seletivo da Fundação Universitária 

para o Vestibular (FUVEST) do ano 2000 foi a temática escolhida por Emilio, Belluzo 

Júnior, Alves (2004). A partir de dados deste vestibular e da Pesquisa Nacional de 

Amostras e Domicílios (PNAD) de 1999, os autores verificaram, por meio do método 

de mínimos quadrados ordinários, os fatores que levam ao viés de seleção.  

Ao final da pesquisa, Emilio, Belluzo Júnior, Alves (2004) concluíram que a 

etnia contribui com um efeito negativo para o escore final do candidato, como 

também a escolaridade da mãe apresenta-se como determinante fundamental para 

o sucesso do indivíduo. Há ainda uma observação apresentada pelos autores a 

respeito do efeito positivo causado pelo fato de um aluno ter cursado o ensino médio 

em escolas federais. 

Com uma visão macro, o trabalho de Woessmann (2004) estimou os efeitos 

das características do background familiar sobre o desempenho dos alunos nos 17 

sistemas de ensino da Europa Ocidental e dos Estados Unidos a fim de compará-

los.  Foram analisados os dados de 10.973 estudantes norte-americanos e 104.433 

estudantes europeus de quinze países.  
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As conclusões do trabalho de Woessmann (2004) demonstraram ter o 

background familiar fortes efeitos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, em 

relação ao desempenho dos estudantes. A diferença desse desempenho entre os 

filhos de pais com a menor escolaridade e os de maior escolaridade pode ser 

observada em muitos países. Além disso, o modelo analisado neste trabalho é 

capaz de responder por pelo menos 9% da variação total test-escore (na Islândia), 

ou superar os 26,4% (na Suíça). Já a França e a Bélgica atingiram o desempenho 

mais equitativo para os estudantes de famílias com diferentes backgrounds, 

enquanto que a Grã-Bretanha e a Alemanha mostraram-se menos influenciados por 

esse fator. 

Riani, Rios-Neto (2008) examinaram os determinantes de desempenho 

escolar dos brasileiros no ensino fundamental e médio, considerando fatores como 

background familiar e estrutura escolar dos municípios. A análise mostrou-se 

fundamental, pois verificou quais fatores do perfil escolar dos municípios podem 

diminuir a importância do ambiente familiar, no sentido de reduzir a estratificação 

educacional.  

Utilizou-se a função produção educacional a partir de um modelo logístico 

hierárquico de dois níveis e os dados são do Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB). Os resultados evidenciaram que a escolaridade da mãe do 

estudante é um fator de grande impacto no desempenho desse, como também a 

infraestrutura escolar do município (qualidade dos recursos humanos e serviços 

oferecidos).  

 Dois trabalhos (CAVALCANTI; GUIMARÃES; SAMPAIO, 2010; GUIMARÃES; 

ARRAES, 2010) abordaram o desempenho de estudantes em vestibulares de 

universidades federais da região Nordeste do Brasil. Cavalcanti, Guimarães, 

Sampaio (2010) investigaram as barreiras impostas a um aluno oriundo de escolas 

públicas brasileiras quando submetido ao concurso vestibular da maior Universidade 

pública do nordeste brasileiro, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).  

Foram quantificadas as diferenças entre o estudante da escola pública e o 

advindo da escola privada. Os dados correspondem a um universo de 56.723 

candidatos ao processo seletivo do ano de 2005. Descobriu-se que os resultados 

dos testes de alunos de escolas públicas são, em média, de 4,2 a 17% menor do 

que os testes realizados por alunos de escolas particulares, depois de controlar para 



37 

 

 

o indivíduo, família, e / ou as características da escola. Outro resultado importante é 

que a origem familiar (anos de escolaridade e renda da mãe) é um indicador-chave 

paras os resultados dos testes. 

Já a pesquisa de Guimarães, Arraes (2010) analisou os determinantes de 

desempenho dos candidatos ao concurso vestibular da Universidade Federal do 

Ceará (UFC) no ano de 2004. Utilizou-se uma função produção de rendimento 

educacional para medir o desempenho.  Os resultados são contundentes no que diz 

respeito à influência do background familiar no desempenho obtido pelos 

candidatos. A escolaridade dos pais e a renda familiar são determinantes para a 

aprovação do candidato, assim como o fato deste estar trabalhando. Quanto maior 

for a escolaridade e a renda da família, maior serão as chances de aprovação do 

estudante. 

Castelar et al (2010) examinaram o papel dos fatores determinantes da 

aprovação no concurso público do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) no ano de 

2003, no qual concorreram 232.308 candidatos. Empregou-se o modelo Logit como 

ferramenta de análise. Os principais resultados encontrados foram que renda 

familiar, tipo de Educação, advir de região metropolitana, idade e ter estudado na 

escola básica privada são fundamentais para a aprovação do candidato; enquanto 

que baixa renda pessoal e ter cursado apenas o ensino médio diminuem a chance 

do candidato ser aprovado. 

Utilizando-se da mesma base de dados da UFPE, já antes empregada por 

Cavalcanti, Guimarães, Sampaio (2010) na realização do estudo sobre as barreiras 

impostas a um aluno oriundo de escolas públicas brasileiras, Guimarães, Sampaio 

(2011) verificaram os determinantes do desempenho dos alunos no vestibular da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). É dada uma atenção especial à 

importância das variáveis de background familiar, educação dos pais e renda da 

família, sobre o desempenho dos alunos. Foram utilizados dados do vestibular do 

ano de 2005 da UFPE, no qual concorreram 56.723 candidatos.  

Os resultados sugerem que a educação dos pais, como já confirmados pela 

pesquisa de Guimarães, Arraes (2010), e ambiente de estudo são fatores 

determinantes para a obtenção de um bom desempenho por parte dos estudantes. 

Além disso, o referido desempenho está positivamente relacionado à probabilidade 

de frequentar escolas particulares e aulas de reforço particulares.  
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Emílio, Belluzo Júnior, Alves (2004) e Castelar et al (2010), em suas 

pesquisas sobre o vestibular da FUVEST e concurso público do BNB, 

respectivamente, encontraram o mesmo efeito observado por Guimarães, Sampaio 

(2011), acerca da importância da escolaridade do pai e da mãe no desempenho do 

estudante. 

Santana, Netto Júnior (2011) avaliaram a oferta dos serviços públicos 

educacionais no ensino fundamental e médio das microrregiões brasileiras entre os 

anos de 2000 e 2010, além de verificar suas relações com a mobilidade 

intergeracional educacional. Os dados foram retirados dos censos educacionais dos 

anos de 2000 e 2010, analisados por meio do método não-paramétrico Data 

Envelopment Analysis (DEA), em uma primeira etapa, e métodos econométricos, em 

uma segunda etapa, para tanto foram utilizadas 558 observações correspondentes 

às microrregiões brasileiras e formando as Unidades de tomada de decisão  

(DMU’s). 

As conclusões da pesquisa mostram que regiões com redução de 

analfabetismo dos pais, tem uma maior mobilidade intergeracional e, por 

conseguinte, uma maior eficiência quanto à oferta pública da Educação. Os 

resultados se assemelham aos encontrados por Riani, Rios-Neto (2008), mas 

divergem no que tange ao foco da pesquisa acerca das variáveis de background. 

Santana, Netto Júnior (2011) apresentaram a escolaridade do pai como principal 

preditor, enquanto Riani, Rios-Neto (2008) atestam ser a escolaridade da mãe a 

principal variável de influência. 

Já em outra vertente, Zhao et al (2012) objetivaram em seus estudos 

investigar a relação entre o nível socioeconômico da família e o desempenho em 

matemática na base de uma análise de múltiplos níveis que envolvem uma vasta 

amostra de alunos do ensino fundamental na China. A pesquisa foi aplicada a 

10.959 estudantes e analisada por meio de regressão multinível.   

Observou-se uma fraca relação entre o nível socioeconômico e o 

desempenho escolar na China. A relação não apresentou um comportamento linear, 

mas uma curva quadrática, o que pode ser explicado com base em crenças culturais 

chinesas sobre educação, exames e mobilidade de classe social. Os autores 

entendem que o contexto chinês destoa da literatura internacional em virtude das 

crianças chinesas serem educadas pelo modelo Confuciano, no qual essas 

aprendem desde cedo a lutarem pelos seus futuros.  
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O fato de não haver influência das variáveis de background sobre o 

desempenho dos estudantes chineses (ZHAO et al, 2012) fora já constatado por 

Louis, Zhao (2002), em pesquisa realizada, nos Estados Unidos, sobre o efeito do 

background familiar como determinante para a felicidade na vida adulta de um 

indivíduo.  

Quevedo-Silva, Sauer (2012) observaram os fatores determinantes para o 

sucesso de um estudante em um concurso vestibular da Universidade Federal do 

Mato Grosso (UFMT), a partir do perfil socioeconômico declarado para as edições de 

2008 e 2009. Foram analisados todos os pleiteantes as vagas por meio de 

regressão múltipla. O conhecimento em língua inglesa e o tipo de escola 

frequentada, associada às varáveis de background familiar, apresentam-se como 

decisivas para um bom desempenho no concurso vestibular, chegando à renda 

familiar a explicar 19,4% da nota final do candidato para o curso de Odontologia. 

As pesquisas identificadas na literatura utilizaram diferentes modelos 

econométricos e não paramétricos para se determinar os resultados provenientes do 

uso do background familiar como determinante de desempenho do estudante. Para 

ilustrar essas ferramentas, o Quadro 1 resume e sistematiza os principais trabalhos 

publicados nesta temática. 
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Quadro 1 – Sistematização de pesquisas empíricas utilizando o background familiar 

AUTORES PERÍODO AMOSTRA PAÍS FERRAMENTA 

Duncan, Brooks-Gunn, 

Klebanov (1994) 
1979 – 1984 895 

Estados 

Unidos 
Regressão múltipla 

Lefebvre, Merrigan (1998) 1998 16.513 Canadá 
Mínimos Quadrados 

Ordinários 

Louis, Zhao (2002) 1989 – 1994 9.024 
Estados 

Unidos 
Regressão Múltipla 

Emilio, Belluzo Júnior, Alves 

(2004) 
2000 149.240 Brasil 

Mínimos Quadrados 

Ordinários 

Woessmann (2004) 1999 115.406 

Europa e 

Estados 

Unidos 

Regressão Quantílica 

Riani, Rios-Neto (2008) 2000 280.000 Brasil Regressão Multinível 

Castelar et al (2010) 2003 232.308 Brasil Regressão Logística 

Cavalcanti et al (2010) 2005 56.723 Brasil Regressão Quantílica 

Guimarães, Arraes (2010) 2004 37.928 Brasil Probit 

Guimarães, Sampaio (2011) 2005 56.723 Brasil Regressão Quantílica 

Santana, Netto Júnior (2011) 2000 – 2010 558 Brasil DEA 

Quevedo-Silva, Sauer 

(2012) 
2008 e 2009 5.246 Brasil Regressão múltipla 

Zhao et al (2012) 2008 10.959 China Regressão Multinível 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

2.5 Variáveis de background familiar 

 

O background familiar é definido por Teachman (1987) como um termo 

destinado a abranger uma ampla gama de experiências e de recursos associados a 

uma família. Nessa perspectiva, o termo é utilizado pela literatura para reunir 

características familiares, tais como: escolaridade do pai e da mãe do estudante e 

renda de todas as pessoas da família.  

A escolaridade da família apresenta-se como uma variável capaz de 

mensurar o nível de escolaridade máximo alcançado pelos pais do estudante ao 

longo de suas vidas, podendo ser classificada desde um estágio de analfabetismo 

até um patamar de pós-graduação. Essa variável é comumente utilizada em 

trabalhos no âmbito do background familiar, contudo dividida em: 
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 Escolaridade do pai (LEFEBVRE; MERRIGAN, 1998; EMILIO; 

BELLUZO JÚNIOR; ALVES, 2004; WOESSMANN, 2004; 

CAVALCANTI et al, 2010; GUIMARÃES; ARRAES, 2010; 

GUIMARÃES; SAMPAIO, 2011; SANTANA; NETTO JÚNIOR, 2011; 

QUEVEDO-SILVA; SAUER, 2012; ZHAO et al, 2012); 

 Escolaridade da mãe (DUNCAN; BROOKS-GUNN; KLEBANOV,1994; 

LEFEBVRE; MERRIGAN, 1998; LOUIS; ZHAO, 2002; EMILIO; 

BELLUZO JÚNIOR; ALVES, 2004; WOESSMANN, 2004; RIANI; 

RIOS-NETO, 2008; CAVALCANTI et al, 2010; GUIMARÃES; 

ARRAES, 2010; GUIMARÃES; SAMPAIO, 2011; QUEVEDO-SILVA; 

SAUER, 2012; ZHAO et al, 2012). 

 

Renda familiar é a outra variável componente do background, cuja 

mensurabilidade é dada por meio da soma das receitas percebidas mensalmente 

por todos os componentes da família do estudante. Esse parâmetro é 

frequentemente utilizado nos trabalhos sobre educação, já que avalia o grau de 

vulnerabilidade social no qual este se insere (DUNCAN; BROOKS-GUNN; 

KLEBANOV, 1994; LEFEBVRE; MERRIGAN, 1998; CASTELAR, 2010; 

CAVALCANTI et al, 2010; GUIMARÃES; SAMPAIO, 2011; QUEVEDO-SILVA; 

SAUER, 2012; ZHAO et al, 2012). 

Articulando os conceitos das variáveis com o referencial teórico, o Quadro 2 

apresenta as variáveis de background, comumente utilizadas pelos principais 

autores da área com suas definições e unidades de análise; as variáveis que 

assumem o papel de dependentes nos estudos multivariados; e, as de controle. 
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Quadro 2 – Caracterização das variáveis de estudo 

VARIÁVEL DEFINIÇÃO UNIDADE AUTORES 

Status 

É o resultado final do processo de 

seleção. Mostra se o candidato 

está aprovado ou não. 

Aprovado ou reprovado 6, 10 

Escore 

È o argumento final alcançado pelo 

estudante como forma de mensurar 

o seu desempenho acadêmico. 

Dado em números reais 
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 

12, 13 

Renda familiar 

Renda composta pela soma das 

receitas percebidas mensalmente 

pelos componentes da família. 

Valores monetários 
1, 2, 7, 8, 10, 12, 

13 

Escolaridade do 

pai 

Último nível escolar frequentado 

pelo pai do estudante. 

Desde analfabeto até 

pós-graduação 

2, 4, 5, 8, 9, 

10,12, 13 

Escolaridade da 

mãe 

Último nível escolar frequentado 

pela mãe do estudante. 

Desde analfabeto até 

pós-graduação 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 12, 13 

Sexo Refere-se ao gênero Masculino ou feminino 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 10, 11, 12 

Idade É a idade atual do estudante Determinado em anos 
2, 3, 5, 6, 7, 8, 

10, 11, 12 

Tipo de escola 

Refere-se ao tipo de escola 

cursada pelo estudante durante o 

ensino fundamental. 

Pública ou privada 4, 7, 8, 9, 10, 12 

Etnia 

A etnia representa a cor 

autodeclarada pelo candidato no 

ato da inscrição do processo 

seletivo. 

Amarelo, preto, pardo, 

indígena, branco, não 

declarado. 

1, 3, 4, 6, 8, 10, 

11, 12 

Fonte: Elaborado a partir dos autores (1) Duncan, Brooks-Gunn, Klebanov (1994); (2) Lefebvre, 
Merrigan (1998); (3) Louis, Zhao (2002); (4) Emilio, Beluzzo Júnior, Alves (2004); (5) Woessmann 
(2004); (6) Riani, Rios-Neto (2008); (7) Castelar et al (2010); (8) Cavalcanti et al (2010); (9) 
Guimarães, Arraes (2010); (10) Guimarães, Sampaio (2011); (11) Santana, Netto Júnior (2011); (12) 
Quevedo-Silva, Sauer (2012); (13) Zhao et al (2012). 

 

Na literatura de background são utilizadas fatores, relacionados ao 

desempenho dos estudantes, que assumem a posição de variáveis dependentes 

nos estudos de regressão. A partir da discussão dos autores consultados (DUNCAN; 

BROOKS-GUNN; KLEBANOV, 1994; LEFEBVRE; MERRIGAN, 1998; EMILIO; 

BELLUZO JÚNIOR; ALVES, 2004; WOESSMANN, 2004; RIANI; RIOS-NETO, 2008; 

CASTELAR et al, 2010; CAVALCANTI et al, 2010; GUIMARÃES; ARRAES, 2010; 

GUIMARÃES; SAMPAIO, 2011; QUEVEDO-SILVA; SAUER, 2012; ZHAO et al, 
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2012), optou-se por utilizar as variáveis escore e status. O escore é o argumento 

final alcançado pelo estudante como forma de mensurar seu desempenho 

acadêmico, enquanto que o status avalia se houve aprovação ou reprovação. 

As variáveis de controle são acionadas com o objetivo de levar em 

consideração as influências destas sobre as variáveis dependentes que já tenham 

sido mensuradas em pesquisas anteriores. No presente estudo, constatou-se a 

importância da presença das seguintes variáveis como parâmetros de controle para 

a pesquisa: (1) sexo; (2) idade; (3) tipo de escola, e; (4) etnia. Esses parâmetros 

estão constantemente presentes nas investigações da literatura especializada 

(DUNCAN; BROOKS-GUNN; KLEBANOV, 1994; LEFEBVRE; MERRIGAN, 1998; 

LOUIS; ZHAO, 2002; EMILIO; BELLUZO JÚNIOR; ALVES, 2004; WOESSMANN, 

2004; RIANI; RIOS-NETO, 2008; CASTELAR et al, 2010; CAVALCANTI et al, 2010; 

GUIMARÃES; ARRAES, 2010; GUIMARÃES; SAMPAIO, 2011; SANTANA; NETTO 

JÚNIOR, 2011; QUEVEDO-SILVA; SAUER, 2012; ZHAO et al, 2012). 

Frente ao exposto, as variáveis convergem para o estudo de background 

familiar a partir de uma análise realizada dos principais trabalhos da área nos 

âmbitos nacional e internacional.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta seção propõe-se a apresentar os procedimentos metodológicos 

utilizados para o alcance dos objetivos específicos definidos no presente trabalho. 

No Quadro 3, delinea-se o design da pesquisa proposto, contendo um resumo da 

metodologia adotada, composta pela explanação do problema de pesquisa; suas 

hipóteses; as variáveis utilizadas, classificadas em dependentes, independentes e 

de controle; bem como as teorias que suportam o estudo. Serão ainda apresentados 

os métodos de coleta e análise de dados. 

Os procedimentos metodológicos foram divididos em cinco tópicos com o 

objetivo de garantir a compreensão. No primeiro tópico, será apontado o tipo e 

características do trabalho. No segundo, item 3.2, será delimitada a população do 

estudo. No terceiro, serão conhecidos os métodos de coletas de dados e descrição 

dos instrumentos de coleta. O quarto tópico apresenta as variáveis e o respectivo 

método de escolha; enquanto o quinto tópico indica as ferramentas utilizadas e suas 

características. 
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PROBLEMA 
 

HIPÓTESES DE 
ESTUDO 

VARIÁVEIS (com 
base no Referencial 
Teórico) 

 

V
A

R
IÁ

V
E

L
 

D
E

P
E

N
D

E
N

T
E

 
 

V
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R
IÁ

V
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L
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E
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E
N

D
E

N
T

E
  

V
A

R
IÁ

V
E

L
 

D
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 C
O

N
T

R
O

L
E

 

TEORIA / CONCEITOS 
/ AUTORES /ANO  

MÉTODO / 
TÉCNICA DE 
COLETA DE 
DADOS 

MÉTODO / 
TÉCNICA DE 
ANÁLISE DE 
DADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qual o influência 
do Background 
familiar no acesso 
ao Ensino Técnico 
Federal Brasileiro? 

H1: Quanto maior for 
renda familiar do 
aluno/candidato, 
maiores são as chances 
de ingresso no Ensino 
Técnico Federal 
Brasileiro; 

Escore ●   Duncan, Brooks-Gunn, 
Klebanov  (1994); Lefebvre, 
Merrigan (1998); Cavalcanti 
et al, (2010); Guimarães,  
Sampaio (2011); Quevedo-
Silva, Sauer (2012); Zhao et 

al (2012). 

 

 

 

 

 

Dados 

secundários 

fornecidos 

pela 

Instituição. 

 

 

 

 

 

- Estatísticas 

Descritivas; 

- Análise de 

Cluster; 

- Regressão 

Múltipla; 

- Regressão 

Logística. 

