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RESUMO 

Atualmente, o ensino de contabilidade tem passado por mudanças significativas, tais como 

crescimento expressivo no número de cursos de Ciências Contábeis e o consequente aumento 

de vagas ofertadas, bem como as mudanças nos padrões contábeis no Brasil. Nesse cenário, 

depara-se com um histórico de desempenho obtido pelos estudantes de Ciências Contábeis 

desde o Provão até o ENADE 2012, não muito favorável. De acordo com Santos (2012), no 

Provão de 2002 e 2003, os alunos registraram uma média de 32,0 (escala 0 a 100) e, no 

ENADE 2006, uma média de 33,90. No ENADE 2009, a média foi de 34,4 e, em 2012, de 

34,5 (INEP, 2014). Diante desse quadro, o objetivo geral do trabalho foi identificar as 

variáveis significativas na explicação do resultado ENADE 2012 em Ciências Contábeis. A 

teoria norteadora foi a função de produção educacional. Foi selecionada uma amostra de 

44.370 alunos do curso de Ciências Contábeis (77% da população), que realizaram o ENADE 

em 2012. Os resultados apontam que as características e atitudes dos alunos são as maiores 

responsáveis (92,89%) para determinação do desempenho acadêmico e que 7,11%, ficam a 

cargo das variáveis institucionais. As variáveis significativas foram separadas em dois níveis: 

“Nível Aluno” e “Nível Instituição”. Os achados apontam a importância de se investir na base 

da Educação desde os níveis iniciais. 
 

Palavras-chave: Desempenho acadêmico; Função de Produção Educacional;ENADE; 

Ciências Contábeis. 
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1INTRODUÇÃO 

O ensino de contabilidade no Brasil tem sido marcado por mudanças significativas nos 

últimos tempos, tais como: (i) a expansão do ensino superior no Brasil; (ii) crescimento da 

pós-graduação stricto sensu dos cursos de Ciências Contábeis; e, ainda, (iii) as mudanças no 

cenário contábil com o processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade às 

normas internacionais. Tais fatos, por estarem diretamente relacionados à formação dos 

futuros profissionais da Contabilidade, demandam pesquisas que busquem avaliar o 

desempenho dos discentes nesse contexto de transformações. 

Quanto à expansão do ensino superior no Brasil, o Censo Nacional da Educação 

Superior apontou que, em 1998, existiam 973 instituições de ensino superior (IES) no país e, 

em 2012, esse número passou para 2.416 universidades públicas e privadas, ou seja, um 

aumento de 148,3%. Houve também um acréscimo no número de vagas, que foi de 803.919 

para 4.653.814, demonstrando um crescimento de 478,9% no período de 1998 a 2012. O 

curso de Ciências Contábeis acompanhou tal crescimento e, em 1998, existiam 406 cursos de 

Ciências Contábeis; já, em 2012, o número passou para 893, representando um incremento de 

119,95%.  

Além da expansão do ensino superior, há que se destacar que a formação de docentes 

para atuação nesse contexto ocorre tardiamente, uma vez que a expansão na pós-graduação 

em Ciências Contábeis vem um pouco mais tarde. Segundo dados da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES (2014), existem, em 2015, 21 

programas de pós-graduação stricto sensu no país e, desses, apenas três existiam até 1998. 

Isso demonstra o quanto esse incremento no número de cursos de pós-graduação stricto 

sensuem Ciências Contábeis é recente. Atualmente, têm-se 18 cursos de mestrado acadêmico, 

três de mestrados profissionais e nove cursos de doutorado.  

Segundo Miranda (2011, p. 12), como resultado desse aumento nos cursos de pós-

graduação tem-se “maior ênfase dada à pesquisa sobre Contabilidade e valorização da 

profissão contábil”, o que pode ser constatado pela propagação de eventos e meios de 

divulgação das pesquisas na área contábil, tais como: congressos, eventos de pesquisa e 

aumento no número de periódicos.  

Em relação à convergência aos padrões internacionais de contabilidade, Lopes (2011) 

argumenta que, desde 1998, as normas domésticas de contabilidade brasileiras foram 

transformadas em um processo de convergência paras as IFRS. Os profissionais da área 

contábil saem de um contexto local baseado em regras para um padrão contábil global 

baseado em princípios (CARMONA; TROMBETTA, 2008). Segundo Lopes (2011), esse 

processo refletiu no ensino de contabilidade nas universidades brasileiras, visto que o 

mercado passa a demandar um profissional capaz de realizar julgamentos em vez de apenas 

executar registros contábeis.  

Percebe-se que o processo de convergência alterou substancialmente a abordagem do 

ensino da contabilidade. Entretanto, ainda existe um desafio tanto para professores quanto 

para alunos, que é desvincular a contabilidade tributária, baseada em regras, da contabilidade 

societária, que deve ser baseada em princípios (CARVALHO; SALOTTI, 2013). 