 

Status ●   

Renda Familiar  ●  

Idade   ● 

Tipo de Escola   ● 
Sexo   ● 
Etnia   ● 

H2: A escolaridade do 
pai influencia 
positivamente no 
desempenho do 
candidato aumentando 
as chances de ingresso 
no Ensino Técnico 
Federal Brasileiro; 

Escore ●   Lefebvre, Merrigan (1998); 
Woessmann (2004);  
Cavalcanti et al (2010); 
Guimarães, Sampaio (2011);  

Quevedo-Silva, Sauer 
(2012);  Zhao et al (2012). 

Status ●   

Escolaridade do Pai  ●  

Idade   ● 
Tipo de Escola   ● 
Sexo   ● 
Etnia   ● 

H3: A escolaridade da 
mãe influencia 
positivamente no 
desempenho do 
candidato aumentando 
as chances de ingresso 
no Ensino Técnico 
Federal Brasileiro;  

Escore ●   

Duncan, Brooks-Gunn, 
Klebanov (1994); Lefebvre, 
Merrigan (1998); Louis,  
Zhao (2002); Woessmann 
(2004); Cavalcanti et al 

(2010); Guimarães, Sampaio 
(2011); Riani, Rios-Neto 
(2008);  Zhao et al (2012). 

Status ●   

Escolaridade da Mãe  ●  

Idade   ● 

Tipo de Escola   ● 
Sexo   ● 
Etnia   ● 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

DESIGN DA PESQUISA 

Quadro 3 - Delineamento dos procedimentos metodológicos da pesquisa 
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3.1 Caracterização do estudo 

 

A metodologia de um trabalho assume um papel de protagonismo na 

pesquisa, visto ser o caminho escolhido pelo investigador para alcançar os seus 

objetivos, responder a seus questionamentos e gerar conhecimento (ANDRADE, 

1994).  

Na metodologia de um trabalho são definidos métodos para facilitar o 

caminho a ser percorrido pelo pesquisador no intuito de chegar até o seu objetivo 

final. Para Marconi, Lakatos (2010, p. 65), “Método é o conjunto das atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o 

objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros – traçando o caminho a ser seguido, 

detectando erros e auxiliando as decisões do cientista”.  

Em relação ao método de procedimento, adotou-se o estatístico em razão de 

o presente estudo possuir um perfil positivista e a resposta ao problema de pesquisa 

ser dado de forma numérica. Segundo Andrade (1994, p.107):  

 

“o método estatístico fundamenta-se na utilização da teoria estatística das 
probabilidades. Suas conclusões apresentam grande possibilidade de 
serem verdadeiras, embora admitam certa margem de erro. A manipulação 
estatística permite comprovar relações dos fenômenos entre si, e obter 
generalizações sobre sua natureza, ocorrência ou significado”.  
 

Quanto à natureza, classificou-se como aplicada, haja vista a busca de 

soluções para os problemas de cunho específico, tendo, dessa forma, uma 

finalidade essencialmente prática. Vergara (2006) afirma que a pesquisa aplicada é 

fundamentalmente motivada pela necessidade de resolver problemas reais. O 

estudo traz a proposta de apresentar a influência da renda e das escolaridades do 

pai e da mãe sobre o desempenho educacional do filho, no tocante ao Ensino 

Técnico Federal Brasileiro.  

Quanto aos seus objetivos, o trabalho caracteriza-se como sendo exploratório 

e descritivo. Exploratório porque, embora haja diversos estudos sobre a influência do 

background familiar em relação ao desempenho dos alunos no ambiente escolar, 

não há registros de trabalhos abordando o ensino técnico. Há poucos estudos 

tratando dos processos seletivos nas instituições de ensino, tanto no Brasil quanto 

no exterior. De acordo com Gil (1999), a pesquisa exploratória visa alcançar uma 

ideia ampla de um fato ainda pouco explorado, proporcionando uma maior facilidade 
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de discorrer sobre o tema e, por conseguinte, torná-lo explícito ou construir 

hipóteses. 

O estudo é descritivo por delinear as características dos estudantes que 

ingressam no Ensino Técnico Federal, bem como relações causais e probabilísticas 

entre as variáveis de background familiar e as demais de controle.  Vergara (2006, 

p.47) diz que “a pesquisa descritiva expõe características de determinada população 

ou de determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis 

e definir sua natureza”. 

A pesquisa caracteriza-se como quantitativa, em relação à forma de 

abordagem do problema, tendo em vista que os seus resultados traduzir-se-ão em 

números, a partir da utilização de métodos estatísticos (percentagem, média, moda, 

mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, etc), 

gerando, portanto, informações passíveis de classificação e análise (SILVA; 

MENEZES, 2001). Espera-se dos resultados numéricos, produto da pesquisa, a 

resposta para a pergunta problema proposta por este trabalho. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos (GIL, 1999), a pesquisa 

caracteriza-se como sendo um estudo de caso do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o que permitirá a geração de 

conhecimento amplo e detalhado sobre o assunto em questão. 

 

3.2 População  

 

 Neste estudo, foi considerada como população os candidatos às vagas do 

Ensino Técnico Nível Médio Integrado do IFRN para ingresso no ano de 2013 nos 

seus diversos cursos distribuídos por 14 campi: Natal Central, Natal Zona Norte, 

Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Nova Cruz, João Câmara, Macau, 

Ipanguaçu, Apodi, Mossoró, Pau dos Ferros, Caicó, Currais Novos, Santa Cruz. 

Atendendo aos objetivos da pesquisa, foram analisados todos os candidatos 

pleiteantes às vagas, sendo 11.486 concorrendo ao processo seletivo geral e 5.522 

concorrentes no PROITEC (Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania). Todos 

os candidatos serão considerados no estudo, uma vez que estão presentes nos 

bancos de dados da instituição, representando o censo do universo de análise. 
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3.2.1 Políticas de acesso 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte foi uma das Instituições de Ensino pioneiras na regulamentação de cotas para 

o seu processo seletivo. Desde 1994, o IFRN destina 50% das vagas das turmas do 

ensino médio regular para os candidatos oriundos da escola pública por meio do 

PROITEC. 

 Os outros 50% das vagas são destinados à demanda geral, onde podem 

participar os alunos de escolas particulares e os demais alunos da escola pública 

que não foram contemplados pelo acesso por meio do PROITEC. No ano de 2004, 

os cursos de graduação e ensino médio subsequente foram inseridos nas políticas 

afirmativas da instituição, passando a destinar 50% das vagas dos cursos para 

alunos advindos de escolas públicas e, como no integrado regular, os outros 50% 

distribuídos entre os alunos de escolas particulares e os da escola pública, ainda 

não contempladas pela primeira lista. 

Após discussões nas casas legislativas (Senado Federal e Câmara dos 

Deputados) e na academia, foram publicados, no dia 11 de outubro de 2012, 

o Decreto 7.824 e a Portaria Normativa 18, que regulamenta a Lei de Cotas (Lei 

12.711, de 29 de agosto de 2012). A partir dessa data, as Universidades Federais e 

as Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica passaram a 

reservar vagas para, no mínimo, 50% dos alunos procedentes de escolas públicas 

nos processos seletivos que realizarem, reservando, ainda, cotas para pretos, 

pardos e indígenas e para estudantes com renda familiar bruta de até 1,5 salário-

mínimo por pessoa, conforme a Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7824.htm
http://www.andifes.org.br/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=829&tmpl=component&format=raw&Itemid=27
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12711.htm
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Figura 5 – Novas regras de cotas do IFRN 

 

Fonte: Site do IFRN (www.ifrn.edu.br), 2013. 

 

A nova legislação prevê que, dos 50% das vagas destinadas a escola pública, 

a metade deve ser reservada para pessoas que tenham uma renda familiar bruta per 

capita de até 1,5 salário-mínimo, o que representa 25% das vagas totais ofertadas 

por curso, estando ainda destinado, nesse quantitativo, um percentual aos 

autodeclarados pretos, pardos e indígenas proporcional ao percentual existente no 

estado, de acordo com os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), cujo índice no Rio Grande do Norte (RN) perfaz 57,81%. Os outros 25% 

das vagas restantes, dos 50% destinadas à escola pública, contemplarão os 

candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 salário-mínimo, onde 

destes, 57,81% designados aos pretos, pardos e indígenas.. 

As vagas no IFRN, por cursos, variam de 36 a 40. Os candidatos foram 

submetidos a provas de Língua Portuguesa (20 questões objetivas), Matemática (20 

questões objetivas) e uma questão discursiva de produção textual escrita. O escore 

de uma disicplina é calculado, de acordo com a Equação 1. 

 

 

http://www.ifrn.edu.br/
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na qual, 

• NTcandidato é a nota do candidato em cada uma das provas (valor expresso 

com 4 casas decimais); 

• MédiaNTcandidatos é a média das notas dos candidatos a um mesmo 

campus/curso/turno (valor expresso com 4 casas decimais); 

• DesvioPadrãoNTcandidatos é o desvio padrão das notas dos candidatos a um 

mesmo campus/curso/turno (valor expresso com 4 casas decimais); e 

• Escore é o escore padronizado da prova (valor expresso sem casas 

decimais)  

O valor final do escore é igual à soma das médias dos escores por disciplinas, 

dividido por 3. O preenchimento das vagas, por campus, por curso e por turno, dar-

se-á por meio de processo classificatório, obedecendo à ordem decrescente dos 

argumentos de classificação dos candidatos que se submeteram a todas as provas e 

foram considerados aptos, levando-se em consideração o sistema de cotas utilizado 

pela instituição. 

 

3.3 Coleta de dados 

 

Os dados utilizados neste trabalho são secundários, uma vez que foram 

obtidos por meio de bancos de dados. Para Roesch (2005, p.140), os dados 

secundários são aqueles existentes na forma de arquivos, bancos de dados, índices 

e relatórios.  

Os dados foram disponibilizados pelo IFRN mediante a Pró-Reitoria de Ensino 

(PROEN), órgão responsável pela realização do PROITEC e do Exame de Seleção. 

O banco de dados 1 contempla todos os candidatos ao PROITEC do ano de 2013, 

enquanto o banco de dados 2 corresponde aos candidatos ao exame de seleção 

também para o ano de 2013. 

 As informações foram disponibilizadas por meio de um banco de dados, 

exportado em planilha eletrônica, no qual continham informações referentes à sexo, 

etnia, escore final, escore de matemática, escore de redação, escore de língua 

(1) 
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portuguesa, quantidade de filhos, escola onde cursou o ensino médio, idade, se é 

cotista ou não, status ao final do concurso e dados de background familiar. 

Os dados fornecidos pelo IFRN referem-se aos processos seletivos do ano de 

2013, nos quais concorreram alunos tanto da rede privada de ensino quanto da rede 

pública. Os bancos de dados contêm todas as variáveis de interesse do estudo, já 

determinadas para a utilização na pesquisa.  

 

3.4 Variáveis de estudo 

 

Em qualquer estudo, cuja abordagem é quantitativa, faz-se necessária uma 

minuciosa escolha das variáveis componentes do modelo teórico proposto pela 

pesquisa. Variável é definida por Marconi, Lakatos (2011, p.108) como sendo um 

“conceito que contém ou apresenta valores, tais como: quantidades, qualidades, 

características, magnitudes, traços etc., sendo o conceito um objeto, processo, 

agente, fenômeno, problema etc”. 

A partir da literatura consultada, foram selecionadas, dentre os principais e 

mais recentes trabalhos da área no Brasil e no exterior, as variáveis mais 

frequentes. O Quadro 4 mostra as variáveis citadas por esses autores em suas 

pesquisas. As variáveis que tiveram a maior frequência de citação foram as 

escolhidas para sustentar o arcabouço teórico deste trabalho, a saber: etnia, tipo de 

escola, escolaridade da mãe, escolaridade do pai, renda da família, sexo e idade.  
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Quadro 4 – Seleção das variáveis de estudo 
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E
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R
e
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Duncan, Brooks-

Gunn, Klebanov 

(1994) 

●   

 

  ●  ●      ●  

 

  

Lefebvre, Merrigan 

(1998) 

 

  

 

  ● ● ●      ● ● ●   

Louis, Zhao (2002) ●   

 

  ● 

  
     ● 

 
●   

Emilio, Belluzo 

Júnior, Alves (2004) 
● ● ● ● ● ● ● ● 

 
● ● ● ● ● ● 

    
Woessmann (2004)       ● ●       ● ● ●   

Riani, Rios-Neto 

(2008) 
●  ●    ●   ●     ●  ●   

Castelar et al (2010) 

   
● 

    
● 

  
● ● ● ● ● ● ● 

 Cavalcanti et al 

(2010) 
● 

  
● 

  
● ● ● 

  
● 

  
● 

 
● ● ● 

Guimarães, Arraes 

(2010) 

 
● 

 
● 

  
● ● 

           Guimarães, Sampaio 

(2011) 
● 

  
● 

  
● ● ● 

  
● 

  
● 

 
● ● ● 

Santana, Netto 

Júnior (2011) 
● 

      
● 

      
● ● ● 

  Quevedo-Silva, 

Sauer (2012) 
● ● 

 
● 

 
● ● ● ● 

  
● ● 

 
● ● ● 

  
Zhao et al (2012) 

      
● ● ● 

          Frequência Total 8 3 2 6 1 2 11 9 7 2 2 5 3 2 11 5 9 3 2 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

A relação entre as variáveis é do tipo assimétrica. Segundo Marconi, Lakatos 

(2011, p.109), “uma variável (independente) exerce efeito sobre a outra 

(dependente)”. As autoras ainda complementam enfatizando que “a relação 

assimétrica é o cerne da análise nas ciências sociais: deve-se sempre procurar uma 
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relação assimétrica, mesmo que a maioria das hipóteses prediga relações de 

reciprocidade”. 

As variáveis escolhidas a partir das pesquisas anteriores assumirão o papel 

das variáveis independentes que são as componentes do background familiar (renda 

da família, escolaridade da mãe e escolaridade do pai). As demais variáveis (sexo, 

tipo_de_escola, idade e etnia) funcionarão como controle. As relações entre as 

variáveis dependentes e independentes, bem como suas conexões com pergunta 

problema e as hipóteses estão sistematizadas na Figura 6. Essa arquitetura está 

estruturada em três fases: variáveis independentes, variáveis dependentes e 

variáveis de controle. As suas conexões representam o modelo conceitual da 

pesquisa. 

 

Figura 6 – Variáveis dependentes, independentes e controle 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Duas variáveis serão utilizadas para atuarem como dependentes: uma 

métrica, no segundo momento da análise dos dados, denominada Escore 

(DUNCAN; BROOKS-GUNN; KLEBANOV, 1994; LEFEBVRE; MERRIGAN, 1998; 

EMILIO; BELLUZO JÚNIOR; ALVES, 2004; WOESSMANN, 2004; CASTELAR et al, 

2010; CAVALCANTI et al, 2010; GUIMARÃES; ARRAES, 2010; QUEVEDO-SILVA; 
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SAUER, 2012; ZHAO, et al, 2012), e outra categórica, para o terceiro momento da 

análise, Status (RIANI; RIOS-NETO, 2008; GUIMARÃES; SAMPAIO, 2011). 

 

3.5 Análise e interpretação dos dados 

 

 Essa seção foi estruturada para apresentar os procedimentos de 

análise e interpretação dos dados secundários concedidos pelo IFRN, bem como as 

ferramentas estatísticas utilizadas a fim de se obter o cumprimento dos objetivos

   específicos da pesquisa. O procedimento de analise dos dados será realizado 

por meio de avaliação dos resultados apontados pelo software com a versão 18 do 

pacote estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). A análise dos 

dados está dividida em quatro etapas alinhadas aos objetivos específicos do 

trabalho, conforme Figura 7. 

 
Figura 7 – Ferramentas utilizadas na análise dos dados 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Na primeira fase de análise, serão utilizadas estatísticas descritivas para 

caracterizar o perfil dos candidatos que almejam uma vaga nos cursos do IFRN, na 

modalidade ensino médio técnico integrado regular. A partir dessas características, 
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os dados podem ser investigados por meio da média, desvio-padrão, mediana, 

moda, quartis, etc; além dos cruzamentos das variáveis de background com as 

dependentes (escore, status), de modo a atingir o primeiro objetivo específico deste 

trabalho.  

 Na segunda etapa, será realizada uma análise de cluster no intuito de 

responder ao segundo objetivo específico. A função desta ferramenta é separar 

objetos que tenham alguma semelhança e gerem um alto grau de homogeneidade 

interna, mediante as variáveis escolhidas. Segundo Corrar, Paulo, Dias Filho (2012), 

a análise de conglomerado é empregada quando se deseja reduzir o número de 

objetos, agrupando-os em clusters. Isso deve ser realizado de tal modo que os 

objetos reunidos em um cluster sejam mais semelhantes entre si do que aqueles 

pertencentes aos outros clusters.  

A análise de cluster terá a função de dividir os campi do IFRN a partir das 

suas semelhanças, observando as variáveis independentes deste trabalho. Esse 

procedimento será utilizado em decorrência dos campi da instituição estarem 

distribuídos por todo o estado do Rio Grande do Norte, visto que possibilitaria algum 

tipo de viés para o estudo. 

Para mensurar a influência das variáveis de background familiar sobre o 

desempenho dos candidatos para cada cluster; será utilizada, na terceira etapa da 

análise, uma regressão múltipla, que servirá para responder aos objetivos 

específicos 3 e 4. Essa é uma ferramenta multivariada para medir a relação causal 

entre as variáveis de estudo. Segundo Corrar, Paulo, Dias Filho (2012, p.132), “a 

regressão consiste em determinar uma função matemática, buscando descrever o 

comportamento de determinada variável, denominada dependente, com base nos valores 

de uma ou mais variáveis, denominadas independentes”. Tomou-se como variável 

dependente Y o escore final dos candidatos (Escore), tanto do banco de dados 1 quanto 

do 2.  

O “X” é uma matriz de variáveis explicativas que buscam uma relação de 

causalidade com a variável Y e compõem as variáveis independentes do background 

familiar: escolaridade do pai, escolaridade da mãe e renda familiar. Há ainda uma matriz 

de variáveis de controle, aqui representada por “W” (etnia, tipo_de_escola, idade e sexo). 

Essas relações estão representadas na equação 2.  

                          

          Escore = β0+ β*X + β*W + ε                                                                              (2) 
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O β0 representa a constante do modelo; o ε, os resíduos; enquanto o β significa o 

vetor de parâmetro de explicação para as matrizes X e W. Se não forem considerados os 

sinais dos vetores de explicação, espera-se um modelo como o proposto na equação 3. 

 

  Escore = β0+ β1*escolaridade do pai + β2*escolaridade da mãe + β3*renda familiar + β4*raça + 

β5*tipo_de_escola + β6*idade + β7*sexo + ε                                              (3) 

  

Para responder ao quinto objetivo da presente pesquisa (Analisar a influência 

do background familiar nos resultados dos candidatos por cluster), recorrer-se-á a 

regressão logística no intuito de se obter um modelo probabilístico e causal a partir 

dos bancos de dados dos processos seletivos do ano de 2013. Corrar, Paulo, Dias 

Filho (2012, p. 7) esclarecem que o “objetivo da regressão logística é encontrar uma 

função logística formada por meio de ponderações das variáveis (atributos), cuja 

resposta permite estabelecer a probabilidade de ocorrência de determinado evento e 

a importância das variáveis para esta ocorrência”. 

 As variáveis independentes para esses modelos serão as já utilizadas na 

regressão múltipla (escolaridade do pai, escolaridade da mãe e renda familiar), 

formando a matriz “Z”, e as variáveis de controle também permanecem as mesmas, 

quais sejam: etnia, tipo_de_escola, idade e sexo. Estas perfazem a matriz de 

variáveis “V”. 

A variável dependente “Y”, para essa etapa do trabalho, é dicotômica, será 

intitulada “Status” e irá caracterizar o candidato como Aprovado (valor 0) e 

Reprovado (valor 1) . A relação entre as variáveis independentes e a dependente 

segue para esta ferramenta estatística uma função logarítmica, conforme descrita na 

equação 4. 

 

Ln [      ]= β0+ β*Z + β*V + ε                                                                           (4) 

 

O β0 representa a variável constante do modelo; o ε, os resíduos; enquanto o β 

significa o vetor de parâmetro de explicação para as variáveis Z e V em relação ao Logit 

(Y). A ferramenta encontrará uma função para cada um dos clusters formados na etapa 

  P (Y) 

1 – P (Y) 
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dois do estudo, possibilitando um mapeamento da influência do background familiar por 

clusters na casa de ensino investigada nessa pesquisa. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Esta seção objetiva apresentar os resultados obtidos por meio da pesquisa 

quantitativa desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN) acerca da influência do background familiar no acesso ao Ensino 

Técnico Federal. Os resultados serão expostos por etapas, conforme esquematizado na 

Figura 8. 

 

       Figura 8 – Etapas de apresentação dos resultados da pesquisa 

 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

  

A primeira etapa apresenta as estatísticas descritivas relativas aos dois 

bancos de dados estudados. Na segunda etapa, será realizada uma análise de 

cluster para melhor ajuste do modelo, na qual cada banco de dados será dividido em 

dois clusters, sendo 1 e 2 para o universo do exame de seleção, e 3 e 4 para o 

PROITEC. A terceira etapa traz a cabo os resultados das regressões múltiplas para 

cada um dos quatro clusters e, por fim, na quarta etapa, tem-se a análise da 

regressão logística para cada um dos clusters envolvidos na pesquisa.   

Ademais, realizou-se um estudo preliminar de dados perdidos (missing 

values), identificando-se problemas relacionados ao não preenchimento de alguns 

dados do questionário. Para as observações com dados incompletos, optou-se por 

eliminá-las, seguindo a orientação de Corrar, Paulo, Dias Filho (2012) e Hair et al 

(2009). Realizou-se ainda um estudo de outliers controlados por uma faixa de 6 
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desvios-padrão, sendo: 3 desvios superiores e 3 inferiores. Como as únicas 

variáveis métricas são Idade, Renda e Escore, então fora criada uma faixa de 

desvios para as variáveis Renda e Idade, excetuando-se Escore por se tratar da 

variável dependente da regressão múltipla. 

 Após serem eliminados do modelo os missing values e os outliers, passou-se 

a contar com um total de 10.363 observações (90,22% dos dados originais), para o 

banco concernente ao exame de seleção, e 5.319 observações (96,32% dos dados 

originais) do banco de dados dos candidatos ao PROITEC. Fora ainda utilizado um 

critério de renda mínima de R$ 70,00 (setenta reais), valor correspondente ao 

mínimo pago pelo Programa Bolsa Família no Brasil, para os dois bancos de dados 

no que tange a variável Renda. Tomou-se essa medida, pois havia uma relevante 

quantidade de cadastros da ordem de R$ 0,01, R$ 0,02, como renda declarada da 

família, o que pode suscitar uma falha humana no momento do cadastro. Outrossim, 

importa destacar que, no banco de dados do PROITEC, não será utilizada a variável 

tipo_de_escola, pois todos os pleiteantes são oriundos da escola pública. 

 

4.1 Estatísticas descritivas – Etapa I 

 

 A primeira etapa da análise dos dados foi realizada a partir das estatísticas 

descritivas. Esse conjunto de ferramentas estatísticas auxilia a compreensão dos 

dados, já que tem o poder de sumarizar um conjunto de dados, resumindo-os de 

modo a ter uma organização padronizada das observações.  

 

4.1.1 Descritivas do exame de seleção 

 

 Os candidatos submetidos ao ingresso no IFRN, no ano de 2013, por meio do 

exame de seleção, caracterizaram-se por serem, em sua maioria, do sexo feminino 

(52%) e apresentando como etnia a cor autodeclarada preto, pardo ou indígena 

(52%). Como pode ser visualizado no Quadro 5, a idade média dos candidatos foi 

16,24 anos, valor próximo aos de moda e mediana, e com desvio-padrão de 1,40, 

demonstrando uma variabilidade baixa para os concorrentes. 

 Quando verificados os níveis de escolaridade dos pais, observou-se uma 

escolaridade mais elevada para as mães (2,72), no entanto, quando visto o critério 

de mediana e moda, ambos se igualaram (3,00) com este valor mais frequente 



60 

 

 

relativo ao ensino médio. Já em relação à renda da família, o valor médio 

encontrado foi R$ 1.634,47 e moda R$ 622,00, o que evidencia um grande 

quantitativo de famílias que vivem com o salário mínimo.  

 No que concerne ao tipo de escola, os pleiteantes as vagas originaram-se, em 

sua maioria, das escolas privadas (54%), sendo os demais provenientes de escolas 

municipais, estaduais, federais e filantrópicas. Espera-se que no exame de seleção 

os estudantes advenham, em sua maioria, das escolas privadas, já que o PROITEC 

tem a função de abarcar somente os candidatos da escola pública. 

 

Quadro 5 – Estatísticas descritivas exame de seleção 

Parâmetros 

Variáveis 

Sexo Etnia Idade EscMãe EscPai 
Renda 

bruta  

Tipo de 

escola 

Escore 

Final  

N Válido 10359 9613 10359 10238 9916 10.359 10.359 10.359 

Missing 4 750 4,00 125,00 447 4 4,00 4 

Média 0,52 0,52 16,24 2,72 2,35 1.634,47 0,46 385,68 

Mediana 1,00 1,00 15,93 3,00 3,00 1.200,00 0,00 345,00 

Moda 1,00 1,00 15,29 3,00 3,00 622,00 0,00 182,00 

Desvio Padrão 0,500 0,500 1,40 1,183 1,221 1,37e
3
 0,49 121,56 

Mínimo 0,00 0,00 12,27 0,00 0,00 70,00 0,00 182,00 

Máximo 1,00 1,00 24,41 5,00 5,00 8.200,00 1,00 758,00 

Percentis 

25% 0,00 0,00 15,38 2,00 1,00 630,00 0,00 309,00 

50% 1,00 1,00 15,93 3,00 3,00 1.200,00 0,00 345,00 

75% 1,00 1,00 16,75 3,00 3,00 2.000,00 1,00 493,00 

Fonte: Dados da pesquisa extraídos do SPSS 18, 2013. 
Nota: EscMãe – Escolaridade da mãe; EscPai – Escolaridade do pai; 

 

 Quando confrontadas as variáveis escolaridade do pai e da mãe com status 

obteve-se uma relação bidimensional com as taxas de aprovação/reprovação por 

nível de escolaridade. A partir do Gráfico 1, constatou-se um aumento das taxas de 

aprovação à medida que se eleva o nível de escolaridade da mãe, fenômeno já 

observado por meio dos estudos de Becker, 1964; Duncan, Brooks-Gunn, Klebanov 

(1994); Emílio, Belluzo Júnior, Alves (2004); Woessmann (2004); Riani, Rios-Neto 

(2008); Cavalcanti, Guimarães, Sampaio (2010); Guimarães, Sampaio (2011); 

Quevedo-Silva, Sauer (2012). O maior incremento da taxa de aprovação entre os 
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níveis de escolaridade ocorreu entre os candidatos cuja mãe tem ensino médio e 

superior completo.   

 

Gráfico 1 – Taxas de Aprovação/Reprovação por nível de escolaridade da mãe no 

exame de seleção 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
 

 Já em relação a escolaridade do pai, os dados apresentaram a mesma 

tendência antes observada a partir da variável escolaridade da mãe. Há uma relação 

de proporcionalidade inversa entre taxa de reprovação e escolaridade, como já 

discutida anteriormente, por meio das pesquisas de Becker (1964); Lefebvre, 

Merrigan (1998); Woessmann (2004); Guimarães, Arraes (2010); Guimarães, 

Sampaio (2011); Quevedo-Silva, Sauer (2012). Quanto maior a escolaridade do pai, 

menores são as taxas de reprovação. O Gráfico 2 revela uma redução nas taxas de 

reprovação à medida que se elevam os níveis de escolaridade dos pais dos 

candidatos. O maior acréscimo nas taxas de aprovação se deram entre os níveis 

superior e pós-graduação. 
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Gráfico 2 – Taxas de Aprovação/Reprovação por nível de escolaridade do pai no 
exame de seleção 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
  

Além das variáveis de escolaridade, foi analisada a variável renda da família. 

O Quadro 6 apresenta a relação entre renda e escolaridade, controlados por etnia, a 

partir de dados como aprovação/reprovação e escore médio dos candidatos. 

Considerando-se todos os dados, observou-se que o grupo com maior renda média 

corresponde aos candidatos aprovados pretos, pardos e indígenas cujos pais 

possuem pós-graduação (R$ 4.178,00). Já os que possuem menor renda são os 

candidatos aprovados pretos, pardos e indígenas com mães analfabetas (R$ 

707,00).  

 O grupo que demonstrou o maior escore médio (626) foi o de estudantes 

pretos, pardos e indígenas aprovados cujos pais possuem pós-graduação. Em 

contrapartida, os candidatos reprovados pretos, pardos e indígenas, com mães 

analfabetas, possuem o menor desempenho quanto ao escore (332).   

 Dentre os aprovados e considerando os dois grupos de etnias, 60,99% 

possuem pais com ensino médio, superior ou pós-graduação. Se verificados os 

níveis de escolaridade das mães, esse número sobe para 73,52%. Em se tratando 

dos estudantes reprovados, 52,59% tem pais que possuem o ensino médio 

completo, como escolaridade mínima. Quando observado o impacto da escolaridade 

da mãe, esse valor aumenta para 64,41%. 
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Quadro 6 – Renda, escore, escolaridade do pai e etnia do exame de seleção 

Escolaridade do pai 

Brancos/Amarelos (BA’s) Pretos, Pardos e Indígenas (PPI's) 

% 
Escore 

Médio 

Renda 

Média 
% 

Escore 

Médio 

Renda 

Média 

R
ep

ro
va

d
o

 

Analfabeto 1,95% 353 824 3,85% 338 774 

Fundamental 
incompleto 

10,88% 353 1084 15,03% 349 995 

Fundamental 
completo 

6,91% 362 1381 8,78% 356 1233 

Médio completo 18,35% 379 1903 19,98% 369 1717 

Superior completo 6,44% 387 2835 5,10% 374 2452 

Pós-graduação 
completa 

1,29% 402 3899 1,43% 405 3700 

A
p

ro
va

d
o

 

Analfabeto 1,43% 552 938 1,98% 563 1010 

Fundamental 
incompleto 

10,66% 578 1182 11,21% 582 1152 

Fundamental 
completo 

7,69% 576 1573 6,04% 580 1717 

Médio completo 19,34% 603 2078 18,57% 599 1870 

Superior completo 9,23% 625 3099 8,13% 610 2619 

Pós-graduação 
completa 

3,41% 611 3134 2,31% 626 4178 

Escolaridade da mãe 

Brancos/Amarelos (BA’s) Pretos, Pardos e Indígenas (PPI's) 

% 
Escore 

Médio 

Renda 

Média 
% 

Escore 

Médio 

Renda 

Média 

R
ep

ro
va

d
o

 

Analfabeto 0,63% 308 809 1,49% 332 767 

Fundamental 
incompleto 

7,21% 353 1036 11,05% 343 944 

Fundamental 
completo 

6,89% 365 1286 8,32% 350 1129 

Médio completo 19,98% 372 1698 22,36% 365 1493 

Superior completo 8,18% 385 2483 7,80% 369 2089 

Pós-graduação 
completa 

2,95% 381 3148 3,14% 392 3050 

A
p

ro
va

d
o

 

Analfabeto 0,66% 552 810 0,55% 555 707 

Fundamental 
incompleto 

5,93% 562 1264 6,81% 576 1171 

Fundamental 
completo 

6,81% 570 1252 5,71% 578 1336 

Médio completo 21,98% 601 1847 19,78% 598 1637 

Superior completo 11,65% 609 2691 10,33% 604 2571 

Pós-graduação 
completa 

4,73% 616 3582 5,05% 603 3011 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
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Identificou-se ainda uma renda média familiar dos candidatos pretos, pardos e 

indígenas quase sempre inferior aos dos brancos e amarelos, no que concerne aos 

grupos analisados. 

O grupo dos pretos, pardos e indígenas, reprovados no exame de seleção, 

apresentou, para quase todos os níveis de escolaridade do pai, tanto escores 

médios quanto rendas médias inferiores ao grupo formado por brancos e amarelos. 

 O Gráfico 3 indica que, quanto maior for a escolaridade do pai, maior será o 

escore final do seu filho no exame de seleção, confirmando os resultados de Becker 

(1964); Lefebvre, Merrigan (1998); Guimarães, Arraes (2010); Guimarães, Sampaio 

(2011); Quevedo-Silva, Sauer (2012). Essa máxima é também observada para a 

renda da família: quanto maior a renda familiar, melhor é o desempenho do 

estudante ao pleito, o que já fora atestado nas análises de Becker (1964); Duncan, 

Brooks-Gunn, klebanov (1994); Lefebvre, Merrigan (1998); Calvalcanti et al (2010);  

Castelar et al (2010); Guimarães, Sampaio (2011); Quevedo-silva, Sauer (2012). 

Mesmo o candidato estando com o status de reprovado, a tendência de 

proporcionalidade direta entre escolaridade, escore e renda mostra-se contundente. 

Quando obervados os candidatos reprovados no exame de seleção, no que 

tange à escolaridade da mãe, verificou-se  um comportamento similar ao encontrado 

para a escolaridade do pai.  O Gráfico 4 mostra que, para ambos os grupos de 

etnias, os estudantes apresentaram maiores rendimentos à medida que a 

escolaridade de suas mães são mais elevadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

Gráfico 3 – Escore médio e renda média, controlados por etnia e escolaridade do 

pai dos estudantes reprovados no exame de seleção 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Gráfico 4 – Escore médio e renda média, controlados por etnia e escolaridade da 
mãe dos estudantes reprovados no exame de seleção 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
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 Analisando os estudantes aprovados, pode-se observar a mesma tendência 

aferida para os reprovados. Tanto a renda média quanto o escore mostram-se 

crescentes quão maior for a escolaridade do pai e da mãe. Os Gráficos 5 e 6 

apresentam  as médias de escore e renda corroborando com a teoria do capital 

humano proposta por Becker (1964). 

 Se consideradas a escolaridade do pai e da mãe, verificou-se que a 

escolaridade do pai demonstra ter uma influência maior no desempenho do 

estudante, aqui medido pelo escore, do que a escolaridade da mãe. Esse resultado 

pode ser observado no trabalho de Guimarães, Arraes (2010). Em todos os níveis de 

ensino, os escores controlados pela escolaridade do pai apresentaram valores 

superiores aos das mães.  

 

Gráfico 5 – Escore médio e renda média, controlados por etnia e escolaridade do 

pai dos estudantes aprovados no exame de seleção 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
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Gráfico 6 – Escore médio e renda média, controlados por etnia e escolaridade da 

mãe dos estudantes aprovados no exame de seleção 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

4.1.2 Descritivas do PROITEC 

 

Os candidatos às vagas do Ensino Técnico no IFRN, para o ano de 2013, por 

meio do PROITEC, caracterizam-se por serem, em sua maioria, do sexo feminino 

(59%) e tendo como etnia a cor autodeclarada preto, pardo ou indígena (54%). Os 

resultados das estatísticas descritivas estão dispostos no Quadro 7. No que diz 

respeito à idade, a média dos candidatos é 15,01 anos, com mediana 14,80 e moda 

14 anos, indicativo de leve assimetria. O desvio-padrão encontrado foi 1,036, 

demonstrando uma variabilidade baixa entre os candidatos, conforme já observado 

nas estatísticas descritivas do exame de seleção. 

 Examinados os níveis de escolaridade dos pais, verificou-se uma 

escolaridade mais elevada para as mães (2,02), com moda 1,00, significando uma 

predominância da escolaridade de mães nos ensinos fundamental incompleto e 

fundamental completo. Já em relação à renda da família, o valor médio encontrado 

foi R$ 842,73 e moda R$ 622,00, o que evidencia um grande quantitativo de famílias 

que vivem com o salário mínimo.  
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 Chama a atenção à quantidade de valores perdidos (missing) para a variável 

etnia, o que representa 12,2% do total de observações. As demais variáveis 

mantiveram baixos valores perdidos.  

 

Quadro 7 – Estatísticas descritivas PROITEC 

Parâmetros 

Variáveis 

Sexo Etnia 
Renda 

familiar 

Escore 

Final 

Escolaridade 

da mãe 

Escolaridade 

do pai 
Idade 

N Válido      5.315 4.667 5.275 5.315 5.313 5.313 5.319 

Missing 6 654 46 6 8 8 2 

Média 0,59 0,54 842,73 183,60 2,02 1,56 15,01 

Mediana 1,00 1,00 622,00 175,00 2,00 1,00 14,80 

Moda 1,00 1,00 622,00 101,00 1,00 1,00 14,00 

Desvio Padrão 0,49 1,00 469,81 66,88 1,12 1,12 1,03 

Mínimo 0,00 0,49 70,00 0,00 0,00 0,00 12,00 

Máximo 1,00 0,00 2.814,00 414,00 5,00 5,00 19,00 

Percentis 

25% 0,00 0,00 620,00 127,00 1,00 1,00 14,32 

50% 1,00 1,00 622,00 175,00 2,00 1,00 14,80 

75% 1,00 1,00 1.000,00 231,00 3,00 3,00 15,52 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

No que concerne ao cruzamento de informações acerca da influência da 

escolaridade da mãe sobre o status final do estudante pleiteante as vagas do IFRN, 

verificou-se, a partir do Gráfico 7, um aumento da taxa de aprovação e redução da 

taxa de reprovação à medida que se aumenta o nível de escolaridade da mãe do 

indivíduo. Esse resultado assemelha-se ao encontrado no exame de seleção, bem 

como nas discussões de Becker (1964); Lefebvre, Merrigan (1998); Woessmann 

(2004); Guimarães, Arraes (2010); Guimarães, Sampaio (2011); Quevedo-Silva, 

Sauer (2012). 

 Destacam-se os estudantes, cujas mães possuem pós-graduação, com taxa 

de aprovação de 29,63%. No caso específico do PROITEC, como não há a 

concorrência dos alunos de escolas privadas, as taxas de aprovação são maiores, 

haja vista uma menor concorrência desse pleito.  
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Gráfico 7 – Taxas de Aprovação/Reprovação por nível de escolaridade da mãe no 

PROITEC 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Já em relação à influência da escolaridade do pai, os números mostraram 

uma tendência de crescimento das taxas de aprovação à medida que a escolaridade 

do pai se eleva, como atestados pelos estudos de Becker (1964); Lefebvre, Merrigan 

(1998); Guimarães, Arraes (2010); Guimarães, Sampaio (2011); Quevedo-Silva, 

Sauer (2012). 

 No Gráfico 8, é possível constatar a forte influência que a escolaridade do 

pai, nos níveis superior e pós-graduação, proporcionam no que diz respeito a 

aprovação do estudante. Nas situações em que o pai possui nível superior, a taxa 

mostrou-se superior a 27%, enquanto que, no segundo caso (Pais com pós-

graduação), esse valor aumenta para 40%. Mais uma vez, o nível de escolaridade 

do pai fora mais influenciável do que a escolaridade da mãe.  
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Gráfico 8 – Taxas de Aprovação/Reprovação por nível de escolaridade do pai no 

PROITEC 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
 

A variável renda da família foi analisada sob a ótica do PROITEC. O Quadro 8 

descreve a relação entre renda e escolaridade, controlados por etnia a partir de 

dados como aprovação/reprovação e escore médio dos estudantes.  

Considerando todos os grupos formados a partir das variáveis de análise, 

observou-se que o grupo com maior renda média corresponde aos candidatos 

reprovados brancos e amarelos, cujos pais possuem pós-graduação (R$ 2.300,00). 

Por outro lado, os que possuem menor renda são os candidatos aprovados pretos, 

pardos e indígenas com mães analfabetas (R$ 643,00).  

 O grupo que indicou o maior escore médio (316) corresponde ao dos 

estudantes brancos e amarelos aprovados, com pais pós-graduados. Os candidatos 

reprovados pretos, pardos e indígenas, com pais analfabetos, possuem o menor 

desempenho quanto ao escore médio (152).   
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Quadro 8 – Renda, escore, escolaridade do pai e etnia do PROITEC 

Escolaridade do pai 

Brancos/Amarelos (BA’s) Pretos, Pardos e Indígenas (PPI's) 

% 
Escore 

Médio 

Renda 

Média 
% 

Escore 

Médio 
Renda Média 

R
ep

ro
va

d
o

 

Analfabeto 7,00% 161 717 9,92% 152 656 

Fundamental 
incompleto 

20,20% 166 775 21,50% 152 760 

Fundamental completo 8,03% 176 897 8,41% 162 854 

Médio completo 12,07% 179 1006 9,79% 168 1001 

Superior completo 1,71% 180 1223 1,14% 162 1276 

Pós-graduação 
completa 

0,05% 279 2300 0,19% 162 1751 

A
p

ro
va

d
o

 

Analfabeto 4,92% 261 709 8,17% 238 650 

Fundamental 
incompleto 

11,41% 282 736 26,70% 252 755 

Fundamental completo 6,07% 285 848 9,63% 261 868 

Médio completo 11,20% 296 1006 16,96% 275 1024 

Superior completo 1,99% 289 1295 2,30% 275 1212 

Pós-graduação 
completa 

0,42% 297 1550 0,21% 254 2150 

Escolaridade da mãe 
Brancos/Amarelos (BA’s) Pretos, Pardos e Indígenas (PPI's) 

% 
Escore 
Médio 

Renda 
Média 

% 
Escore 
Médio 

Renda Média 

R
ep

ro
va

d
o

 

Analfabeto 
2,22% 153 690 3,04% 154 712 

Fundamental 
incompleto 16,51% 163 737 20,55% 153 698 

Fundamental completo 
9,46% 171 807 9,08% 159 785 

Médio completo 
16,87% 179 912 15,05% 162 917 

Superior completo 3,25% 178 1302 2,52% 159 1219 

Pós-graduação 
completa 

0,73% 187 1728 0,70% 164 1558 

A
p

ro
va

d
o

 

Analfabeto 1,57% 239 827 2,41% 255 643 

Fundamental 
incompleto 

9,84% 277 796 19,90% 246 706 

Fundamental completo 7,33% 281 774 12,88% 261 873 

Médio completo 13,30% 293 962 23,87% 267 886 

Superior completo 2,83% 292 1323 3,77% 261 1187 

Pós-graduação 
completa 

1,15% 316 1728 1,15% 271 1711 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
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Em se tratando dos reprovados e tendo em conta os dois grupos de etnias, 

24,95% dos estudantes possuem pais com, no mínimo, o ensino médio completo. 