Diante do contexto apresentado, torna-se imprescindível analisar o desempenho 

discente, uma vez que o crescimento expressivo no número de cursos de Ciências Contábeis e 

o consequente aumento no número de vagas ofertadas, bem como as mudanças nos padrões 

contábeis no Brasil, provocam mudanças significativas no ensino em contabilidade. 

Nesse sentido, identificar fatores que, de alguma forma, influenciam o desempenho 

acadêmico aferido pelo ENADE, no contexto acima delineado, se torna relevante. Logo, a 

questão que direciona esta pesquisa é: Como os determinantes do desempenho acadêmico 

afetam o ENADE dos alunos de Ciências Contábeis? Para responder à questão problema, o 



 

 

 

objetivo geral do trabalho é identificar as variáveis significativas na explicação do resultado 

ENADE 2012 em Ciências Contábeis. 

A realização desta pesquisa justifica-se também pelo histórico do desempenho obtido 

pelos estudantes de Ciências Contábeis desde o Provão até o ENADE. De acordo com Santos 

(2012), no Provão de 2002 e 2003, os alunos registraram uma média de 32,0 (escala 0 a 100) 

e, no ENADE 2006, uma média de 33,90. No ENADE 2009, a média foi de 34,4 e, em 2012, 

de 34,5 (INEP, 2014). Percebe-se, assim, que o desempenho discente no curso de Ciências 

Contábeis pode ser considerado baixo quando comparado a outros cursos, sendo relevante, 

tanto para Instituições, professores e os próprios alunos, a pesquisa das variáveis relacionadas 

a esse baixo desempenho para que se tomem as medidas necessárias.  

 
2QUADRO TEÓRICO 

2.1 Teoria da Função de Produção Educacional 

No âmbito da Ciência Econômica, a produção significa o processo de transformação 

de insumos (recursos materiais ou não) em produto final. Segundo Santos (2012), a função de 

produção representa um conjunto de insumos que produz um ou mais produtos finais, 

podendo ser representada por y = f (x), em que y é a quantidade de produtos finais e x, os 

insumos utilizados. 

Essa função é muito utilizada no contexto empresarial, no qual as entidades visam à 

maximização dos lucros a partir dos recursos disponíveis. No entanto, essa função não é 

utilizada apenas para essas empresas. Segundo Hanushek: 

 
A função de produção, juntamente com o aparato teórico relacionado às decisões 

ideiais da firma, é uma poderosa ferramenta pedagógica, uma vez que fornece uma 

base para a descrição de uma produção eficiente, a resposta adequada das empresas 

para as mudanças na tecnologiaou nos custos dos insumos, e assim por diante. Além 

disso, as construções analíticas de base parecem ser adaptáveis a uma ampla 

variedade de aplicações - não existe, a priori, qualquer indicação de que esta 

estrutura se aplica, por exemplo, a indústria do aço, e não ao setor de educação. 

(HANUSHEK, 1979, p.353) 

 

Em sintonia com as palavras de Hanushek (1987), muitas pesquisas vêm utilizando o 

modelo aplicado à educação, como as de Bowles (1970), Hanushek (1987), Hanushek e 

Woessmann (2011) e Santos (2012).  

Para Bowles (1970, p.12), “uma função de produção educacional é a relação entre as 

entradas (insumos) da escola e dos estudantes e uma medida de saída (desempenho 

acadêmico)”. Partindo dessa afirmação, pode-se entender a função de produção educacional 

como sendo o processo de transformação de insumos (background dos alunos, variáveis 

acadêmicas, quadro docente, recursos da instituição e etc.) no produto final, o que nada mais é 

que o processo de aprendizagem do aluno. Tal produto é medido por meio do desempenho 

acadêmico (notas obtidas na instituição de ensino, notas obtidas em exames externos como 

ENADE, Exame de Suficiência, etc.).  

Santos (2012) traz a discussão realizada por Katzman (1971), o qual afirma que a 

função de produção permite analisar os insumos e resultados educacionais sob diferentes 

perspectivas econômicas. Nesse sentido, Woodhall (1987, apud SANTOS, 2012) afirma que a 

análise da relação insumos e produto educacional permite verificar a eficiência da utilização 

dos recursos, comparar instituições ou sistemas educacionais semelhantes dada uma 

quantidade de insumos, bem como analisar a qualidade da educação. 

Um dos argumentos utilizados por Bowles (1970) é que função de produção 

educacional, quando da elaboração de planejamento e políticas educacionais, auxilia as 

instituições na alocação eficiente dos recursos disponíveis e permite à Instituição analisar se o 

custo de oportunidade e os benefícios esperados pela implantação de uma política específica 



 

 

 

estão atendendo ao esperado ou não. Bowles (1970) apontou que a escolha dos insumos 

(recursos) e as políticas educacionais desenvolvidas podem influenciar nas habilidades 

cognitivas e no comportamento dos indivíduos. 

Aplicando a Função de Produção ao contexto educacional, podem-se considerar os 

determinantes do desempenho acadêmico como insumos ou entradas, e como produto final do 

processo de ensino aprendizagem, o próprio desempenho acadêmico, nesse caso, medido pelo 

ENADE. 
 