No que concerne à escolaridade das mães, para os alunos reprovados, esse número 

sobe para 39,12%.  

 Quando observados os estudantes aprovados, tem-se um percentual de 

33,08% de pais e 46,70% de mães com escolaridade entre médio completo e pós-

graduação. 

 Verificou-se ainda, como já atestada nas estatísticas descritivas do exame de 

seleção, uma renda familiar média dos candidatos pretos, pardos e indígenas 

normalmente inferior aos dos brancos e amarelos, porém em menor escala. Isso se 

deve ao fato de existir uma menor variabilidade entre as observações do PROITEC.   

  

Os Gráficos 9 e 10 apresentam os resultados de escores médios e renda da 

família por nível de escolaridade de pai e mãe, controlados pela etnia, para os 

estudantes reprovados no PROITEC. 

 Depreende-se que há uma tendência de escores mais elevados quando 

influenciados pela escolaridade do pai em detrimento a escolaridade da mãe. Os 

escores crescem à medida que a escolaridade aumenta, situação que se repete 

para os valores de renda familiar. 

Os brancos e amarelos têm renda e escores médios superiores aos dos 

pretos, pardos e indígenas, tanto quando observados sob a ótica da escolaridade do 

pai, quanto sob a da escolaridade da mãe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

Gráfico 9 – Escore médio e renda média, controlados por etnia e escolaridade do 

pai dos estudantes reprovados no PROITEC 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
 

Gráfico 10 – Escore médio e renda média, controlados por etnia e escolaridade da 

mãe dos estudantes reprovados no PROITEC 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 



74 

 

 

Os Gráficos 11 e 12 fazem menção aos resultados de escores médios e 

renda da família por nível de escolaridade de pai e mãe, controlados pela etnia, para 

os estudantes aprovados no PROITEC de 2013. 

Observou-se, a partir dos Gráficos 11 e 12, uma tendência ao crescimento 

dos escores conforme se elevam os níveis de escolaridade do pai e da mãe. No 

entanto, há alguns níveis educacionais que não acompanharam essa tendência, 

como, por exemplo, os estudantes pretos, pardos e indígenas, com pais pós-

graduados, que apresentaram escore médio similar ao dos pais com fundamental. 

O desempenho do estudante aumenta gradativamente à medida que a renda 

familiar cresce, como já comprovado pelos estudos de Becker (1964); Duncan, 

Brooks-Gunn, Klebanov (1994); Lefebvre, Merrigan (1998); Woessmann (2004); 

Calvalcanti, Guimarães, Sampaio (2010); Guimarães, Arraes (2010); Castelar et al 

(2010); Guimarães, Sampaio (2011); Quevedo-Silva, Sauer (2012). 

Outro caso a ser considerado são dos estudantes pretos, pardos e indígenas 

cujas mães são analfabetas. Esses possuem um escore médio próximo (255) ao dos 

estudantes com mães que possuem ensino superior completo (261), denotando, 

essa variável, não haver influência relevante para esse grupo.  

 

Gráfico 11 – Escore médio e renda média, controlados por etnia e escolaridade do 
pai dos estudantes aprovados no PROITEC 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
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Gráfico 12 – Escore médio e renda média, controlados por etnia e escolaridade da 

mãe dos estudantes aprovados no PROITEC 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

A partir dos Gráficos 11 e 12, verificou-se, contudo, que para o PROITEC, não 

há uma variação significativa de escores médios, quando observados sob a ótica da 

escolaridade da mãe do estudante. Em relação à escolaridade do pai, percebeu-se 

uma tendência de crescimento do escore à medida que se eleva o grau de 

escolaridade. Já a renda da família cresce ao passo que a escolaridade aumenta. 

Como as rendas dos participantes do PROITEC são essencialmente baixas, 

variando de R$ 70,00 a R$ 2.814,00, a ideia de crescimento do escore, à medida 

que se aumenta a renda, é confirmada pela pesquisa de Lefebvre, Merrigan (1998) 

cujos resultados mostram ser a renda da família determinante para o sucesso do 

estudante, apenas para classes de baixa renda. 

 

4.2 Análise de Cluster – Etapa II 

 

 O objetivo desta análise é reduzir o número de objetos, de modo que os 

grupos formados apresentem uma menor variabilidade, se comparado a um estudo 

com todos os campi, possibilitando a realização de inferências acerca dos clusters 

formados. Esse processo deve resultar em uma divisão de grupos, de tal forma que 
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os objetos reunidos em um cluster sejam mais semelhantes entre si do que aqueles 

de outros agrupamentos. 

 Como há uma diversidade cultural, educacional e econômica no estado do 

Rio Grande do Norte, faz-se necessário uma divisão dos grupos de análise para 

reduzir a variabilidade dos dados e, consequentemente, minimizar a sua 

heterogeneidade. Essa divisão foi realizada entre os campi do IFRN, levando-se em 

consideração as variáveis de estudo propostas pela literatura, quais sejam: 

escolaridade do pai, escolaridade da mãe, renda, idade, sexo, tipo_de_escola (só 

utilizada para o exame de seleção) e etnia. As variáveis Status e Escore não foram 

utilizadas na análise de cluster, mas nas etapas posteriores, por se tratarem de 

variáveis dependentes. Há algumas variáveis que são de natureza qualitativa, 

necessitando de uma mensuração para que possam constituir o modelo 

multivariado. A solução encontrada é a criação de variáveis artificiais denominadas 

dummies, usadas para indicar a presença ou ausência de determinado atributo, 

assumindo apenas os valores 0 ou 1. No Quadro 9, estão descritas as variáveis 

dummies criadas para esta pesquisa.  

 

Quadro 9 – Variáveis dummies criadas 

Variável Nominal Variável Dummy Valores atribuídos 

Sexo Sexo 0 - Masculino   1 – Feminino 

Status Status 0 - Aprovado   1 – Eliminado 

Escolaridade da mãe 

Fundamental_mãe* 0 - Não   1 – Sim 

Medio_mãe* 0 - Não   1 – Sim 

Superior_mãe* 0 - Não   1 – Sim 

Escolaridade do pai 

Fundamental_pai* 0 - Não   1 – Sim 

Medio_pai* 0 - Não   1 – Sim 

Superior_pai* 0 - Não   1 – Sim 

Etnia Etnia 
0 - Brancos e Amarelos     

1 - Pretos, Pardos e Indígenas 

Tipo de Escola Tipo_de_escola 

0 - Escola Particular 
1 - Escola Pública (Estadual, 

Federal, Municipal e 
Filantrópica)                                          

 *Nota: As variáveis fundamental_mae, medio_mae, superior_mae, fundamental_pai, medio_pai, 
superior_pai só serão utilizadas nas regressões. 
 Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 
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 A ferramenta foi aplicada para os dois bancos de dados presentes na 

pesquisa. A divisão dos clusters, resultado dessa etapa, servirá para a análise das 

regressões, próxima etapa a ser realizada. 

 

4.2.1 Análise de Cluster do exame de seleção 

 

 Considerando que o objetivo desta etapa é dividir os campi do IFRN em 

clusters, construiu-se um quadro-sumário congregando todos os dados da pesquisa. 

Para as variáveis qualitativas, considerou-se a moda, ou seja, o valor que mais se 

repete. Já em relação às variáveis escalares (renda e idade), o critério estabelecido 

foi criar valores em uma escala de 0 a 1, a partir de duas novas variáveis, renda_pad 

e idade_pad. O objetivo desse artifício é garantir a todas as variáveis um único 

intervalo escalar, assim possibilitando um melhor ajuste da análise de cluster. O 

Quadro 10 apresenta as variáveis utilizadas na análise do exame de seleção. 

 

Quadro 10 – Sumário dos valores médios das variáveis do exame de seleção 

Campus 

Variáveis de análise 

Sexo Etnia Idade 
Escore 
Final 

 
Escolaridade 

da mãe 

Escolaridade 
do pai 

Renda 
familiar 

Tipo de 
escola 

Apodi 1 1 0,97 413,04 3 1 0,53 1 

Caicó 1 0 0,96 408,41 3 3 0,63 0 

Currais Novos 1 0 0,96 418,47 3 1 0,68 0 

Ipanguaçu 1 1 1,00 368,52 3 1 0,55 1 

João Câmara 1 1 0,98 376,14 3 1 0,55 1 

Macau 1 1 1,00 383,19 3 3 0,65 1 

Mossoró 0 1 0,95 372,17 3 3 0,90 0 

Natal Central 1 0 0,96 384,22 3 3 1,00 0 

Natal Zona 
Norte 

1 1 0,96 414,63 3 3 0,66 0 

Nova Cruz 1 1 0,99 369,04 3 1 0,50 1 

Parnamirim 0 1 0,97 388,83 3 3 0,88 0 

Pau dos 
Ferros 

0 0 0,97 423,61 3 1 0,59 1 

Santa Cruz 1 1 0,99 411,61 3 3 0,53 1 

São Gonçalo 
do Amarante 

1 1 0,98 380,50 3 3 0,64 0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
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 Nesta análise, os campi receberam a seguinte numeração indicativa: Apodi 

(1), Caicó (2), Currais Novos (3), Ipanguaçu (4), João Câmara (5), Macau (6), 

Mossoró (7), Natal Central (8), Natal Zona Norte (9), Nova Cruz (10), Parnamirim 

(11), Pau dos Ferros (12), Santa Cruz (13), São Gonçalo do Amarante (14). O 

dendograma apresentará, sob a forma de números, os clusters formados a partir das 

variáveis adotadas. 

A análise foi realizada inicialmente com quase todas as variáveis da pesquisa 

que constam no Quadro 10, exceto o escore médio, inserida no quadro apenas para 

efeito comparativo de médias entre os campi. Os dados foram processados e, à 

medida que o p-valor apresentava um valor inferior a 0,05, a variável correspondente 

era eliminada e novamente rodavam-se os dados.  

Diante dessa dinâmica, foram excluídas as variáveis sexo (0,732), etnia 

(0,756) e idade (0,287), restando para definição do modelo as variáveis renda_pad 

(0,034), tipo_de_escola (0,031), escolaridade do pai (0,000) e escolaridade da mãe 

(0,000). Com o modelo já definido, dentro do intervalo de confiança de 95%, parte-se 

para a análise do dendograma, conforme Figura 9.  

 

Figura 9 – Dendograma do exame de seleção 

 
                        Fonte: Extraído do SPSS 18. 
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Analisando o dendograma, depreende-se a formação de dois clusters. O 

primeiro formado pelos números 1, 3, 4, 5, 10 e 12, o qual corresponde aos campi, 

respectivamente: Apodi, Currais Novos, Ipanguaçu, João Câmara, Nova Cruz e Pau 

dos Ferros. O segundo cluster formou-se com os campi 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13 e 14, 

correspondendo, respectivamente aos campi de Caicó, Macau, Mossoró, Natal 

Central, Natal Zona norte, Parnamirim, Santa Cruz e São Gonçalo do Amarante. 

Esses resultados foram confirmados por meio do teste k-means 

 

4.2.2 Análise de Cluster do PROITEC 

 

Como já realizado para o exame de seleção, fora também criado um sumário 

para as variáveis do PROITEC, mas sem a presença da variável tipo_de_escola, já 

que todos os estudantes, pleiteantes ao PROITEC, advém de escola pública. Para 

as variáveis dummies, considerou-se a moda, ou seja, o valor que mais se repete. 

Já as variáveis escalares (renda e idade), o critério estabelecido foi criar valores em 

uma escala de 0 a 1. O Quadro 11 apresenta as variáveis utilizadas na análise do 

PROITEC. 
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Quadro 11 – Sumário dos valores médios das variáveis do PROITEC 

Campus 

Variáveis de análise 

Sexo Etnia Idade 
Escore 

Final 

Escolaridade 

da mãe 

Escolaridade 

do pai 

Renda 

familiar 

Apodi 1 0 1,00 185,17 1 1 0,70 

Caicó 1 0 0,96 199,24 1 1 0,94 

Currais Novos 1 0 0,97 187,36 3 1 0,87 

Ipanguaçu 1 1 0,99 160,57 1 1 0,82 

João Câmara 1 1 0,99 159,05 1 1 0,73 

Macau 1 1 1,00 170,63 1 1 0,88 

Mossoró 1 1 0,99 191,22 3 1 1,00 

Natal Central 1 1 0,99 195,61 3 1 1,00 

Natal Zona 

Norte 
1 1 1,00 191,34 3 1 0,92 

Nova Cruz 1 1 1,00 174,97 1 1 0,69 

Parnamirim 1 1 0,99 187,58 1 1 0,95 

Pau dos 

Ferros 
1 0 0,97 185,21 1 1 0,81 

Santa Cruz 1 1 0,98 170,27 1 1 0,79 

São Gonçalo 

do Amarante 
1 1 0,99 187,99 1 1 0,91 

     Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

 Os campi receberam uma numeração indicativa, conforme procedimento já 

adotado para o exame de seleção (subseção 4.2.1). Os dados foram processados e, 

à medida que o p-valor apresentava um valor inferior a 0,05, a variável 

correspondente era eliminada e novamente rodavam-se os dados.  

Eliminaram-se as variáveis idade (0,978) e etnia (0,865), restando para 

definição do modelo as variáveis renda_pad (0,038), sexo (0,000), escolaridade do 

pai (0,00) e escolaridade da mãe (0,00). Com o modelo já determinado, dentro do 

intervalo de confiança de 95%, formula-se o dendograma (Figura 10) para os campi 

a partir dos dados do PROITEC. 
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Figura 10 – Dendograma do PROITEC 

 
                    Fonte: Extraído do SPSS 18. 
         

Por meio da análise do dendograma e confirmado pelo teste K-means, 

observa-se a formação de dois clusters. O primeiro (cluster 3) constituído pelos 

números 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14, correspondendo, respectivamente aos 

campi de Apodi, Caicó, Ipanguaçu, João Câmara, Macau, Nova Cruz, Parnamirim, 

Pau dos Ferros, Santa Cruz e São Gonçalo do Amarante. Já o segundo (cluster 4), 

formou-se a partir dos campi 3, 7, 8 e 9, cujos números indicam, respectivamente, 

Currais Novos, Mossoró, Natal Central e Natal Zona norte. 

 

4.3 Regressão Múltipla – Etapa III 

 

Ao buscar alcançar o terceiro e quarto objetivos específico da pesquisa, 

optou-se por aplicar uma ferramenta de análise multivariada cuja função é medir a 

causalidade entre as variáveis dependentes e independentes. Conforme já fora 

apresentado por meio da Figura 6, no capítulo 3, as variáveis dependentes utilizadas 

para essa pesquisa são: renda familiar (renda_pad), escolaridade do pai e 
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escolaridade da mãe. Já as variáveis de controle são: tipo_de_escola, sexo, idade, 

etnia; e a variável dependente é o escore alcançado pelos candidatos.  

A variável escolaridade do pai foi dividida em três variáveis dummies, a fim 

de melhor estratificar e mensurar as causalidades encontradas entre as variáveis de 

background e o escore. As variáveis criadas foram: fundamental_pai (pais que 

concluíram até o ensino fundamental), medio_pai (pais que concluíram até o ensino 

médio) e superior_pai (pais que concluíram até o ensino superior). Similar à 

escolaridade do pai, a variável escolaridade da mãe também foi dividida em três 

dummies: fundamental_mae (mães que concluíram até o ensino fundamental), 

médio_mae (mães que concluíram até o ensino médio) e superior_mae (mães que 

concluíram até o ensino superior).   

Convém destacar que os quadros dos modelos das regressões apresentam 

os coeficientes com nível de significância de 95% (*), contudo foram testadas as 

regressões a 99% de significância. Os coeficientes que se mostraram significativos a 

99% receberam uma sinalização (**), tendo sido esses mantidos, no quadro, com 

valores referentes a 95% de significância. 

 

4.3.1 Regressões múltiplas do exame de seleção 

 

 Serão apresentados os resultados de duas regressões múltiplas neste item. 

Para tanto, o banco de dados do exame de seleção foi dividido em dois novos 

bancos, um referente aos campi do cluster 1 e um outro relativo ao cluster 2. A 

primeira regressão mostra os resultados dos candidatos ao exame de seleção 

relativos ao cluster 1, composto pelas cidades: Apodi, Currais Novos, Ipanguaçu, 

João Câmara, Nova Cruz e Pau dos Ferros. A segunda regressão corresponde ao 

segundo cluster formado pelos campi de Caicó, Macau, Mossoró, Natal Central, 

Natal Zona norte, Parnamirim, Santa Cruz e São Gonçalo do Amarante.  

 
4.3.1.1 Regressão múltipla do Cluster 1 do exame de seleção  

 

Após rodadas cinco iterações, eliminou-se do modelo cinco variáveis por 

apresentarem baixa significância estatística (p-valor >0,05), a saber: fundamental_pai 

(0,986), fundamental_mae (0,564), medio_mae (0,717), superior_mae (0,165) e etnia 
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(0,086). O Quadro 12 apresenta as correlações existentes entre as variáveis do modelo, 

com correlação máxima de 0,320 (p-valor <0,01).   

 

Quadro 12 – Correlação entre as variáveis da pesquisa Cluster 1 

Variáveis 

Id
a
d
e
 

S
e
x
o
 

S
u
p
e
ri
o
r_

p
a
i 

M
e
d
io

_
p
a
i 

R
e
n
d
a
_
p
a
d

 

T
ip

o
_
d
e
_
e
s
c
o
la

 

Idade 1,00 
     

Sexo 0,011** 1,00 
    

Superior_pai 0,054** 0,061** 1,00 
   

Medio_pai 0,250** 0,003** 0,071** 1,00 
  

Renda_pad -0,194** 0,065** 0,028** -0,113** 1,00 
 

Tipo_de_escola -0,098** -0,006** -0,262** 0,192** 0,320** 1,00 

           Nota1: *Nível de significância 95% (p-valor <0,05) e **Nível de significância 99% (p-valor <0,01) 
Fonte: Dados da pesquisa extraídos do SPSS 18 

 

O R2 ajustado, presente no Quadro 13, no valor de 0,080, mostra um fator de 

explicação das variáveis independentes em relação à dependente de aproximadamente 

8,0%. Quando analisado o Teste F, nota-se que, como o p-valor (0,000) é menor que 

0,05, rejeita-se a hipótese de que R2 é igual a zero, ou seja, as variáveis independentes 

exercem influência sobre a dependente e o modelo mostra-se significativo. 

 

Quadro 13 – Testes e pressupostos Cluster 1 

Modelo R
2
 

R
2
 

ajustado 
F 

P-valor   
F 

Durbin-
Watson 

     Coeficientes 
  

0,081 0,080 50,871 0,000 1,922 

                     Fonte: Dados da pesquisa extraídos do SPSS 18 

 

Para validar a regressão quanto aos seus pressupostos, foram realizados os 

testes de VIF, Tolerance (Multicolinearidade), Durbin-Watson (Autocorrelação) e Pesaran-

Pesaran (Homocedasticidade). Recorrendo ao teorema do limite central, pode-se 

pressupor normalidade dos resíduos em virtude do tamanho da amostra. Quanto à 
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multicolinearidade, testada pelo VIF e Tolerance, obteve-se como resultado a ausência 

de multicolinearidade, ou seja, os parâmetros figuram-se dentro da normalidade.  

A autocorrelação foi testada por Durbin-Watson, obtendo um resultado de 1,922. 