2.2 Desempenho Acadêmico em Ciências Contábeis 

Na busca de uma definição para desempenho acadêmico, Munhoz (2004, p. 52) afirma 

que “a descrição do termo desempenho envolve a dimensão da ação e, o rendimento é o 

resultado da sua avaliação, expresso na forma de notas ou conceitos obtidos pelo sujeito em 

determinada atividade”. Embora o desempenho acadêmico seja comumente representado por 

uma nota, o conceito de desempenho é ainda mais amplo e envolve fatores que vão além da 

nota. Ainda assim, Nogueira et al. afirmam que “a nota do aluno acaba sendo a proxy mais 

utilizada como feedback para a ação docente e discente” (NOGUEIRA et al., 2013, p.52).  

No âmbito do ensino superior, uma das maneiras existentes para se medir a 

qualificação profissional dos alunos que estão saindo do ensino superior tem sido por meio de 

exames externos às IES, por exemplo, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE), e, especificamente, na área contábil no Brasil, o Exame de Suficiência do 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Tais exames têm como propósito medir as 

competências adquiridas ao longo dos cursos de graduação e, nesse sentido, analisar o 

desempenho acadêmico é uma importante ferramenta para acompanhar a aquisição de tais 

competências. 

Importante mencionar que, seguindo a metodologia de estudos como o de Corbucci 

(2007) e Glewwe, Hanushek e Humpage (2011), nestapesquisaagrupou-se os determinantes 

do desempenho em três grandes grupos: relacionados ao corpo discente, ao corpo docente e à 

instituição. 

As variáveis relacionadas ao corpo discente foram as mais citadas na literatura 

pesquisada. Alguns estudos evidenciaram que essas variáveis são as mais significativas na 

explicação do desempenho (FERREIRAet al., 2002; SOUZA, 2008; SANTOS, 2012; 

MIRANDAet al. 2013). São listadas neste grupo variáveis que exprimem características do 

próprio estudante, sejam elas internas ou externas a ele, tais como, gênero, idade, status 

socioeconômico, estado civil, motivação, conhecimento adquiridas, habilidades, aptidões, 

dentre outras. 

Guney (2009), ressalta a importância no estudo do desempenho acadêmico de se 

verificar tanto os fatores endógenos (considerados como relacionados ao próprio aluno), 

quanto os fatores exógenos (fatores relacionados à instituição e ao corpo docente).  

Nesse sentido, as variáveis relacionadas ao corpo docente estão ligadas à 

características e atributos dos professores. Miranda (2011) destaca as qualificações 

acadêmica, pedagógica e profissional. 

Autores como Katsikas ePanagiotidis(2011), Kennedy eSiegfried(1997) 

eMasasi(2012) investigaram a influência da própria instituição no desempenho discente, e 

destacam variáveis como infraestrutura, ambiente de estudo, tamanho das turmas, organização 

didático-pedagógica, turno. 

Com o propósito de avaliar o desempenho dos alunos de diferentes instituições pelo 

Brasil, a medida de desempenho escolhida foi o ENADE, que é um exame igualmente 

aplicado a todas as instituições que oferecem o curso de Ciências Contábeis no Brasil.Desse 

modo, o presente estudo parte da hipótese de que o desempenho acadêmico é 

majoritariamente determinado pelas variáveis relativas ao aluno e seu background. 



 

 

 

 
3METODOLOGIA 

3.1 Amostra e Coleta de Dados 

O universo de análise desta pesquisa compreende todos os estudantes de Ciências 

Contábeis no Brasil. A amostra é composta por estudantes concluintes que estiveram 

presentes e participaram do ENADE 2012. Esses eram 57.248 estudantes inscritos no ENADE 

2012; no entanto, ao selecionar apenas aqueles que de fato realizaram a prova e 

obtiveramnota, a amostra caiu para 44.370 alunos. Cabe ressaltar que a partir de 2011, o 

ENADE está sendo aplicado apenas para os alunos concluintes. 

Para atingir o objetivo geral do trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica a 

partir de obras sobre a temática determinante do desempenho acadêmico, a fim de levantar 

aqueles mais citados na literatura como significativos na explicação do desempenho 

acadêmico na área. Em seguida, os determinantes levantados foram categorizados em três 

grupos: corpo discente, docente e instituição, em acordo com Corbucci (2007) e Glewwe, 

Hanushek e Humpage (2011).  

Posteriormente, foi realizada a análise dos dados disponibilizados pelo INEP: 

microdados do ENADE (respostas obtidas junto aos alunos a partir das 54 perguntas do 

questionário socioeconômico) e a planilha com resultado do ENADE e demais componentes 

do Conceito Preliminar de Curso (CPC) por instituição, ambos disponibilizados pelo INEP 

em sua homepage. Os downloads dos dados foram realizados no mês de junho de 2014. 

Como proxy de desempenho discente, foi utilizada a avaliação ENADE, a qual, 

segundo Souza (2008), tem por objetivo aferir o rendimento dos estudantes dos cursos de 

graduação no que tange aos conteúdos programáticos, suas competências e habilidades. Para 

Andrade (2011), o ENADE é um indicador objetivo do produto final da educação. Embora 

não haja evidências empíricas, o autor sugere que a nota ENADE pode ser um bom 

sinalizador da competência profissional adquirida durante a graduação, bem como da 

qualidade do ensino ofertado pela IES. 

 

3.2 Modelos de Componentes de Variância 

A regressão múltipla tradicional é uma das técnicas mais amplamente utilizadas para 

estabelecer relação entre variáveis em pesquisas de diversas áreas do conhecimento (HairJr. et 

al., 2005). Segundo Laros e Marciano (2008), o problema de se utilizar a regressão múltipla 

em algumas pesquisas nas ciências sociais e humanas é que, normalmente, os dados são 

coletados com pessoas agrupadas em clusters. Os autores afirmam que, com isso, viola-se um 

dos pressupostos da regressão, a independência das observações.  

Para solucionar o problema da independência das observações, tem-se a análise 

Multinível, também chamada de Modelo Hierárquico Linear, Modelo de Efeitos Mistos, 

Modelos de Efeitos Aleatórios ou, simplesmente, Regressão Hierárquica. Para Laros e 

Marciano (2008, p. 265), a análise Multinível “é um tipo de análise de regressão que, 

simultaneamente, leva em consideração múltiplos níveis de agregação, tornando corretos 

erros padrões, intervalos de confiança e testes de hipóteses”. Os autores ainda ressaltam que, 

quando a população estudada pode ser separada em hierarquias (níveis), a técnica mais 

correta, metodologicamente, é a análise Multinível. 

Esse cenário de diferentes níveis de observações pode ser encontrado facilmente no 

contexto educacional, como, por exemplo, quando se deseja observar o desempenho 

acadêmico com base em variáveis relacionadas ao próprio aluno (nível 1), variáveis 

relacionadas ao corpo docente (nível 2) e às IES (nível 3). Nesse caso, a regressão linear 

múltipla tradicional não seria adequada, pois existe correlação entre os indivíduos do mesmo 

nível de agregação como, por exemplo, indivíduos da mesma região ou mesma instituição 

(Larose Marciano, 2008). 



 

 

 

De acordo com Puente-Palácios e Laros (2009, p. 351-352), para o desenvolvimento 

do modelo hierárquico, é necessário atendimento de algumas exigências: 
 Exigência 1: Estabelecimento dos níveis a serem contemplados no modelo 

proposto; 

 Exigência 2: Definição das variáveis preditoras, de cada nível, cujo efeito será 

investigado sobre a variável critério; 

 Exigência 3: Definição das relações entre as variáveis inseridas no modelo; 

 Exigência 4: Estabelecimento de relações de interação entre variáveis de 

diferentes níveis. 

Neste estudo, foram selecionados dois níveis, quais sejam, nível Aluno e nível IES 

(com informações sobre a instituição e sobre o quadro docente, uma vez que o INEP não 

apresenta informações individualizadas por docente). Em seguida, foram selecionados os 

determinantes do desempenho acadêmico de cada nível. 

 

4RESULTADOS 

4.1 Análise Descritiva 

Inicialmentesão apresentadas estatísticas descritivas da variável dependente, nota 

geral, bem como das variáveis independentes que fizeram parte da amostra para construção do 

Modelo Hierárquico Linear. A análise descritiva das variáveis independentes foi separada em 

dois níveis: Aluno e IES. 

A análise descritiva do desempenho dos alunos do curso de Ciências Contábeis é 

importante por apontar cenários e tendências do desempenho acadêmico desses alunos. A 

amostra foi composta por 44.370 estudantes de 739 instituições distintas. A média da nota 

geral dos integrantes da amostra foi 34,72, mediana33,80, desvio-padrão 13,20, nota 

mínimade 0 (Zero) e máxima de 85,60. 

Percebe-se que a média das notas gerais representa um desempenho médio de 

aproximadamente 34,72% (nota geral na escala 0 a 100), podendo ser considerada baixa, uma 

vez que é praticamente um terço da nota total. Percebe-se ainda que a nota mínima foi 0 

(zero), e 85,60 foi a nota máxima entre os alunos que compõem a amostra. Percebe-se, 

também, que há uma diferença considerável entre a nota máxima da prova alcançada pelos 

alunos (85,60) e a nota máxima (100 pontos). Cabe ressaltar que, embora se possa levantar a 

hipótese de que o aluno com nota zero poderia ser uma forma de protesto ou “boicote” à 

prova, como na amostra analisada apenas 0,38% tiveram este resultado, optou-se por mantê-

los, uma vez que a nota zero também poderia ser um resultado obtido por aqueles que 

realizaram a prova.  