Como os valores que configuram o intervalo de ausência de autocorrelação estão 

compreendidos entre 1,73 e 2,27, a regressão apresenta ausência de autocorrelação. Por 

fim, a homocedasticidade foi verificada pelo teste de Pesaran-pesaran. Os resíduos 

mostraram-se homocedásticos, implicando na aceitação da hipótese nula em detrimento 

da hipótese alternativa, haja vista o p-valor (0,072).  

 

Quadro 14 – Modelo da regressão do Cluster 1 

Modelo 

Coeficientes 

T P valor 

Análise de 
multicolinearidade 

B Erro Tolerance VIF 

Constante 525,034 22,839 22,988 0,000     

Tipo_de_escola -43,095 4,600 -9,368 0,000** 0,746 1,340 

medio_pai 9,955 4,556 2,185  0,029* 0,876 1,142 

superior_pai 18,634 8,091 2,303  0,021* 0,888 1,126 

renda_pad 62,140 16,883 3,681 0,000** 0,804 1,244 

Sexo -9,281 3,983 -2,330  0,020* 0,992 1,009 

Idade -7,757 1,368 -5,672 0,000** 0,887 1,128 

 Nota1: *Nível de significância 95% (p-valor <0,05) e **Nível de significância 99% (p-valor <0,01 
Fonte: Dados da pesquisa extraídos do SPSS 18 

 

Retomando a Equação (3) e de acordo com os sinais e coeficientes resultantes do 

modelo de regressão, observados no Quadro 14, a Equação (5) foi estimada: 

 

 

 

 

 

Segundo a Equação (5), os candidatos, cujos pais possuem ensino médio 

completo e superior completo, apresentaram influência média positiva da ordem de 9,955 

(p=0,029) e 18,634 (p=0,021). Isso demonstra que, se o pai do candidato possui ensino 

médio completo, haverá um incremento no seu escore final, mas com maior influência se 

esse possuir o ensino superior completo. Castelar et al (2010) encontraram causalidade 

(5) 
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positiva para escolaridade dos pais, no que tange ao ensino superior (0,289), 

convergindo com a presente pesquisa. 

A renda familiar, das variáveis de background, mostra-se decisiva em relação ao 

desempenho final do estudante no exame de seleção. A renda tem um efeito médio 

positivo de 62,14 (p=0,000), ou seja, quanto maior for a renda familiar, tenderá o escore a 

ser maior, com o incremento advindo da variável renda no intervalo de 0 a 62,14. Essa 

causalidade está consoante com as análises realizadas por Duncan, Brooks-Gunn, 

Klebanov (1994), cujos resultados nos Estados Unidos apontaram para um alto grau de 

influência da variável, representando um incremento de até 7,6 pontos no QI de uma 

criança. É importante ressaltar a semelhança entre os resultados do cluster 1 e os 

encontrados por Duncan, Brooks-Gunn, Klebanov (1994), visto que os Estados Unidos, 

local da pesquisa, representam a primeira economia mundial e o Brasil, ainda um país 

emergente.  

As variáveis componentes da escolaridade da mãe não obtiveram significância 

para o cluster 1, demonstrando não terem efeitos para esse agrupamento de dados, fato 

observado por Zhao et al (2012), em suas pesquisas no contexto chinês, todavia 

divergente da literatura internacional especializada em background familiar 

(WOESSMANN, 2004; DUNCAN; BROOKS-GUNN; KLEBANOV, 1994; CAVALCANTI el 

al., 2010). 

As variáveis de controle etnia e sexo apresentaram efeito médio, 

respectivamente, -7,757 (p=0,000) e -9,281 (p=0,02). O grupo dos pretos, pardos e 

indígenas e o grupo das mulheres tem influência negativa, situação já percebida nas 

estatísticas descritivas desta pesquisa e por meio do trabalho de Woessmann (2004) 

para países com forte desenvolvimento econômico, como: Inglaterra (-9,13), França 

(-10,69), Alemanha (-8,51) e Estados Unidos (-9,01). 

Já a variável tipo_de_escola indicou um considerável efeito negativo. Essa 

variável apresentou, para os alunos que cursaram o ensino fundamental em escolas 

da rede pública de ensino, um coeficiente negativo de 43,095 (p=0,000), observando 

que se pode estimar, em média, um déficit de 43,095 no escore do aluno advindo da 

rede pública, quando comparado ao candidato da rede privada de ensino. Quevedo-

Silva, Sauer (2012), confirmando o que fora encontrado na presente pesquisa, 

constataram um coeficiente de regressão de 0,18, demostrando ser a variável de maior 

influência no modelo da relação de desempenho e aspectos socioeconômicos no 

vestibular da UFMT. 
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4.3.1.2 Regressão múltipla do Cluster 2 do exame de seleção 

 

Após rodadas cinco iterações, excluíram-se do modelo cinco variáveis por 

apresentarem baixa significância estatística (p-valor >0,05), quais sejam: medio_mae 

(0,537), superior_mae (0,828), medio_pai (0,715),  superior_pai (0,385) e 

fundamental_pai (0,152). 

 

Quadro 15 – Correlação entre as variáveis da pesquisa Cluster 2 

Variáveis 
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Renda_pad 1,00 
     

Sexo 0,071** 1,00 
    

Etnia 0,029** 0,009** 1,00 
   

Idade 0,036** 0,102** -0,029** 1,00 
  

Fundamental_mae 0,168** -0,008** 0,002** -0,089** 1,00 
 

Tipo_de_escola 0,320** -0,023** -0,099** -0,242** -0,162** 1,00 

           Nota1: *Nível de significância 95% (p-valor <0,05) e **Nível de significância 99% (p-valor <0,01 
           Fonte: Dados da pesquisa extraídos do SPSS 18 
 

O Quadro 15 traz as correlações existentes entre as variáveis do modelo, com 

correlação máxima de 0,32. O R2 ajustado, presente no Quadro 16, no valor de 0,046, 

mostra um fator de explicação das variáveis independentes em relação à dependente de 

aproximadamente 4,6%. Quando analisado o Teste F, nota-se que como o p-valor 

(0,000) é menor que 0,05, rejeita-se a hipótese de que R2 é igual a zero, ou seja, ao 

menos um dos betas é significativamente diferente de zero. 

 

Quadro 16 – Testes e pressupostos Cluster 2 

Modelo R
2
 

R
2
 

ajustado 
F P-valor F 

Durbin-
Watson 

    Coeficientes 
 

0,047 0,046 52,055 0,000 1,915 

        Fonte: Dados da pesquisa extraídos do E-views 5.0 
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Para validar a regressão quanto aos seus pressupostos, foram realizados os 

testes VIF, Tolerance (Multicolinearidade), Durbin-Watson (Autocorrelação) e Pesaran-

Pesaran (Homocedasticidade). Recorrendo ao teorema do limite central, pode-se 

pressupor normalidade dos resíduos em virtude do tamanho da amostra. Quanto à 

multicolinearidade, testada pelo VIF e Tolerance, obteve-se como resultado a ausência 

de multicolinearidade, ou seja, os parâmetros figuram-se dentro da normalidade.  

A autocorrelação foi testada por Durbin-Watson, obtendo um resultado de 1,915. 

Como os valores que configuram o intervalo de ausência de autocorrelação estão 

compreendidos entre 1,73 e 2,27, a regressão apresenta ausência de autocorrelação. Por 

fim, a homocedasticidade foi verificada pelo teste de Pesaran-pesaran. Os resíduos 

mostraram-se heterocedásticos devido à aceitação da hipótese nula em detrimento da 

alternativa de acordo com o p-valor (0,000).  

Como o modelo não foi validado por meio do teste Pesaran-pesaran, optou-se por 

recorrer ao teste de White, cujo teor, segundo Corrar, Paulo, Dias Filho (2012), considera-

se que a variância dos resíduos é heterogênea ao longo da extensão das observações da 

amostra. Então, se os coeficientes associados às variáveis forem significativamente 

diferentes de zero, utilizando-se desses “erros-padrão” robustos (homogeneizados), 

significa que o problema da homocedasticidade estará resolvido para inferências 

estatísticas. Como o pacote SPSS 18 não dispõe do teste de White utilizou-se do 

pacote estatístico E-views 5.0. Depois de realizado o teste de White, observou-se que 

os coeficientes permaneceram estatisticamente significantes, implicando a utilização 

deste modelo para inferências estatísticas. 
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Quadro 17 – Modelo da regressão do Cluster 2 

Modelo 

Coeficientes 

T P-valor  

Análise de 
multicolinearidade 

B Erro Tolerance VIF 

Constante 448,985 24,754 18,137 0,000 
  

Tipo_de_escola -22,000 3,353 -6,560 0,000** 0,984 1,016 

Fundamental_mae -8,850 3,366 -2,629 0,008** 0,980 1,020 

Renda_pad 71,019 8,599 8,258 0,000** 0,890 1,124 

Sexo -15,555 3,023 -5,145 0,000** 0,759 1,318 

Etnia -7,872 3,030 -2,597 0,009** 0,892 1,122 

Idade -3,548 1,539 -2,304 0,021* 0,816 1,225 

Nota1: *Nível de significância 95% (p-valor <0,05) e **Nível de significância 99% (p-valor <0,01) 
Fonte: Dados da pesquisa extraídos do E-views 5.0 

 

Retomando a Equação (3) e de acordo com os sinais e coeficientes resultantes do 

modelo de regressão, observados no Quadro 17, a Equação (6) foi estimada: 

 

 

 

 

Segundo a Equação (6), os candidatos cujas mães possuem ensino fundamental 

completo apresentaram um efeito negativo da ordem de 8,850 (p=0,008). Isso demonstra 

que, se a mãe do candidato possui ensino fundamental completo, haverá uma redução 

no seu escore final de 8,85 pontos, coadunando com os resultados já encontrados por 

Guimarães, Sampaio (2011) em seu estudo sobre os candidatos às vagas da UFPE em 

2005, com efeito negativo para mães com fundamental completo (-0,043; p=0,034). Já 

para os outros níveis de escolaridade, tanto para pais quanto para mães, não houve 

significância estatística. 

Considerando ainda as variáveis de background, a renda familiar mostra-se, mais 

uma vez, preponderante no que tange ao desempenho final do estudante no exame de 

seleção. A renda tem efeito positivo de 71,019 (p=0,000). Quanto maior for a renda 

familiar, tenderá o escore a ser maior, com o incremento advindo da variável renda, 

variando de 0 a 71,019. A variável renda converge com as análises de Sauer, Quevedo-

Silva (2012), sendo esse o fator que mais explica o desempenho, responsável por 

(6) 
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14,2% da nota final do curso de Medicina e chegando a 19,4% para o curso de 

Direito da UFMT.  

Todas as variáveis de controle apresentaram influência negativa, sexo (-

15,555; p=0,000), etnia (-7,872; p=0,009), idade (-3,548; p=0,021) e tipo_de_escola 

(-22,000; p=0,000). As mulheres têm, em média, uma redução de 15,555 pontos nos 

seus escores finais, enquanto que o grupo dos pretos, pardos e indígenas tem, em 

média, 7,872 pontos a menos que os brancos e amarelos, no que diz respeito ao 

exame de seleção, corroborando com a investigação de Guimarães, Sampaio 

(2011), cujos coeficientes do modelo proposto com estudantes de escola privada 

suscitam um efeito negativo para os pretos (-0,080; p=0,020) e indígenas (-0,304; 

p=0,042) 

A variável idade provoca uma redução de 3,548 pontos por ano acima da 

média (16,24) de idade dos candidatos concorrentes às vagas do exame de seleção, 

conforme pode-se constatar por meio do trabalho de Woessmann (2004), com 

resultados indicando que quase todos os países pesquisados apresentam efeito 

negativo, tais como: Dinamarca (-19,390), França (-24,740), Alemanha (-18,670), 

Áustria (-22,790), Portugal (-12,850), Espanha (-20,970), Suiça (-17,110) e Estados 

Unidos (-22,090). 

A variável tipo_de_escola apresentou um efeito negativo considerável para os 

alunos que cursaram o ensino fundamental em escolas da rede pública de ensino, 

que representa um déficit médio de 22,000 pontos no escore do aluno advindo da 

rede pública, quando comparado ao candidato da rede particular de ensino. 

 

4.3.2 Regressões múltiplas do PROITEC 

 

Duas regressões serão apresentadas neste item. Mais uma vez foram 

criados 2 bancos de dados novos a partir das divisões dos clusters. A primeira 

regressão traz os resultados dos candidatos ao PROITEC relativos ao cluster 3, 

composto pelas cidades: Currais Novos, Mossoró, Natal Central e Natal Zona 

Norte. A segunda regressão corresponde ao quarto cluster, formado pelos campi 

de Apodi, Caicó, Ipanguaçu, João Câmara, Macau, Nova Cruz, Parnamirim, Pau 

dos Ferros, Santa Cruz e São Gonçalo do Amarante. A variável tipo_de_escola não 

foi utilizada para essa análise, por se tratar do PROITEC. 
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4.3.2.1 Regressão múltipla do Cluster 3 do PROITEC  

 

Rodadas quatro iterações, saíram do modelo quatro variáveis, por apresentarem 

baixa significância estatística (p-valor >0,05), a saber: fundamental_pai (0,782), 

medio_mae (0,454), fundamental_mae (0,458), superior_mae (0,483). O Quadro 18 traz 

as correlações existentes entre as variáveis do modelo, com correlação máxima de -

0,192. 

 

Quadro 18 – Correlação entre as variáveis da pesquisa Cluster 3 

Variáveis 
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Renda_pad 1,000 
     

Etnia 0,013** 1,000 
    

Sexo 0,045** -0,012** 1,000 
   

Idade 0,081** -0,072** 0,114** 1,000 
  

Medio_pai -0,167** 0,055** 0,021** 0,058** 1,000 
 

Superior_pai -0,192** 0,036** 0,042** 0,040** 0,117** 1,000 

Nota1: *Nível de significância 95% (p-valor <0,05) e **Nível de significância 99% (p-valor <0,01) 
Fonte: Dados da pesquisa extraídos do SPSS 18 

 

O fator de explicação das variáveis independentes em relação à dependente, o R2 

ajustado, presente no Quadro 19, apresentou um valor de 0,070, ou 7% de explicação. 

Quando analisado o Teste F, observou-se um p-valor (0,000) menor que 0,05, rejeitando-

se a hipótese de que R2 é igual a zero, ou seja, as variáveis independentes exercem 

influência sobre a dependente e o modelo mostra-se significativo.  

 

Quadro 19 – Testes e pressupostos Cluster 3 

Modelo R
2
 

R
2
 

ajustado 
F P-valor F 

Durbin-
Watson 

Coeficientes  
  

,072 ,070 34,298 ,000 1,866 

        Fonte: Dados da pesquisa extraídos do SPSS 18 
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Para validar a regressão quanto aos seus pressupostos, efetuaram-se testes de 

VIF, Tolerance (Multicolinearidade), Durbin-Watson (Autocorrelação) e Pesaran-Pesaran 

(Homocedasticidade). Adotando o teorema do limite central, pode-se pressupor 

normalidade dos resíduos em virtude do tamanho da amostra. Quanto à 

multicolinearidade, testada pelo VIF e Tolerance, obteve-se, como resultado, a ausência 

de multicolinearidade, ou seja, dentro da normalidade.  

A autocorrelação foi testada por Durbin-Watson, resultando em 1,866. Como os 

valores que configuram o intervalo de ausência de autocorrelação estão compreendidos 

entre 1,73 e 2,27, a regressão apresenta ausência de autocorrelação Por fim, a 

homocedasticidade foi verificada pelo teste de Pesaran-pesaran. Os resíduos mostraram-

se homocedásticos em virtude da aceitação da hipótese nula em detrimento da 

alternativa de acordo com o p-valor de 0,369.  

 

Quadro 20 – Modelo da regressão do Cluster 3 

Modelo 

Coeficientes 

T P-valor 

Collinearity 
Statistics 

B Erro Tolerance VIF 

Constante 350,255 17,078 20,509 0,000     

Sexo -12,310 2,370 -5,194 0,000** 0,983 1,017 

Etnia -4,903 2,343 -2,093  0,036* 0,989 1,011 

Idade -11,673 1,105 -10,568 0,000** 0,969 1,032 

medio_pai 8,740 3,026 2,889 0,004** 0,956 1,046 

superior_pai 15,413 7,269 2,120  0,034* 0,950 1,053 

Renda_pad 34,449 7,369 4,675 0,000** 0,930 1,076 

           Nota1: *Nível de significância 95% (p-valor <0,05) e **Nível de significância 99% (p-valor <0,01)       
           Fonte: Dados da pesquisa extraídos do SPSS 18 

 

Retomando a Equação (3) e de acordo com os sinais e coeficientes resultantes do 

modelo de regressão, indicados no Quadro 20, a Equação (7) foi estimada: 

 

 

 

Diante da Equação (7), infere-se que os candidatos cujos pais possuem ensino 

médio completo e superior completo apresentaram efeitos positivos da ordem de 8,74 

(7) 
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(p=0,04) e 15,413 (p=0,034), demonstrando que, se o pai do candidato detém ensino 

médio completo, existirá um incremento no seu escore final, mas com maior influência se 

o pai possuir o ensino superior completo. Os resultados assemelham-se aos já 

encontrados para o cluster 1, além do que fora  apresentado por Guimarães, Sampaio 

(2011) a partir de resultados oriundos de pesquisa realizada sobre o vestibular da UFPE, 

na qual as análises esboçam um efeito positivo para escolaridade do pai nos níveis: 

médio completo (0,6%), superior completo (15,2%) e pós-graduação (29%). 

Tendo em conta as variáveis de background, a renda familiar caracteriza-se como 

a mais influenciadora no que tange ao desempenho final do estudante no PROITEC. A 

renda tem efeito positivo de 34,449 (p=0,000), ou seja, quanto maior for a renda da 

família, maior será o escore do candidato, convergindo com Castelar et al (2010) que 

encontraram uma influência fortemente positiva (0,5459; p=0,000) dessa variável, em 

estudo realizado no Brasil, com candidatos ao BNB. Constata-se que as variáveis 

componentes da escolaridade da mãe não obtiveram significância para o cluster 3, 

demonstrando não terem influência para esse agrupamento de dados. 

As variáveis de controle etnia e sexo apresentaram influência negativa, 

respectivamente, -4,903 (p=0,036) e -9,281 (p=0,000). O grupo dos pretos, pardos e 

indígenas e o grupo das mulheres apresentam efeito negativo, cenário já observado 

nas estatísticas descritivas, para os candidatos ao exame de seleção e, ainda, por 

meio dos resultados de Cavalcanti et al (2010), cujas causalidades para as duas 

variáveis se assemelham, com -0,022 (-2,2%) para os pretos; -0,077 (-7,7 %) para 

os indígenas; no caso da variável sexo, as mulheres apresentam um coeficiente de  

-0,036, correspondendo a -3,6% de escore médio em relação aos homens . Pode-se 

estimar, em média, um déficit de 4,903 para os pretos, pardos e indígenas e 9,281 

nos escores finais para as mulheres que concorreram ao PROITEC em 2013.  

A variável idade apresentou efeito negativo (-11,673; p=0,000). Cada ano a 

mais que o estudante tiver, haverá uma redução de 11,673 pontos no seu escore 

final do PROITEC, condizente com a investigação de Emílio, Belluzo Júnior, Alves 

(2004), no vestibular da FUVEST, e pelo estudo de Riani, Rios-Neto (2008) sobre o 

SAEB. Emílio, Belluzo Júnior, Alves (2004) identificaram que a idade promove um 

efeito negativo (-0,048) com um nível de significância de 99%; enquanto Riani, Rios-

Neto (2008) apresentaram uma causalidade negativa de -0,231 (p=0,000), por meio 

da regressão multinível. 
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4.3.2.2 Regressão múltipla do Cluster 4 do PROITEC 

 

Para esse cluster, foram rodadas três iterações suscitando a saída do modelo de 

três variáveis, por apresentarem baixa significância estatística (p-valor >0,05), quais 

sejam: fundamental_mae (0,883), superior_mae (0,689) e etnia (0,663). O Quadro 21 

elenca as correlações existentes entre as variáveis do modelo, com correlação máxima 

de 0,736. 

 

Quadro 21– Correlação entre as variáveis da pesquisa Cluster 4 

Variáveis 

R
e
n
d
a
_
p
a
d

 

S
e
x
o
 

S
u
p
e
ri
o
r_

p
a
i 

M
e
d
io

_
m

a
e

 

Id
a
d
e
 

F
u
n
d
a
m

e
n
ta

l_
p
a
i 

M
e
d
io

_
p
a
i 

Renda_pad 1             

Sexo 0,071** 1           

Superior_pai -0,141** 0,021** 1         

Medio_mae -0,046** 0,015** -0,057** 1       

Idade 0,081** 0,112** 0,055** 0,108** 1     

Fundamental_pai -0,071** 0,032** 0,433** -0,027** 0,045** 1   

Medio_pai -0,181** 0,056** 0,416** -0,192** 0,080** 0,736** 1 

Nota1: *Nível de significância 95% (p-valor <0,05) e **Nível de significância 99% (p-valor <0,01). 
Fonte: Dados da pesquisa extraídos do SPSS 18. 