Como foi abordado no referencial teórico, as variáveis que afetam o desempenho 

acadêmico podem ser separadas em três grandes grupos: Corpo discente; Corpo Docente; e 

Instituição (CORBUCCI, 2007). Sendo assim, com base nas variáveis disponíveis no banco 

de dados do INEP e com base na literatura levantada, separaram-se as variáveis para esta 

pesquisa em variáveis relacionadas ao aluno e à IES.  

Dentre as variáveis relativas ao aluno, estão aquelas que caracterizam o perfil do 

estudante que realizou o ENADE 2012, do curso de Ciências Contábeis, como mostra a 

Tabela 1: 

 

Tabela 1- Caracterização dos alunos participantes do ENADE 2012 
Variável Possibilidade de Resposta Quantidade (%) 

Sexo 
Feminino 58,8% 

Masculino 41,2% 

Idade 

19 a 25 anos 42,6% 

26 a 30 anos 26,7% 

Acima de 31 anos 30,7% 



 

 

 

Renda 

Até 1,5 Salários Mínimos 7,4% 

Acima de 1,5 a 3 Salários Mínimos 24,1% 

Acima de 3 até 4,5 Salários Mínimos 24,5% 

Acima de 4,5 até 6 Salários Mínimos 17,4% 

Acima de 6 até 10 Salários Mínimos 17,8% 

Acima de 10 Salários Mínimos 7,7% 

Estado Civil 
Solteiro 63,7% 

Casado/Separado/Viúvo/Outro 36,3% 

Etnia 
Brancos/Amarelos 61,8% 

Negros/Pardos/Indígenas 38,2% 

Ensino Médio 
Escola Pública 79,5% 

Escola Privada 20,5% 

Tipo de Ensino Médio Tradicional 79,1% 

 Profissionalizante 20,9% 

Forma de ingresso 
Políticas de Ações Afirmativas 18,3% 

Processo Seletivo Normal 81,7% 

Turno  
Matutino / Vespertino 6,40% 

Noturno 93,6% 

Escolaridade do pai 
De nenhuma a Ensino Médio 87,7% 

Ensino Superior ou Pós-graduação 12,3% 

Escolaridade da Mãe 
De nenhuma a Ensino Médio 86% 

Ensino Superior ou Pós-graduação 14% 

Fonte: Elaborada de acordo com dados do INEP (2012) 

 

Ao analisar a Tabela 2, percebe-se que o maior número de participantes do ENADE 

2012 é do gênero feminino (58,8%), concentrados na faixa etária entre 19 a 25 anos (42,6%), 

mais da metade da amostra (56%) possui renda familiar entre 1,5 a 4,5 salários mínimos, mais 

de 60% dos estudantes são solteiros e se declaram brancos ou amarelos e mais de 75% dos 

alunos cursaram ensino médio tradicional em escola pública. Ao analisar a forma de ingresso, 

percebe-se que 81,7% ingressaram via processo seletivo normal.  

Quanto à escolaridade dos pais dos alunos do curso de Ciências Contábeis, a grande 

maioria (mais de 85%) possui pais com escolaridade até o ensino médio completo e, 

aproximadamente, 15% com ensino superior ou pós-graduação. 

A partir da análise descritiva nota-se que 75,9% dos alunos fizeram algum tipo de 

estágio durante a graduação e que a maior parte dos alunos (88,8%) exerce atividade 

remunerada durante o curso. Ainda, 62,3% dos alunos afirmaram ter recebido algum tipo de 

bolsa de estudos durante o curso. Quanto ao hábito de estudo, mais de 85% dos alunos 

afirmaram se dedicarem pelo menos 1 hora semanal para estudar fora da sala de aula e leem 

pelo menos 1 livro além do que foi indicado na bibliografia base. No entanto, em relação à 

frequência à biblioteca, 68,1% dos alunos afirmaram não frequentar ou frequentar menos de 

duas vezes por semana a biblioteca da IES. 

O número de alunos que participam de Iniciação científica, monitoria e atividades de 

extensão ainda são menores do que aqueles que não participam, todavia uma hipótese é o fato 

de que se tratam de programas restritos e, muitas vezes, opcionais para os alunos. Contudo, 

conforme apontado por Santos (2012), o número de participantes de Iniciação Científica e 

Atividades de Extensão tem aumentado a cada ano. 

Na Tabela 5 são apresentadas as medidas de tendência centrais e de dispersão (média, 

mediana, mínimo, máximo e desvio padrão), que são importantes para analisar a amostra a ser 

utilizada na construção do Modelo Hierárquico Linear. No próximo tópico, são abordados os 

resultados alcançados com a construção do método hierárquico linear. 

 



 

 

 

4.2 Análise do Modelo de Componentes de Variância 

Para os testes estatísticos, primeiramente foi construído o modelo vazio (M1). No 

modelo M1, foram estimados 3 parâmetros (p = 3): o intercepto, a variância dos resíduos do 

nível IES e a variância dos resíduos do nível aluno. 