 

O R2 ajustado, presente no Quadro 22, no valor de 0,069, mostra um fator de 

explicação das variáveis independentes em relação à dependente de aproximadamente 

6,9%, valor suficiente para demonstrar a causalidade entre as variáveis investigadas. 

Quando analisado o Teste F, nota-se que, como o p-valor (0,000) é menor que 0,05, 

rejeita-se a hipótese de que R2 é igual a zero, ou seja, as variáveis independentes 

exercem influência sobre a dependente e o modelo mostra-se significativo.  
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Quadro 22 – Testes e pressupostos Cluster 4 

Modelo R
2
 

R
2
 

ajustado 
F P-valor F 

Durbin-
Watson 

Coeficientes 0,072 0,069 25,593 0,000 1,895 

                     Fonte: Dados da pesquisa extraídos do SPSS 18 

 

No intuito de validar a regressão, quanto aos seus pressupostos, foram realizados 

testes de VIF, Tolerance (Multicolinearidade), Durbin-Watson (Autocorrelação) e Pesaran-

Pesaran (Homocedasticidade). Utilizando-se do teorema do limite central, pode-se 

pressupor normalidade dos resíduos em virtude do tamanho da amostra. Quanto à 

multicolinearidade, testada pelo VIF e Tolerance, obteve-se como resultado a ausência 

de multicolinearidade, ou seja, dentro da normalidade, com valores para Tolerance 

compreendidos entre 0,1 e 1 e valores de VIF superiores a 1.  

A autocorrelação foi testada pelo teste Durbin-Watson, obtendo um resultado de 

1,895, valor dentro do intervalo que configura a ausência de autocorrelação. Por fim, a 

homocedasticidade foi verificada pelo teste de Pesaran-pesaran, com resíduos indicando 

homocedasticidade devido a não rejeição da hipótese nula em detrimento da alternativa, 

com p-valor de 0,605.  

 

Quadro 23 – Modelo da regressão do Cluster 4 

Modelo 

Coeficientes 

T P-valor 

Collinearity Statistics 

B Erro Tolerance VIF 

Constante 367,508 25,782 14,255 0,000     

Sexo -13,673 2,982 -4,585 0,000** 0,979 1,021 

Idade -12,742 1,627 -7,832 0,000** 0,952 1,050 

medio_mae 12,081 3,159 3,824 0,000** 0,904 1,106 

fundamental_pai 9,100 4,518 2,014   0,044* 0,417 2,400 

medio_pai 20,853 5,115 4,077 0,000** 0,395 2,530 

superior_pai 17,317 8,713 1,987   0,047* 0,783 1,277 

renda_pad 27,450 8,854 3,100 0,001** 0,921 1,085 

          Nota1: *Nível de significância 95% (p-valor <0,05) e **Nível de significância 99% (p-valor <0,01)            
          Fonte: Dados da pesquisa extraídos do SPSS 18 
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(8) 

Retomando a Equação (3) e de acordo com os sinais e coeficientes resultantes do 

modelo de regressão observados, no Quadro 23, a Equação (8) foi estimada: 

 

 

 

 

 

Na Equação (8), os candidatos, cujos pais possuem ensino médio completo e 

superior completo, apresentaram efeito positivo da ordem de 20,853 (p=0,000) e 17,317 

(p=0,047). Verificou-se ainda um efeito positivo por parte da variável fundamental_pai, 

contudo com menor influência, com coeficiente 9,1 (p=0,044). Revela-se um efeito 

positivo, caso considerado o conjunto de variáveis componentes da escolaridade do pai 

em relação ao sucesso dos candidatos ao IFRN, destacando-se a influência dos pais que 

possuem ensino médio. Os resultados assemelham-se aos encontrados por Santana, 

Netto Júnior (2011), em uma pesquisa sobre a influência do background nas micro-

regiões do Brasil. As análises mostraram haver influência da escolaridade do pai, em 

maior escala, quando esse cursou o ensino médio (0,660). O estudo conclui ainda 

que, se o pai tem 1 ano de estudo acima da média, o seu filho terá um valor 

esperado de 0,11 anos de estudo acima da média. Já a variável superior_pai tem 

comportamento similar nos estudos de Guimarães, Sampaio (2011); Emílio, Belluzo 

Júnior, Alves (2004). 

No que se refere à escolaridade da mãe, apenas foi significativa a variável 

médio_mae com coeficiente 12,081 (p=0,000), resultado divergente das análises de 

Emílio, Belluzo Júnior, Alves (2004) sobre os determinantes de desempenho no 

vestibular da FUVEST, mensurado pela ferramenta Probit, cujas conclusões 

apontaram para efeitos positivos da variável escolaridade da mãe somente a partir 

do ensino superior. 

O comportamento das variáveis constituintes da escolaridade da mãe tem-se 

mostrado pouco significativo no que diz respeito à influência no acesso ao Ensino 

Técnico Federal, divergindo das análises de Lefbvre, Merrigan (1998). O estudo no 

Canadá apontou ser a escolaridade da mãe o fator determinante para o desempenho da 

criança, com coeficiente de 0,010 em detrimento 0,005, se considerada a influência 

paterna.    

Dentre as variáveis de background, a renda familiar detém a maior influência, com 

efeito positivo de 27,450 (p=0,001). Quanto maior for a renda familiar, tenderá o escore a 
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ser maior, com esse incremento variando de 0 a 27,450. Esses resultados podem ser 

confirmados, a partir das investigações de Duncan, Brooks-Gunn, Klebanov (1994), com 

crianças americanas, as quais apresentaram causalidade positiva de 3,570, com 

significância de 99%. 

As variáveis de controle idade e sexo apresentaram causalidade negativa, 

respectivamente, -12,742 (p=0,000) e –13,673 (p=0,000). Pode-se afirmar que as 

mulheres apresentam um déficit no escore de 12,742 em relação aos homens, valor 

semelhante ao encontrado por Woessmann (2004) para países como Suíça (-13,26), 

Dinamarca (-12,560) e Bélgica Francesa (-13,050). Em relação à idade, a influência 

é maior, pois, para cada ano a mais que o estudante tiver, esse reduzirá em 13,673 

pontos o seu escore final, resultado que converge com trabalho de Woessmann 

(2004), o qual revela que quase todos os países pesquisados apresentam efeito 

negativo, tais como: Bélgica Francesa (-31,360), Grécia (-13,420), Irlanda (-26,670), 

Holanda (-29,410) e Suécia (-1,630). 

 

4.4 Regressão Logística – Etapa IV 

 

No intuito de alcançar o quinto objetivo específico da pesquisa - Analisar a 

influência do background familiar nos resultados dos candidatos por cluster -, 

aplicou-se a regressão logística. Essa ferramenta multivariada foi utilizada em razão 

da variável status ser binária e, para este trabalho, ser uma das variáveis 

dependentes. Conforme já fora apresentado por meio da Figura 6, no capítulo 3, as 

variáveis independentes utilizadas para essa pesquisa são: renda familiar 

(renda_pad), escolaridade do pai e escolaridade da mãe. Já as variáveis de controle 

são: tipo_de_escola, sexo, idade, etnia; e a variável dependente é o status 

alcançado pelos candidatos, com valores de 0 (aprovado) e 1 (reprovado).  

Como já realizado na regressão múltipla, a variável escolaridade do pai foi 

dividida em três variáveis qualitativas (dummies) a fim de melhor estratificar e 

mensurar os efeitos entre as variáveis de background e o status. As variáveis 

utilizadas são: fundamental_pai (pais que concluíram até o ensino fundamental), 

médio_pai (pais que concluíram até o ensino médio) e superior_pai (pais que 

concluíram até o ensino superior). Similar à escolaridade do pai, a variável 

escolaridade da mãe também foi dividida em três dummies: fundamental_mae (mães 
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que concluíram até o ensino fundamental), médio_mae (mães que concluíram até o 

ensino médio) e superior_mae (mães que concluíram até o ensino superior). 

Convém destacar que os quadros dos modelos das regressões apresentam 

os coeficientes com nível de significância de 95% (*), contudo foram testadas as 

regressões a 99% de significância. Os coeficientes que se mostraram significativos a 

99% receberam uma sinalização (**), tendo sido esses mantidos, no quadro, com 

valores referentes a 95% de significância. 

 

4.4.1 Regressões logísticas do exame de seleção 

 

Serão apresentados os resultados de duas regressões logísticas neste item. 

Os bancos utilizados são os mesmos já empregados pelas regressões múltiplas, 

sendo um referente aos campi do cluster 1 e um outro relativo ao cluster 2. A 

primeira regressão mostra os resultados dos candidatos ao exame de seleção 

relativos ao cluster 1, composto pelos campi: Apodi, Currais Novos, Ipanguaçu, 

João Câmara, Nova Cruz e Pau dos Ferros. A segunda regressão corresponde ao 

segundo cluster, formado pelos campi de Caicó, Macau, Mossoró, Natal Central, 

Natal Zona norte, Parnamirim, Santa Cruz e São Gonçalo do Amarante.  

 

4.4.1.1 Regressão logística do Cluster 1 do exame de seleção  

 

Antes de se conhecerem os resultados, faz-se importante analisar os outputs 

do SPSS 18, no que diz respeito à classificação dos indivíduos, caso o modelo se 

deixasse guiar apenas pela situação em que se enquadra a maioria dos dados 

observados. Na presente situação, verificada no Quadro 24, o percentual geral de 

acertos nas classificações foi 88,80%. Esse valor serve como referência para avaliar 

a eficácia de predição do modelo, no que tange a inclusão das variáveis 

independentes. 

Depreende-se que, somente com a constante, o modelo é capaz de acertar 

88,80% dos casos. Como o valor de acertos a posteriori mantém-se no percentual 

de 88,80%, permite-se atestar que o modelo é válido para análise de causalidade. 
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Quadro 24 – Testes estatísticos para o Cluster 1 

Hosmer e Lemeshow 
Cox e 
Snell 

Nagelkerke 
Ombustest (P-

valor ) 
Acertos 
Antes 

Acertos 
Depois 

0,218 0,038 0,075 0,000 88,80% 88,80% 

  Fonte: Dados da pesquisa extraídos do SPSS 18 

 

Os índices de Cox e Snell e Nagelkerke, presentes no Quadro 24, apresentam 

valores de 0,038 e 0,075, respectivamente. Esses índices mostram as proporções das 

variações existentes no log da razão de chances explicadas pelas variações ocorridas 

nas variáveis independentes, ou seja, apresentam fator de explicação das variáveis 

independentes em relação à dependente de aproximadamente 3,8% e 7,5%. 

Quando analisado o Ombustest, nota-se um p-valor (0,000) menor que 0,05, 

rejeitando-se a hipótese de que os coeficientes da regressão são iguais a zero, ou seja, o 

modelo é significativo e contribui para melhorar a qualidade das predições. Há ainda o 

teste de Hosmer e Lemeshow, teste qui-quadrado, cujo objetivo é testar a hipótese de 

que não há diferenças significativas entre os resultados preditos pelo modelo e os 

observados. O valor indicado no Quadro 24 é 0,218, ou seja, (>0,05) aceitando-se a 

hipótese de que não existem diferenças entre os resultados preditos pelo modelo e os 

observados. 

 

Quadro 25 – Modelo da regressão logística para o Cluster 1 

Modelo B Wald P-valor  Exp(B) 

Etnia 0,233 4,016      0,045* 1,262 

Idade 0,093 3,895      0,048* 1,098 

Tipo_de_escola 0,809 36,669 0,000** 2,245 

Superior_pai -0,548 9,460 0,002** 0,578 

Renda_pad -1,173 8,915 0,003** 0,309 

Constante 0,307 0,161       0,688 1,359 

       Nota1: *Nível de significância 95% (p-valor <0,05) e **Nível de significância 99% (p-valor <0,01) 
       Fonte: Dados da pesquisa extraídos do SPSS 18 

 

Para esse cluster, foram rodadas seis iterações suscitando a saída do modelo 

de seis variáveis por apresentarem baixa significância para a estatística de Wald (p-

valor >0,05), a saber: fundamental_mae (0,857), medio_mae (0,913), sexo (0,759), 

fundamental_pai (0,394), medio_pai (0229) e superior_mae (0,119). 

Retomando a Equação (4) e de acordo com os sinais e coeficientes resultantes do 

modelo de regressão logística, observados no Quadro 25, a Equação (9) foi estimada: 
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P(Status) = ______________________________________________________________ 

                  1 + e 
– (0,307 – 1,173renda_pad – 0,548superior_pai + 0,809tipo_de_escola + 0,093idade + 0,233etnia)  

 

 

(9) 

A partir da Equação (9), percebe-se que os candidatos, cujos pais possuem 

ensino superior completo, apresentaram uma variação no logit estimado de -0,548 

(p=0,002). Aplicando o antilog (-0,548), obtém-se 1,73. Isso significa que o aluno cujo pai 

possui ensino superior completo tem 1,73 vezes menos chances de ser reprovado do que 

aqueles com pais sem esse grau de escolaridade. Esse resultado coaduna com o 

encontrado por Guimarães, Arraes (2010), pois, em seu modelo dicotômico, o fato do pai 

possuir ensino superior aumenta suas chances de aprovação de 14,95% (Educação) a 

111,21% (Direito), para os advindos da escola pública, e de 9,70% (Ciências) a 83,49% 

(Direito), para os de escola privada. 

Dentre as variáveis de background, confirmando os resultados já apresentados na 

regressão múltipla, a renda familiar detém a maior influência, com uma variação no logit 

estimado de -1,173 (p=0,003). Como a escala utilizada no banco de dados foi 

padronizada entre 0 e 1, pode-se afirmar que a renda familiar para o cluster 1, quando se 

aproxima de 1, ou seja, o salário máximo percebido (R$ 8.000,00), aumenta as chances 

de aprovação do candidato em 3,23 vezes. Lebfreve, Merrigan (1998) encontraram a 

mesma causalidade positiva (0,003) em um modelo de mínimos quadrados ordinários 

realizado com crianças canadenses. 

As variáveis de controle idade, etnia e tipo_de_escola exibiram variação no 

logit estimado, respectivamente de 0,093 (p=0,048), 0,233 (p=0,045) e 0,809 (p=0,000). A 

variável idade, para cada ano a mais, apresentou um aumento de 1,098 vezes nas 

chances de reprovação do candidato. Os valores positivos do logit demonstraram uma 

relação de aumento das chances de reprovação para os candidatos pretos, pardos e 

indígenas de 1,26 vezes em relação aos brancos e amarelos; e, para os alunos advindos 

da escola pública, esse número aumenta para 2,245 vezes, valor também encontrado por 

Guimarães, Arraes (2010) para os candidatos ao vestibular da UFC pleiteantes as vagas 

de Direito (2,00 vezes) e Educação (2,04 vezes). 
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4.4.1.2 Regressão logística do Cluster 2 do exame de seleção 

 

Os outputs do SPSS 18 suscitam um percentual geral de acertos nas 

classificações de 91,00%. Esse valor serve como referência para avaliar a eficácia 

de predição do modelo, no que tange à inclusão das variáveis independentes. 

Observa-se, a partir do Quadro 26, que, somente com a constante, o modelo 

é possível acertar 91,00% dos casos. Como o valor de acertos a posteriori mantém-

se no percentual de 91,00%, permite-se dizer que o modelo é válido para análise de 

causalidade. 

 

Quadro 26 – Testes estatísticos para o Cluster 2 

Hosmer e Lemeshow 
Cox e 
Snell 

Nagelkerke 
Ombustest P-

valor  
Acertos 
Antes 

Acertos 
Depois 

0,122 0,009 0,02 0,000 91,00% 91,00% 

  Fonte: Dados da pesquisa extraídos do SPSS 18 

 

Os índices de Cox e Snell e Nagelkerke, presentes no Quadro 26, mostram 

valores de 0,009 e 0,02, respectivamente, indicando as proporções das variações 

ocorridas no log da razão de chances explicadas pelas variações existentes nas variáveis 

independentes, ou seja, apresentam fator de explicação das variáveis independentes em 

relação à dependente de aproximadamente 0,9% e 2%. 

O Quadro 26 revela ainda o índice Ombustest, o qual apresenta um p-valor 

(0,000) menor que 0,05, rejeitando-se a hipótese de que os coeficientes da regressão são 

nulos, ou seja, o modelo é significativo e contribui para melhorar a qualidade das 

predições. Já o teste de Hosmer e Lemeshow, teste qui-quadrado, confirma a hipótese de 

que não existem diferenças entre os resultados preditos pelo modelo e os observados, a 

partir do valor encontrado (0,218) superior a 0,05.  

 

Quadro 27 – Modelo da regressão logística para o Cluster 2 

Modelo B Wald P valor Exp(B) 

Tipo_de_escola 0,491 23,435 0,000** 1,634 

Fundamental_mae 0,215 4,042       0,044* 1,240 

Medio_pai 0,245 7,637 0,006** 1,278 

Renda_pad -0,576 6,241 0,012** 0,562 

Constante 2,134 469,597       0,000 8,447 

       Nota1: *Nível de significância 95% (p-valor <0,05) e **Nível de significância 99% (p-valor <0,01)        
       Fonte: Dados da pesquisa extraídos do SPSS 18 
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Para esse cluster, foram rodadas sete iterações ocasionando a saída do 

modelo de sete variáveis por apresentarem baixa significância para a estatística de 

Wald (p-valor >0,05), a saber: idade (0,849), superior_mae (0,784), superior_pai 

(0,543), fundamental_pai (0,543), sexo (0,373), etnia (0,162) e medio_mae (0,059). 

Retomando a Equação (4) e conforme os sinais e coeficientes resultantes do 

modelo de regressão logística, observados no Quadro 27, a Equação (10) foi estimada: 

 

P(Status) = ______________________________________________________________ 

                  1 + e 
– (2,134 – 0,576renda_pad + 0,245medio_pai +0,215fundamental_mae + 0,491tipo_de_escola)  

 

 

(10) 

Observa-se, na Equação (10), que os candidatos, cujos pais possuem ensino 

médio completo, apresentam uma variação no logit positiva estimada de 0,245 (p=0,006). 

Nesse contexto, o aluno, que tem um pai com ensino médio completo, possui 1,278 

vezes mais chances de ser reprovado do que aqueles, com os pais sem esse grau de 

escolaridade.  

Os candidatos, cujas mães possuem o fundamental completo, têm 1,240 vezes 

mais chances de serem reprovados no exame de seleção, com uma variação de logit da 

ordem de 0,245 (p=0,044).  

Observou-se um efeito negativo para o cluster 2, tanto por parte da escolaridade 

da mãe (nível fundamental completo) quanto pela escolaridade do pai (nível médio 

completo). Esses resultados convergem com os já encontrados por Guimarães, Sampaio 

(2011), em seu estudo sobre os candidatos às vagas da UFPE em 2005, com efeito 

negativo para mães com fundamental completo (-0,043; p=0,034), mas destoando no que 

tange ao efeito negativo encontrado para a escolaridade de ensino médio completo para 

os pais (0,006; p=0,034). Vale ressaltar que, confirmando os estudos de Guimarães, 

Arraes (2010), a variável medio_pai obteve influência negativa no presente trabalho 

somente nesse cluster. Já os outros níveis de escolaridade não obtiveram significância 

para este modelo.  

Outra variável de background, a renda familiar, apresentou uma variação no logit 

estimado de –0,576 (p=0,012). A escala padronizada entre 0 e 1 remete ao fato de que, 

quando o valor se aproxima de 1, tem-se a renda máxima percebida pela família para o 

cluster 2, aumentando as chances de aprovação do candidato em 1,78 vezes, conforme 

já fora observado nas estatística descritivas e nas regressões múltiplas para os clusters 

1,3 e 4. Esse resultado está em consonância com as análises de Guimarães, Sampaio 

1 
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(2011), que atestam um aumento gradual da influência da variável renda conforme se 

elevam as faixas de renda propostas pelo modelo, cujos coeficientes variam de 0,321 

(p=0,017), para rendas entre R$ 300,00 e R$ 1.000,00, a 1,350 (p=0,035), para rendas 

superiores a R$ 5.000,00.   

A variável de controle tipo_de_escola foi a única significativa para este 

modelo, exibindo uma variação no logit estimado de 0,491 (p=0,000), o que demonstra 

terem os alunos advindos da escola pública 1,643 vezes mais chances à reprovação do 

que aqueles oriundos da escola privada. Sauer, Quevedo-Silva (2012) verificaram um 

coeficiente de 0,180 com efeito positivo para os alunos oriundos de escola privada, o que 

converge para os resultados do cluster 4 do presente trabalho. 