A partir do modelo vazio pôde-se observar um valor de 34,9960 para o intercepto. Isso 

pode ser interpretado como a nota média geral dos alunos do curso de Ciências Contábeis no 

teste ENADE. As variâncias estimadas para os erros de 1º e 2º nível, no modelo nulo, foram, 

respectivamente, 156,2640 e 17,5518, ambas significativas, conforme o intervalo de 

confiança, pois os intervalos são delimitados bem longe do zero, isto é, os intervalos de 

confiança mostram que essas variâncias são significativamente diferentes de zero. Além disso, 

a variância σ
2
 (igual a 156,2639) revela que, dentro das IES, existe variabilidade entre as 

notas dos alunos no teste do ENADE. 

O coeficiente de correlação intraclasse reflete a relação entre a variabilidade das 

observações dentro das IES em relação à variabilidade total. A correlação intraclasse é dada 

por: 
2
0

2 2
0

17,5518
0,1010

17,5518 156,2640

u

u
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A correlação intraclasse assume o valor 0,1010 de proporção de variância no 

desempenho dos estudantes, ou seja, 10,10% da variação da proficiência no ENADE dos 

alunos do curso de Ciências Contábeis pode ser atribuído às diferenças entre as IES 

(inclusive, o corpo docente) que eles frequentam, e o restante da variabilidade, que é 89,90%, 

deve-se a reais diferenças entre os alunos. Apesar da pouca variabilidade, esses resultados são 

suficientemente expressivos para se justificar o emprego de modelos de componente de 

variância em vez de uma regressão tradicional. 

Já as medidas AIC, BIC e Deviance não podem ser interpretadas isoladamente, ou 

seja, devem ser comparadas com os modelos posteriores. Geralmente, espera-se que o ajuste 

melhore com a inclusão de variáveis explicativas (independentes). 

A partir da inclusão das variáveis do nível aluno, obteve-se o modelo M2. Foram 

inseridas as seguintes variáveis: idade, gênero, turno noturno, estado civil, etnia, renda, 

atividade remunerada, estágio, bolsa de estudo, forma de ingresso na IES, escolaridade do pai, 

escolaridade da mãe, tipo de escola de ensino médio (pública ou privada), tipo de ensino 

médio (tradicional ou profissionalizante), quantidade de livros lidos, quantidade de horas 

estudadas, frequência à biblioteca, participação em iniciação científica, participação em 

monitoria e participação em atividades de extensão. No entanto, as variáveis: idade, turno 

noturno, atividade remunerada, estágio, escolaridade do pai e frequência à biblioteca foram 

retiradas do modelo M2, pois não foram significativas ao nível de significância de 5%. 

Com a estimação do modelo M2, pode-se afirmar que, tanto pela medida de Deviance 

quanto pelos critérios de informação AIC e BIC, tem-se que o modelo M2 apresentou melhor 

ajuste quando comparado com o modelo M1, pois o primeiro apresentou menores valores de 

Deviance, (Critério de Akaike) AIC e (Critério de Informação Bayesiano) BIC. Por meio do 

(Teste de Razão de Verossimilhanças) TRV, ao nível de significância de 5%, rejeita-se a 

hipótese nula de que o modelo mais restrito (modelo aninhado) é adequado, ou seja, o modelo 

M2 apresentou melhor ajuste quando comparado com o modelo M1. Além disso, com a 

introdução das variáveis do nível Aluno, a variância entre as IES apresentou pequena 

diminuição, de 17,5518 para 17,5254. Ao mesmo tempo, a variância entre os alunos diminuiu 

de 156,2640 para 51,6604. Consequentemente, a correlação intraclasse aumentou de 0,1010 

para 0,1035. 

A partir da inclusão das variáveis do nível da IES no modelo M2, obtém-se o modelo 

M3, resumido na Tabela 2. Foram inseridas as seguintes variáveis: categoria administrativa da 



 

 

 

IES, organização acadêmica, região, número de concluintes participantes do ENADE, nota de 

ingressantes (ENEM), percentual de doutores, percentual de mestres, percentual regime de 

trabalho, percentual de infraestrutura, percentual organização didático-pedagógica e 

escolaridade dos pais. No entanto, as variáveis organização acadêmica, percentual de 

doutores, percentual de docentes com regime de trabalho integral e escolaridade dos pais 

foram retiradas do modelo M3, pois não foram significativas ao nível de significância de 5%. 

 

Tabela 2- Resultado do ajuste do modelo (M3) com a inserção das variáveis explicativas do 

nível IES. 
Variáveis explicativas do Modelo (M2) 

Estimativa 
IC de 95% 

Efeito fixo LI LS 

Intercepto 20,0374 17,8474 22,2274 

Gênero -1,7682 -2,0071 -1,5292 

Estado Civil  -1,1405 -1,3960 -0,8849 

Etnia 1,0188 0,7582 1,2795 

Renda 2,3925 1,9529 2,8320 

Bolsa de Estudo 2,2589 1,9751 2,5427 

Forma de Ingresso 0,4011 0,0849 0,7174 

Escolaridade da mãe -0,6331 -0,9870 -0,2792 

Escola Ensino Médio (Pública ou Privada) -0,9357 -1,2610 -0,6103 

Tipo de Ensino Médio (Tradicional ou profissionalizante) -0,3368 -0,6370 -0,0366 

Quantidade de Livros  1,0690 0,7174 1,4206 

Horas estudadas 2,7373 2,3624 3,1121 

Participação Iniciação Científica -1,3732 -1,6640 -1,0823 

Participação Monitoria -1,7204 -2,0488 -1,3919 

Participação atividades extensão 0,4964 0,2058 0,7871 

Categoria Administrativa da IES -3,9990 -4,9135 -3,0846 

Região 1,7329 1,1252 2,3407 

Número de concluintes participantes ENADE -0,0038 -0,0058 -0,0018 

Nota de ingressantes (ENEM) 0,0712 0,0497 0,0927 

Percentual de Mestres  0,0140 0,0020 0,0260 

Percentual de Infraestrutura  0,0374 0,0118 0,0629 

Percentual de Organização didático-pedagógica 0,1096 0,0805 0,1388 

Efeito aleatório - nível 2 

Variância do intercepto  - σ
2

u0 (nível macro) 11,6011 10,0669 13,3691 

Efeito aleatório - nível 1 

Variância dos resíduos - σ
2 
(nível micro) 151,4842 149,4875 153,5076 

Correlação intraclasse (ρ) 0,0711 -- -- 

Número de observações 44.370 -- -- 

Número de grupos (IES) 739 -- -- 

Número de parâmetros (p) 25 -- -- 

Avaliadores do ajuste
 Deviance AIC BIC 

349.734,0 349.782,0 349.990,8 

p-valor do TRV - M1 vs M2  <0,0001 -- -- 

Fonte: Elaborada pelos autores 

Nota *Variável Dependente = nota geral (escala de 0 a 100); As medidas das variáveis independentes são: 

Gênero= 1 feminino, 0= masculino; Estado Civil= 1 Solteiro(a), 0 caso contrário; Etnia= 1Brancos e Amarelos, 0 

negros, pardos e indígenas; Renda= 1 Acima de 10 salários mínimos, 0 Até 10 salários mínimos; Bolsa de 

Estudo= 1 Sim, 0 não; Forma de Ingresso=1 Política de ação afirmativa, 0 processo seletivo normal; 

Escolaridade da mãe= 1 Ensino Superior e/ou pós graduação, 0 caso contrário; Escola Ensino Médio (Pública ou 

Privada)= 1 ensino médio em escola pública, 0 ensino médio em escola privada; Tipo de Ensino Médio 

(Tradicional ou profissionalizante)= 1 tradicional, 0 profissionalizante; Quantidade de Livros= 1 pelo menos 1 

livro, 0 nenhum livro; Horas estudadas= 1 pelo menos 1 hora semanal fora da sala de aula, 0 nenhuma hora; 

Participação Iniciação Científica= 1 participou, 0 não participou; Participação Monitoria= 1 participou, 0 não 

participou; Participação atividades extensão= 1 participou, 0 não participou; Categoria Administrativa da IES= 1 

privada, 0 pública; Região= 1 Região Sul e Sudeste, 0 demais; As demais variáveis: Número de concluintes 

participantes ENADE; Nota de ingressantes (ENEM); Percentual de Mestres; Percentual de Infraestrutura; 

Percentual de Organização didático-pedagógica, são representados por números contínuos (escala de 0 a 100). 



 

 

 

 

Com base na Tabela 2, pode-se afirmar que, tanto pela medida de Deviance quanto 

pelos critérios de informação AIC e BIC, tem-se que o modelo M3 apresentou melhor ajuste 

quando comparado com o modelo M2, pois o modelo M3 apresentou menores valores de 

Deviance, AIC e BIC. Por meio do TRV, ao nível de significância de 5%, rejeita-se a hipótese 

nula de que o modelo mais restrito (modelo aninhado) é adequado, ou seja, o modelo M3 

apresentou melhor ajuste quando comparado com o modelo M2. 

Além disso, com a introdução das variáveis do nível IES, a variância entre as IES 

diminuiu de 17,5254 para 11,6011. Ao mesmo tempo, a variância entre os alunos apresentou 

pequena diminuição, de 151,6604 para 151,4842. Como consequência, a correlação 

intraclasse diminuiu de 0,1035 para 0,0711. Em síntese, o modelo M3 se ajusta aos dados de 

modo significativamente melhor que o modelo M2. 

Tendo em vista que o modelo (M3) apresentou menores valores de Deviance, logo foi 

o modelo que apresentou melhor ajuste, foram tendo sido interpretados os valores encontrados 

nesse modelo.  A análise das variáveis explicativas deve levar em consideração o efeito das 

outras variáveis, assim não é correto avaliar isoladamente cada variável e seu resultado, mas, 

sim, de forma conjunta.  