 

4.4.2 Regressões logísticas do PROITEC 

 

Mais duas regressões logísticas serão apresentadas neste item. A primeira 

regressão traz os resultados dos candidatos ao PROITEC relativos ao cluster 3, 

composto pelas cidades: Currais Novos, Mossoró, Natal Central e Natal Zona norte. 

A segunda regressão logística corresponde ao quarto cluster formado pelos campi 

de Apodi, Caicó, Ipanguaçu, João Câmara, Macau, Nova Cruz, Parnamirim, Pau 

dos Ferros, Santa Cruz e São Gonçalo do Amarante. Cabe registrar que a variável 

tipo_de_escola não será utilizada, pois todos os concorrentes ao PROITEC advêm 

de escola pública. 

 

4.4.2.1 Regressão logística do Cluster 3 do PROITEC 

 

Os outputs do SPSS 18 mostram, a partir do Quadro 28, que, somente com a 

constante, o modelo é capaz de acertar 76,80% dos casos. Como o valor de acertos 

a posteriori mantém-se no patamar inicial de 76,80%, pode-se asseverar que o 

modelo é válido para análise de causalidade. 

 

Quadro 28 – Testes estatísticos para o cluster 3 

Hosmer e Lemeshow 
Cox e 
Snell 

Nagelkerke 
Ombustest P-

valor  
Acertos 
Antes 

Acertos 
Depois 

0,881 0,035 0,053 0,000 76,80% 76,80% 

  Fonte: Dados da pesquisa extraídos do SPSS 18 
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O Quadro 28 traz ainda os índices de Cox e Snell (0,035) e Nagelkerke (0,053), 

apontando as proporções das variações ocorridas no log da razão de chances, 

explicadas pelas variações existentes nas variáveis independentes, ou seja, apresentam 

fator de explicação das variáveis independentes em relação à dependente de 

aproximadamente 3,5% e 5,3%. 

 O índice Ombustest, para esse cluster, apresentou um p-valor (0,000) menor que 

0,05, refutando-se a hipótese de que os coeficientes da regressão são nulos, ou seja, o 

modelo é significativo e favorece a qualidade das predições. Já o teste de Hosmer e 

Lemeshow, teste qui-quadrado, confirma a hipótese de que não há distinções entre os 

resultados previstos pelo modelo e os observados, a partir do valor encontrado (0,881) 

superior a 0,05.  

 

Quadro 29 – Modelo da regressão logística para o Cluster 3 

Modelo B Wald P valor Exp(B) 

Sexo 0,333 12,401 0,000** 1,395 

Etnia -0,606 39,259 0,000** 0,545 

Idade 0,353 49,980 0,000** 1,423 

Constante -3,883 27,255       0,000 0,021 

       Nota1: *Nível de significância 95% (p-valor <0,05) e **Nível de significância 99% (p-valor <0,01) 
       Fonte: Dados da pesquisa extraídos do SPSS 18 

 

Foram rodadas sete iterações para o cluster 3 ocasionando a saída do 

modelo de sete variáveis por apresentarem baixa significância para a estatística de 

Wald (p-valor >0,05), quais sejam: fundamental_pai (0,912), medio_mae (0,695), 

fundamental_mae (0,754), superior_mae (0,764), renda_pad (0,235), superior_pai 

(0,104) e medio_pai (0,084).  

Recobrando a Equação (4) e de acordo com os sinais e coeficientes resultantes 

do modelo de regressão logística, observados no Quadro 29, a Equação (11) foi 

estimada: 

 

P(Status) = __________________________________ 

                  1 + e 
– (-3,883 + 0,333sexo – 0,606etnia + 0,353idade)  

 

 

(11) 

A partir da Equação (11), verificou-se não existirem variáveis de background com 

nível de significância estatística aceitáveis para o modelo da regressão logística referente 

ao cluster 3, divergindo das análises realizadas por Lefebvre, Merrigan (1998), cujos 

resultados das regressões de mínimos quadrados ordinários apontaram para um 
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incremento no desempenho das crianças de 1,1% por cada ano a mais de escolaridade 

dos pais.  

Os resultados para o cluster 3, acerca da escolaridade, são confirmados pelos 

estudos de Zhao et al (2012), no qual aferiram uma baixa influência do background no 

desempenho dos alunos chineses na disciplina de matemática, -0,000 (p=0,006) para 

escolaridade do pai, mostrando-se o modelo sem significância estatística com o 

incremento dessa variável (p=0,944). Já a variável escolaridade da mãe apresentou um 

coeficiente de 0,003 (p=0,006), porém o modelo não apresentou significância estatística 

(0,635). Os próprios autores atestaram que o contexto chinês diverge da literatura 

internacional, pois as crianças são educadas na China por meio dos ideais Confucianos, 

aprendendo desde pequenos a trabalharem e buscarem o êxito profissional. 

As variáveis de controle idade e sexo exibiram variação no logit estimado, 

respectivamente de 0,353 (p=0,000) e 0,333 (p=0,000). No que tange à variável idade, 

para cada ano a mais de idade, o candidato aumenta suas chances de reprovação em 

1,423 vezes. Já em relação ao sexo, as mulheres detêm 1,395 vezes mais chances de 

reprovação do que os homens, como verificado por Guimarães, Sampaio (2011), por 

meio da técnica de regressão de mínimos quadrados ordinários, cujos resultados revelam 

que as mulheres apresentam um efeito negativo da ordem de -0,222 (p=0,012) com 

significância de 99%. 

O valor negativo do logit da variável etnia demonstra uma relação de redução das 

chances de reprovação para os candidatos pretos, pardos e indígenas de 1,83 vezes em 

relação aos brancos e amarelos, convergindo com as investigações realizadas por 

Guimarães, Sampaio (2011), que apresentaram causalidade positiva para os pardos 

(0,044; p=0,004), indígenas (0,037; p=0,016) e pretos (0,096; p=0,008) oriundos de 

escola pública. 

 

4.4.2.2 Regressão logística do cluster 4 do PROITEC 

 

Os outputs do SPSS 18 indicaram um percentual geral de acertos nas 

classificações de 83,00%. Esse valor serve como referência para avaliar a eficácia 

de predição do modelo, no que concerne à inclusão das variáveis independentes. 

Atesta-se, a partir do Quadro 30, que, somente com a constante, o modelo é 

capaz de acertar 83,00% dos casos. Como o valor de acertos a posteriori mantém-
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se no percentual de 83,00%, não havendo alteração, permite-se dizer que o modelo 

é válido para análise de causalidade. 

 

Quadro 30 – Testes estatísticos para o Cluster 4 

Hosmer e Lemeshow 
Cox e 
Snell 

Nagelkerke 
Ombustest P-

valor  
Acertos 
Antes 

Acertos 
Depois 

0,802 0,04 0,067 0,000 83,00% 83,00% 

  Fonte: Dados da pesquisa extraídos do SPSS 18 

 

Os índices de Cox e Snell e Nagelkerke, descritos no Quadro 30, apresentam 

valores de 0,040 e 0,067, respectivamente, indicando as proporções das variações 

existentes no log da razão de chances explicadas pelas variações ocorridas nas variáveis 

independentes, ou seja, apresentam fator de explicação das variáveis independentes em 

relação à dependente de aproximadamente 4,0% e 6,7%. 

O Quadro 30 revela ainda o índice Ombustest, o qual apresenta um p-valor 

(0,000) menor que 0,05, rejeitando-se a hipótese de que os coeficientes da regressão são 

nulos, ou seja, o modelo é significativo e contribui para melhorar a qualidade das 

predições. Por outro lado, o teste de Hosmer e Lemeshow, teste qui-quadrado, confirma a 

hipótese de que não existem diferenças entre os resultados preditos pelo modelo e os 

observados, a partir do valor encontrado (0,802) superior a 0,05. 

 

Quadro 31 – Modelo da regressão logística para o cluster 4 

Modelo B Wald P valor Exp(B) 

Sexo 0,278 5,094      0,024* 1,320 

Etnia -0,588 22,299      0,000** 0,555 

Idade 0,343 20,305      0,000** 1,409 

Fundamental_pai -0,493 4,460      0,035* 0,611 

Medio_pai -1,020 18,089 0,000** 0,361 

Superior_pai -1,161 11,127 0,001** 0,313 

Constante -2,717 5,421       0,020 0,066 

        Nota1: *Nível de significância 95% (p-valor <0,05) e **Nível de significância 99% (p-valor <0,01) 
        Fonte: Dados da pesquisa extraídos do SPSS 18 

 

Para esse cluster, foram rodadas quatro iterações provocando a saída do 

modelo de quatro variáveis por apresentarem baixa significância para a estatística 

de Wald (p-valor >0,05). As variáveis utilizadas foram: fundamental_mae (0,956), 

renda_pad (0,773), superior_mae (0,735) e medio_mae (0,055). 

Retomando a Equação (4) e de acordo com os sinais e coeficientes resultantes do 

modelo de regressão logística, observados no Quadro 31, a Equação (12) foi estimada: 
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P(Status) = ______________________________________________________________ 

                  1 + e 
– ( - 2,717 + 0,278sexo – 0,588etnia+ 0,343idade – 0,493fundamental_pai - 1,020medio_pai – 1,161superior_pai)  

 

 

(12) 

Segundo a Equação (12), percebeu-se que os candidatos, cujos pais possuem 

ensino fundamental completo, médio completo e superior completo, apresentaram uma 

variação negativa no logit estimada de -0,493 (p=0,035), -1,020 (p=0,000) e -1,161 

(p=0,001), respectivamente. Significa dizer que o aluno, cujo pai possui ensino 

fundamental completo, tem 1,636 vezes mais chances de ser aprovado no PROITEC; 

para aqueles, que têm pais com ensino médio completo, a probabilidade de aprovação 

aumenta em 2,770 vezes, enquanto que, se o pai tiver superior completo, as chances de 

aprovação são ampliadas para 3,194 vezes. Esses valores estão em conformidade aos 

encontrados por Emílio, Belluzo Júnior, Alves (2004), nos estudos sobre o vestibular da 

FUVEST para pais com ensino superior com coeficiente 0,105 e significância de 99%. 

 Neste cluster, a escolaridade da mãe não teve significância estatística para 

compor o modelo de regressão. Mais uma vez, a variável renda também não se mostra 

significativa para o PROITEC. Esse fato está associado à baixa variabilidade das rendas 

familiares apresentadas pelos candidatos, fenômeno já observado nas análises do cluster 

3 e confirmados pelos estudos de Zhao et al (2012). 

As variáveis de controle idade e sexo exibiram variações positivas no logit 

estimado, respectivamente de 0,343 (p=0,000) e 0,278 (p=0,024), demonstrando um 

efeito negativo para essas variáveis. No que tange à variável idade, para cada ano a 

mais, o candidato aumenta suas chances de reprovação em 1,409 vezes. Os valores 

positivos do logit demonstram uma relação de aumento das chances de reprovação para 

as candidatas mulheres em 1,32 vezes em relação aos homens, assim como encontrado 

nas análises de Cavalcanti et al (2010) que apresentaram influência negativa para as 

mulheres (-0,049) e para cada ano a mais acima da média (-0,011). 

O valor negativo do logit da variável etnia (-0,588; p=0,000) demonstra uma 

relação de redução das chances de reprovação para os candidatos pretos, pardos e 

indígenas de 1,80 vezes em relação aos brancos e amarelos. O valor assemelha-se ao já 

encontrado no cluster 3 desta pesquisa, como também nas investigações de Emílio, 

Belluzo Júnior, Alves (2004), cujos coeficientes, com significância de 99%, para negros e 

pardos são, respectivamente, -0,148 e -0,080.  

 

1 
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4.5 Análise das regressões 

  

As regressões foram utilizadas com o propósito de responder aos objetivos 

específicos 3, 4 e 5, indicados no item 1.2 do presente trabalho. A pesquisa foi 

dividida em quatro clusters e, para cada cluster, foram rodadas 2 regressões, sendo 

1 múltipla e uma logística, perfazendo um total de 8 regressões. 

As análises foram realizadas individualmente por clusters nas subseções de 

4.1 a 4.4, contudo percebeu-se a necessidade de aglutinar todos os resultados das 

regressões, de modo a melhor desenvolver as conclusões desta pesquisa. A Tabela 

2 apresenta um sumário a partir de sinais de causalidade e coeficientes das 

regressões. 

 
Tabela 2 – Sumário das regressões da pesquisa 

  

 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

Sinais de 
Causalidade 

(RM) (RL) (RM) (RL) (RM) (RL) (RM) (RL) 

Fundamental_pai             + + 

Medio_pai +     - +   + + 

Superior_pai + +     +   + + 

Fundamental_mae     - -     
  Medio_mae             + 

 Superior_mae             
  Renda_pad + + + + +   + 

 Tipo_de_escola - - - - N/a N/a N/a N/a 

Sexo -   -   - - - - 

Etnia   - -   - + 
 

+ 

Idade - - -   - - - - 

Coeficientes da 
regressão 

        Fundamental_pai             9,100 1,636 

Medio_pai 9,955     1,278 8,740   20,853 2,770 

Superior_pai 18,634 1,730     15,413   17,317 3,194 

Fundamental_mae     -8,850 1,240     
  Medio_mae             12,081 

 Superior_mae             
  Renda_pad 62,140 3,230 71,019 1,779 34,449   27,450 

 Tipo_de_escola -43,095 2,245 -22,000 1,634 N/a N/a N/a N/a 

Sexo -9,281   -15,555   -12,350 1,395 -13,673 1,320 

Etnia   1,262 -7,872   -4,903 1,834 
 

1,801 

Idade -7,757 1,098 -3,548   -11,673 1,423 -12,742 1,409 

Nota1: (RM) Regressão múltipla; (RL) Regressão Logística; N/a – A variável tipo_de_escola não 
compõe o modelo do PROITEC, pois os alunos já são da escola pública. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
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A renda da família apresentou-se como a variável de maior influência no 

desempenho dos estudantes candidatos às vagas do IFRN , dentre as variáveis foco 

deste estudo. Há efeitos positivos em todas as regressões múltiplas com coeficiente 

variando de 27,450 (cluster 4) a 71,019 (cluster 2). 

Convém registrar que a renda da família foi a variável mais influente para os 

candidatos ao exame de seleção (clusters 1 e 2), corroborado pelos resultados da 

regressão logística, visto que a renda_pad não se mostrou significativa para os 

modelos dos clusters 3 e 4 (PROITEC). Esse fenômeno pode ser explicado pela 

baixa variabilidade dos dados, cujos valores variam entre R$ 70,00 e R$ 2.814,00, 

com desvio-padrão de R$ 469,81. 

As variáveis componentes da escolaridade do pai (superior_pai. medio_pai, 

fundamental_pai) apresentaram influência sobre o desempenho dos candidatos para 

todos os clusters estudados. Nos clusters 1, 3 e 4, observou-se um efeito positivo 

para os dois tipos de regressões, destacando as variáveis superior_pai e medio_pai, 

cujos efeitos da regressão múltipla variaram, respectivamente, de 8,740 (cluster 3) a 

20,853 (cluster 4) e de 15,413 (cluster 3) a 18,634 (cluster 1); e, para regressão 

logística, a variável superior_pai apresentou uma variação de 1,730 (cluster 1) a 

3,194 vezes (cluster 4) mais chances de aprovação do candidato no IFRN.  

Ocorreram dois efeitos negativos na regressão logística do cluster 2, uma 

para a variável medio_pai e a outra para fundamental_mae, inclusive essa última 

obteve também causalidade negativa na regressão múltipla. Esses resultados 

podem ser explicados pelo alto poder preditivo da variável renda_pad neste modelo. 

No caso mais específico da variável fundamental_mae, os resultados apresentados 

pela literatura já confirmam a influência negativa dessa variável, conforme 

observado por Emilio, Belluzo Júnior, Alves (2004); Guimarães, Sampaio (2011). 

As demais variáveis da escolaridade da mãe (superior_mae e medio_mae), 

de um modo geral, não se mostraram significativas, o que diverge da literatura 

especializada em background para a variável superior_mae (EMILIO; BELLUZO 

JÚNIOR; ALVES, 2004; WOESSMANN, 2004; GUIMARÃES; SAMPAIO, 2011) e 

para a variável médio_mae (WOESSMANN, 2004; GUIMARÃES; SAMPAIO, 2011).  

A variável medio_mae somente obteve efeito positivo para o cluster 4, cujos 

coeficientes da escolaridade do pai foram todos significativos, demonstrando uma 

baixa explicação da variável médio_mae. 
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As variáveis de controle mostraram-se consoantes ao que preconiza a 

literatura, principalmente a influência da variável tipo_de_escola para os clusters 1 e 

2, cujos alunos de escola pública podem ter até um déficit de 43,095 pontos no 

escore final do exame de seleção. Outra variável de forte impacto é a idade, uma 

vez que, para cada ano acima da média, pode haver um decréscimo de até 12,742 

(cluster 4).  

Ainda cabe ressaltar o fato das mulheres em todos os clusters apresentarem 

efeitos negativos e a variável etnia causar um impacto negativo para o exame de 

seleção em relação ao grupo dos pretos, pardos e indígenas. Nos clusters 3 e 4 

(PROITEC), os resultados acompanharam as análises da pesquisa de Guimarães, 

Sampaio (2011) com efeito positivo para o grupo dos pretos, pardos e indígenas 

advindos de escola pública. 

 

4.6 Teste de hipóteses 

   

Retomando as hipóteses formuladas na subseção 1.1, aplicou-se o teste T 

para as regressões múltiplas e o teste de Wald para as regressões logísticas, 

conforme Tabela 3, com o intuito de se confirmar ou refutar as hipóteses até aqui 

sustentadas. 
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Tabela 3 - Resultados dos testes T e Wald para as Hipóteses da pesquisa 

  
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

  
(RM) (RL) (RM) (RL) (RM) (RL) (RM) (RL) 

HIPÓTESE 1 – Renda familiar 
                

        

Renda_pad 
Teste T 5,805 9,306 9,230 8,449 5,805 1,409 3,427 0,083 

P-valor  0,000** 0,002** 0,000** 0,004** 0,000** 0,235 0,001** 0,773 

HIPÓTESE 2 – Escolaridade 
do pai         

        
   Proposição (2.1) 
Fundamental_pai 

Teste T -0,017 0,725 -1,4311 0,370 0,277 0,012 2,014 4,460 

P-valor  0,986 0,394 0,152 0,543 0,782 0,912 0,044* 0,035* 

   Proposição (2.2) 
Medio_pai 

Teste T 2,185 1,448 -0,364 6,582 2,889 2,991 3,681 23,771 

P-valor  0,029* 0,229 0,715 0,010** 0,004** 0,084 0,000** 0,000** 

    Proposição (2.3) 
Superior_pai 

Teste T 2,303 7,030 0,446 0,532 2,120 2,640 1,987 7,024 

P-valor  0,021* 0,008** 0,665 0,466 0,034* 0,104 0,047* 0,008** 

HIPÓTESE 3 – Escolaridade 
da mãe         

        
   Proposição (3.1) 
Fundamental_mae 

Teste T 0,577 0,033 -2,620 4,042 -0,743 0,098 0,147 0,003 

P-valor  0,564 0,857 0,009** 0,044 0,458 0,754 0,883 0,956 

   Proposição (3.2) 
Medio_mae 

Teste T 0,363 0,012 -0,617 3,576 -0,748 0,154 3,944 3,697 

P-valor  0,717 0,913 0,537 0,059 0,454 0,695 0,000** 0,055 

    Proposição (3.3) 
Superior_mae 

Teste T 1,389 2,432 0,217 0,075 -0,701 0,09 0,400 0,115 

P-valor  0,165 0,119 0,828 0,784 0,483 0,764 0,689 0,735 

Nota1: *Nível de significância 95% (p-valor <0,05) e **Nível de significância 99% (p-valor <0,01) 
Nota2: (RM) Regressão múltipla; (RL) Regressão Logística 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
 

Foram realizados testes com níveis de significância de 95% e 99%, cujos 

resultados auferidos não representaram consideráveis diferenças de causalidade. A 

primeira Hipótese a ser testada trata da influência da renda familiar. A Hipótese H0 

foi rejeitada para todas as regressões múltiplas e para clusters 1 e 2 da regressão 

logística, aceitando-se a Hipótese alternativa H1. A Hipótese H0 foi aceita para as 

regressões logísticas dos clusters 3 e 4 (PROITEC), refutando-se a Hipótese H1, 

conforme análise da Tabela 4. 

A Hipótese 1 da pesquisa pode ser confirmada para os clusters 1 e 2, por 

meio da duas ferramentas estatísticas, ou seja, pode-se constatar que as chances 

de ingresso no Ensino Técnico Federal crescem quão maior for a renda da família 

do candidato ao exame de seleção. No caso do PROITEC, admite-se essa hipótese 

por meio das regressões múltiplas, já que as logísticas não se mostraram 

significativas.  



111 

 

 

Os resultados observados na Hipótese 1 são sustentados pelos trabalhos de 

Duncan, Brooks-Gunn, Klebanov (1994); Lefebvre, Merrigan (1998); Castelar et al 

(2010); Cavalcanti et al (2010); Guimarães, Sampaio (2011); Quevedo-Silva, Sauer 

(2012), que concluem, em suas análises, a importância da variável renda familiar 

como fator determinante de desempenho do estudante. 

 

Tabela 4 – Análise dos testes T e Wald para a Hipótese 1 
 

  

Hipótese 1 

  

H1 - Quanto maior for renda familiar do candidato, 
maiores são as chances de ingresso no Ensino 
Técnico Federal Brasileiro; 

Cluster 1 

Regressão 
Múltipla 

Confirmada 

Regressão 
Logística 

Confirmada 

Cluster 2 

Regressão 
Múltipla 

Confirmada 

Regressão 
Logística 

Confirmada 

Cluster 3 

Regressão 
Múltipla 

Confirmada 

Regressão 
Logística 

Refutada 

Cluster 4 

Regressão 
Múltipla 

Confirmada 

Regressão 
Logística 

Refutada 

Nota: O teste T foi aplicado para a regressão múltipla; o teste de Wald para a regressão logística.                    
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
 

A Hipótese 2 versa sobre a influência da escolaridade do pai no desempenho 

do estudante, para tanto foi desmembrada em 3 proposições (P2.1 ,P2.2, P2.3). A 

Hipótese H0, para a proposição (P2.1), somente foi rejeitada em relação ao cluster 4, 

sendo essa hipótese aceita para os demais clusters, o que sugere uma baixa 

influência do ensino fundamental do pai como variável determinante para o ingresso 

do filho no IFRN. Tais constatações são corroboradas pelas pesquisas de Lefebvre, 

Merrigan (1998); Emilio, Belluzo Júnior, Alves (2004); Cavalcanti et al (2010); 

Guimarães, Arraes (2010); Guimarães, Sampaio (2011); Santana, Netto Júnior 

(2011); Quevedo-Silva, Sauer (2012), que demonstram baixa significância para a 

variável, ou efeito negativo.  

A segunda proposição (P2.2) trata da influência do pai com ensino médio 

completo. Os clusters 1, 3 e 4 apresentaram a rejeição da Hipótese nula H0 e a 
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aceitação da hipótese proposta pela pesquisa, conforme atestado pelos trabalhos de 

Lefebvre, Merrigan (1998); Emilio, Belluzo Júnior, Alves (2004); Cavalcanti et al 

(2010); Guimarães, Sampaio (2011); Santana, Netto Júnior (2011); Quevedo-Silva, 

Sauer (2012). Somente para o cluster 2 houve a aceitação da Hipótese nula e 

rejeição da alternativa H1 no contexto da regressão logística, confirmando a 

pesquisa de Guimarães, Arraes (2010). Apesar de a variável ser significante 

estatisticamente, essa tem causalidade negativa, contrariando a proposição.  

Pode-se considerar que, no PROITEC e cluster 1 (Apodi, Currais Novos, 

Ipanguaçu, João Câmara, Nova Cruz e São Gonçalo do Amarante) do exame de 

seleção, a escolaridade do pai tem influência positiva no desempenho do filho, 

enquanto, no Cluster 2 (Caicó, Macau, Mossoró, Natal, Natal Zona Norte, 

Parnamirim, Pau dos Ferros, Santa Cruz)  do exame de seleção, a variável 

médio_pai não apresenta influência de qualquer tipo. 

A terceira e última proposição da Hipótese 2 (P2.3) aborda a influência da 

escolaridade quando o pai possui ensino superior completo. Os resultados rejeitam a 

Hipótese nula H0 para as regressões dos clusters 1, 4 e com significância para a 

regressão múltipla do cluster 3. Foram refutadas, conforme Tabela 5, as proposições 

do cluster 2, acompanhando os resultados da proposição (P2.3).  

Os testes confirmam, para os clusters 1, 3 e 4, a Hipótese inicial H2 de que a 

escolaridade do pai influencia positivamente no acesso ao Ensino Técnico Federal 

Brasileiro, confirmando o que já fora encontrado nas análises de Lefebvre, Merrigan 

(1998); Emilio, Belluzo Júnior, Alves (2004); Cavalcanti et al (2010); Guimarães, 

Arraes (2010); Guimarães, Sampaio (2011); Quevedo-Silva, Sauer (2012) sobre a 

influência do nível superior do pai como variável de impacto positiva em relação ao 

desempenho do estudante. 
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        Tabela 5 - Análise dos testes T e Wald para a Hipótese 2 

  

Hipótese 2 

  

H1 – (P2.1) O pai possuir 
no máximo ensino 
fundamental completo 
influencia positivamente 
no desempenho do 
estudante pleiteante a 
vaga no Ensino Técnico 
Federal Brasileiro;  

H1 – (P2.2) O pai possuir 
no máximo ensino 
médio completo 
influencia positivamente 
no desempenho do 
estudante pleiteante a 
vaga no Ensino Técnico 
Federal Brasileiro; 

H1 – (P2.3) O pai possuir 
no máximo ensino 
superior completo 
influencia positivamente 
no desempenho do 
estudante pleiteante a 
vaga no Ensino Técnico 
Federal Brasileiro; 

Cluster 1 

Regressão 
Múltipla 

Refutado Confirmado Confirmado 

Regressão 
Logística 

Refutado Refutado Confirmado 

Cluster 2 

Regressão 
Múltipla 

Refutado Refutado Refutado 

Regressão 
Logística 

Refutado Refutado Refutado 

Cluster 3 

Regressão 
Múltipla 

Refutado Confirmado Confirmado 

Regressão 
Logística 

Refutado Refutado Refutado 

Cluster 4 

Regressão 
Múltipla 

Confirmado Confirmado Confirmado 

Regressão 
Logística 

Confirmado Confirmado Confirmado 

Nota: O teste T foi aplicado para a regressão múltipla; o teste de Wald para a regressão logística. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

A Hipótese 3 trata da influência da escolaridade da mãe no desempenho do 

estudante, para tanto foi desmembrada em 3 proposições (P3.1 ,P3.2, P3.3). A Hipótese 

H0 para a proposição (P3.1) foi aceita para os clusters 1, 3, 4 e rejeitada para o cluster 

2, no entanto refutada quando observada a proposição, o que demonstra ter o 

ensino fundamental da mãe uma influência negativa no contexto do cluster 2 como 

variável determinante para o ingresso do filho no IFRN. Esse comportamento 

também foi observado em estudos anteriores desenvolvidos por Emilio, Belluzo 

Júnior, Alves (2004); Guimarães, Sampaio (2011). 

A segunda proposição (P3.2) aborda a influência da mãe com ensino médio 

completo. Os clusters 1, 2 e 3 apresentaram aceitação da Hipótese nula H0 e 

consequente rejeição da hipótese proposta pela pesquisa, H1. Somente para o 

cluster 4 houve a rejeição da Hipótese nula e aceitação da alternativa H1, no que 

concerne à regressão múltipla. A partir dos resultados observados na Tabela 6, 

verifica-se uma baixa influência da variável médio_mae para o desempenho do 
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estudante, pois apenas mostrou-se significante para a regressão múltipla do cluster 

4.  

Nas pesquisas realizadas por Emilio, Belluzo Júnior, Alves (2004); 

Guimarães, Sampaio (2011), a variável médio_mae apresentou causalidade 

negativa, o que poderia denotar a ausência de explicação para esse banco de 

dados, no entanto a literatura especializada (DUNCAN; BROOKS-GUNN; 

KLEBANOV, 1994; LEFEBVRE; MERRIGAN, 1998; WOESSMANN, 2004; RIANI; 

RIOS-NETO, 2008; CASTELAR et al, 2010; CAVALCANTI et al, 2010; GUIMARÃES; 

ARRAES, 2010; QUEVEDO-SILVA; SAUER, 2012) considera a escolaridade da mãe 

como decisiva no desempenho do estudante, divergindo dos resultados encontrados 

no presente trabalho. 

 

Tabela 6 - Análise dos testes T e Wald para a Hipótese 3 

  

Hipótese 3 

  

H1 – (P3.1) A mãe 
possuir no máximo 
ensino fundamental 
completo influencia 
positivamente no 
desempenho do 
estudante pleiteante a 
vaga no Ensino Técnico 
Federal Brasileiro;  

H1 – (P3.2) A mãe 
possuir no máximo 
ensino médio completo 
influencia positivamente 
no desempenho do 
estudante pleiteante a 
vaga no Ensino Técnico 
Federal Brasileiro; 

H1 – (P3.3) A mãe 
possuir no máximo 
ensino superior 
completo influencia 
positivamente no 
desempenho do 
estudante pleiteante a 
vaga no Ensino Técnico 
Federal Brasileiro; 

Cluster 1 

Regressão 
Múltipla 

Refutado Refutado Refutado 

Regressão 
Logística 

Refutado Refutado Refutado 

Cluster 2 

Regressão 
Múltipla 

Refutado Refutado Refutado 

Regressão 
Logística 

Refutado Refutado Refutado 

Cluster 3 

Regressão 
Múltipla 

Refutado Refutado Refutado 

Regressão 
Logística 

Refutado Refutado Refutado 

Cluster 4 

Regressão 
Múltipla 

Refutado Confirmado Refutado 

Regressão 
Logística 

Refutado Refutado Refutado 

Nota: O teste T foi aplicado para a regressão múltipla; o teste de Wald para a regressão logística. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 
A terceira proposição da Hipótese 3 (P3.3) discorre sobre a influência da 

escolaridade quando a mãe possui ensino superior completo. Os resultados aceitam 

a Hipótese nula H0 para todos os cenários construídos nesta pesquisa. Foram 
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refutadas, conforme a Tabela 6, as proposições de todos os clusters, divergindo dos 

resultados da literatura (DUNCAN; BROOKS-GUNN; KLEBANOV, 1994; 

LEFEBVRE; MERRIGAN, 1998; WOESSMANN, 2004; RIANI; RIOS-NETO, 2008; 

CASTELAR et al, 2010; CAVALCANTI et al, 2010; GUIMARÃES; ARRAES, 2010; 

QUEVEDO-SILVA; SAUER, 2012), que apresentaram resultados contundentes 

acerca da importância da variável superior_mae para o desempenho dos 

estudantes. 

Os testes refutam, para os clusters 1, 2 e 3, a Hipótese inicial H3 de que a 

escolaridade da mãe influencia positivamente no acesso ao Ensino Técnico Federal 

Brasileiro. O cluster 4 apresentou a confirmação da Hipótese apenas para a variável 

médio_mae. 
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CONCLUSÕES 

 

   O objetivo da pesquisa consistiu em analisar a influência do background 

familiar como determinante de desempenho do aluno no acesso ao Ensino Técnico 

Profissional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte (IFRN). Para tanto, foram criados cinco objetivos específicos a fim de se 

responder a pergunta problema proposta e ainda três hipóteses, resultantes das 

análises da revisão bibliográfica.  

   O primeiro objetivo específico buscou identificar o perfil dos estudantes 

pleiteantes as vagas do processo seletivo 2013 do IFRN, utilizando-se de 

estatísticas descritivas para alcançá-lo. Os resultados mostraram que os candidatos 

têm idades médias de 15 anos (PROITEC) e 16 anos (Exame de seleção) e, em sua 

maioria, são do sexo feminino. Os dois processos seletivos, exame de seleção e 

PROITEC, apresentaram os pretos, pardos e indígenas como etnia dominante, com 

52% (Exame de seleção) e 54% (PROITEC).  

A partir dos resultados dos cruzamentos simples de variáveis de background 

(escolaridade do pai, escolaridade da mãe e renda) com as variáveis escore, etnia e 

status, é lícito dizer que as variáveis de background mostraram-se determinantes 

para o sucesso dos candidatos nos processos de seleção. Quanto maior a renda e 

as escolaridades de pai e mãe, maior o impacto positivo causado nas variáveis 

escore e status.  Embora as mães tenham uma média de escolaridade superior a 

dos pais, tanto para o PROITEC quanto para o exame de seleção, os níveis de 

ensino dos pais, quanto ao desempenho do estudante, mostram-se mais influentes 

em detrimento à escolaridade das mães. As taxas de reprovação são mais 

intensamente reduzidas à medida que são elevados os níveis de escolaridade do 

pai.  

O segundo objetivo específico foi alcançado utilizando-se da análise de 

cluster, dividindo cada um dos bancos de dados da pesquisa em dois clusters 

formados pelos campi do IFRN. O primeiro cluster, referente ao exame de seleção, 

ficou composto pelos campi: Apodi, Currais Novos, Ipanguaçu, João Câmara, Nova 

Cruz e Pau dos Ferros; enquanto o segundo cluster constituiu-se dos campi: Caicó, 

Macau, Mossoró, Natal Central, Natal Zona Norte, Parnamirim, Santa Cruz e São 

Gonçalo do Amarante. Já em relação ao PROITEC, foram criados os clusters 3 e 4. 
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Os campi componentes do cluster 3 foram: Apodi, Caicó,  Ipanguaçu, João Câmara, 

Macau, Nova Cruz, Parnamirim, Pau dos Ferros, Santa Cruz e São Gonçalo do 

Amarante; enquanto o cluster 4 formou-se a partir dos campi de Currais Novos, 

Mossoró, Natal Central e Natal Zona Norte. 

O terceiro passo da análise mensurou a influência das variáveis de 

background familiar (escolaridade do pai, escolaridade da mãe e renda familiar) 

sobre o desempenho dos candidatos para cada cluster. Os resultados confirmam o 

que fora identificado por meio das estatísticas descritivas: a forte influência da renda 

familiar no desempenho do estudante. A escolaridade do pai mostrou-se significativa 

para quase todos os resultados e a da mãe, diferentemente do que apresenta a 

literatura especializada e as descritivas dessa pesquisa, não obteve significância 

estatística com efeitos conclusivos para os clusters 1 e 3. O cluster 2 apresentou 

uma influência negativa por parte das mães com, no máximo, ensino fundamental e, 

para o cluster 4, um efeito positivo para os candidatos cujas mães possuíam ensino 

médio completo.   

A comparação entre o desempenho dos alunos advindos do ensino privado e 

os do ensino público constituem o quarto objetivo específico. Utilizando-se ainda das 

regressões múltiplas, os resultados autorizam dizer que os alunos oriundos da 

escola pública têm um déficit no escore final variando entre -22,000 (cluster 2) e       

-43,095 (cluster 1), significando uma considerável desvantagem para os estudantes 

em questão.  

A análise da influência do background familiar nos resultados dos candidatos 

por cluster é iniciada com as regressões múltiplas e ratificadas pelas regressões 

logísticas, a fim de atingir o quinto objetivo específico desta pesquisa. A análise das 

regressões logísticas coaduna com o que fora apresentado pelas regressões 

múltiplas, cujos efeitos das variáveis de background familiar mostram-se positivos 

para renda familiar e escolaridade do pai, excetuando-se o cluster 2 que apresentou 

um efeito negativo da segunda variável para o nível médio. Mais uma vez, a 

escolaridade da mãe não se mostrou significativa para os clusters 1, 3 e 4, 

apresentando uma influência negativa para o cluster 2, ratificando os resultados da 

regressão múltipla. 

As regressões confirmaram ainda haver um efeito negativo, com redução de 

chances de aprovação para as mulheres, como também para o grupo dos pretos 

pardos e indígenas, candidatos ao exame de seleção. Em relação ao PROITEC, as 
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mulheres têm reduzidas as suas chances de aprovação, acompanhando o cenário 

percebido no exame de seleção, no entanto os candidatos pretos pardos e indígenas 

apresentaram causalidade positiva, concluindo-se não haver desvantagem desse 

grupo em relação aos brancos e amarelos para o PROITEC. A idade do candidato 

apresentou efeito negativo, ou seja, para cada ano a mais que a média, o candidato 

terá suas chances de aprovação reduzidas entre 1,098 e 1,423 vezes, o que 

demonstra ser uma variável, embora de controle, de forte impacto para o estudo. 

As hipóteses formuladas para esta pesquisa foram testadas com 

significâncias de 95% e 99%, por meio dos testes T (regressões múltiplas) e Wald 

(regressões logísticas). A Hipótese 1 foi confirmada para todos os clusters com 

significância de 99%, podendo-se afirmar que as chances de ingresso no Ensino 

Técnico Federal Brasileiro elevam-se quão maior for a renda da família do 

candidato. 

A segunda Hipótese versa sobre a influência positiva da escolaridade do pai 

no desempenho do estudante candidato às vagas no Ensino Técnico Federal.   A 

Hipótese foi desmembrada em três proposições (P2.1, P2.2, P2.3) a fim de melhor aferir 

a estratificação da escolaridade. A proposição P2.1 foi confirmada apenas para o 

cluster 4, denotando uma baixa influência dos pais, com ensino fundamental, no 

desempenho dos filhos. Já as proposições P2.2 e P2.3 foram confirmadas para os 

clusters 1, 3 e 4. Diante do exposto, convém concluir que a influência da variável 

escolaridade pai tem efeito positivo para os candidatos ao PROITEC, no que 

concerne aos pais com ensino médio e superior. Já com relação ao exame de 

seleção, somente o cluster 1 obteve influência positiva por parte da escolaridade do 

pai. Depreende-se, portanto, que, para o exame de seleção, a escolaridade do pai 

tem influência positiva nos campi das cidades do interior do estado de pequeno e 

médio porte, enquanto que os campi da capital e cidades de grande e médio porte 

(cluster 2) não apresentaram significância estatística. 

A Hipótese 3 trata da influência positiva da escolaridade da mãe no 

desempenho do estudante candidato às vagas no Ensino Técnico Federal.  A 

Hipótese foi desmembrada em três proposições (P3.1, P3.2, P3.3). A proposição P3.1 e 

P3.3 não apresentaram significância estatística e foram refutadas. Houve apenas 

uma proposição confirmada para o cluster 4, a P3.2. Face ao que fora revelado, 

pode-se dizer que a escolaridade da mãe não influenciou no desempenho dos 
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candidatos às vagas do Ensino Técnico Federal para o ano de 2013, dada a 

refutação da Hipótese 3 na presente pesquisa.   

Portanto, os resultados autorizam afirmar que as variáveis de background 

familiar são determinantes para o desempenho do candidato ao Ensino Técnico 

Federal no que diz respeito às variáveis: escolaridade do pai e renda familiar, 

conforme preconizado por Becker (1964) por meio da teoria do capital humano. A 

variável escolaridade da mãe não se mostrou significativa para os bancos de dados 

desta pesquisa.  

Os resultados alcançados pelo estudo promovem subsídios teóricos e 

analíticos que poderão servir como auxílio nas tomadas de decisões das Instituições 

Federais de Ensino Técnico no Brasil, em especial o IFRN, relacionadas às suas 

políticas de acesso. Vale ressaltar a importância das análises e resultados obtidos 

por este trabalho, haja vista ser o primeiro a abordar a influência do background 

familiar, tendo como objeto de estudo o Ensino Técnico Federal Brasileiro. 

Cumpre destacar as principais limitações ou dificuldades encontradas para a 

execução desta pesquisa. O maior obstáculo encontrado na consecução deste 

estudo foi a falta de confiança em alguns dados apresentados nos bancos de dados 

disponibilizados pelo IFRN, o que suscita erros no momento do cadastro dos 

candidatos no sistema de informação da Instituição em questão. Esses erros 

ocorrem no momento do cadastro dos candidatos. Outra limitação da pesquisa versa 

sobre a utilização de bancos de dados referentes a uma única edição dos processos 

seletivos, visto que as edições anteriores não detinham todas as variáveis 

necessárias para o desenvolvimento da pesquisa, impossibilitando efeitos 

comparativos e constatações mais precisas e contundentes.    

Sugere-se, como pesquisas futuras, a aplicação da metodologia adotada, 

utilizando-se os dados de pelo menos três anos subsequentes com o intuito de 

melhor se aferir os resultados para o Ensino Técnico. A pesquisa poderá ainda ser 

ampliada a partir da inclusão das variáveis de infraestrutura escolar, por meio da 

regressão multinível, já comumente utilizada pela literatura da área. Uma terceira 

sugestão permeia uma comparação entre a influência do background familiar em 

Universidades Federais e Institutos Federais. 
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