A principal inferência observada a partir do modelo 3, foi que a correlação intraclasse 

assumiu o valor 0,0711 de proporção de variância no desempenho dos estudantes, ou seja, 

7,11% da variação do desempenho no ENADE dos alunos do curso de Ciências Contábeis 

pode ser atribuído às diferenças entre as IES (IES + Docente) que eles frequentam, e o 

restante da variabilidade, que é 92,89%, deve-se a características do próprio aluno 

(background + outros insumos próprios do aluno). 

Esses resultados sustentam a hipótese estabelecida de que o desempenho acadêmico é 

majoritariamente determinado pelas variáveis no nível do aluno, enfatizando o papel de 

protagonista do aluno na construção de sua trajetória estudantil. 

Na sequência são discutidas as variáveis significativas no modelo relativas ao corpo 

discente, corpo docente e instituição. 

 

a) Determinantes Relativas ao Corpo discente 

Em relação ao gênero, os resultados apontaram que estudantes do sexo feminino 

tendem a ter desempenho menor do que estudantes do sexo masculino. Esse resultado 

corrobora com os achados da pesquisa de Al-Tamimi e Al-Shayeb (2002), a qual concluiu que 

os estudantes homens de uma faculdade de negócios nos Emirados Árabes tiveram 

desempenho superior ao das mulheres. Conforme apontado no quadro teórico, outras 

condições, como, por exemplo, culturais, também têm influência sobre essa variável.     

Quanto ao estado civil, a tendência apontada foi que estudantes solteiros tendem a ter 

desempenho menor do que estudantes casados. Embora a literatura ainda seja escassa de 

estudos empíricos sobre o tema, esse resultado se opõe aos achados da pesquisa de Masasi 

(2012), que afirmou que o estado civil do estudante não influenciava o desempenho 

acadêmico. 

A variável etnia também foi significativa na explicação do desempenho acadêmico, 

sendo que a tendência foi que brancos e amarelos tendem a ter desempenho superior ao de 

negros, pardos e indígenas. A influência das diferentes etnias já foi alvo de diversos estudos 

empíricos (BIBBINSe FOGELBERG, 2002; MIRANDA et al., 2013). O resultado apurado 

está em concordância com os resultados apurados por Carpenter et al. (1993), e Alfan; 

Othman (2005), os quais encontraram diferenças significativas nos desempenhos de 

estudantes de etnias diferentes. Segundo Grin (2004), essa diferença pode ser resultado de 

fatores históricos relacionados a oportunidades de emprego, renda, educação, mas não apenas 

justificada pelo fator etnia. No Brasil, percebe-se que essa afirmação faz sentido, pois, 



 

 

 

historicamente, os negros e indígenas não tinham as mesmas oportunidades
1
, no que tange ao 

acesso à educação, distribuição de renda e emprego. 

Quanto ao status socioeconômico, os resultados apontaram que os alunos que têm alta 

renda familiar tendem a apresentar desempenho superior quando comparados aos alunos de 

baixa renda familiar.A literatura sobre desempenho acadêmico aponta que o status 

socioeconômico do aluno influencia positivamente seu desempenho acadêmico. Nesta 

pesquisa, as evidências empíricas confirmaram tal tendência, corroborando os achados de 

Krieg e Uyar (2001), Steenkamp, Baard e Frick (2009) e Nyikahadzoi et al. (2013), segundo 

os quais, quanto maior a renda familiar, maior o desempenho acadêmico do aluno. Pode-se 

inferir, assim, que o aluno que tem renda familiar mais alta, normalmente, é aquele aluno que 

tem oportunidade de estudar em escolas mais qualificadas e custear cursos fora do ambiente 

escolar, se necessário.  

Outra variável analisada foi a bolsa de estudo e sua relação com o desempenho.  O 

aluno que recebeu bolsa para custeamento dos estudos durante a graduação tende a ter 

desempenho superior a de alunos não bolsistas. É possível entender que alunos que recebem 

bolsa de estudo para custeamento de seus estudos durante a graduação, geralmente, se 

submetem a condições para permanência da bolsa, ter bom desempenho é uma delas. Sendo 

assim, justifica-se o fato de esses alunos apresentarem desempenho superior aos demais.  

Para as variáveis iniciação científica, monitoria e atividades de extensão, em sentido 

oposto a bolsa de estudos, os resultados apontam que o estudante que participou de programa 

de iniciação científica tende a apresentar desempenho inferior ao de do que alunos que não 

participaram. Esse resultado foi contra intuitivo, tendo em vista que o esperado é que o aluno 

envolvido com projetos de iniciação científica tivesse desempenho superior aos demais, no 

entanto, o resultado foi inverso.  

Ao analisar a média isolada por tipo de instituição, percebe-se que tanto na Instituição 

privada (média dos alunos que participaram de iniciação científica 33,31; média dos alunos 

que não participaram de iniciação científica 34,94) como na pública(média dos alunos que 

participaram de iniciação científica 35,69; média dos alunos que não participaram da iniciação 

científica 37,30), a tendência é que os alunos que participaram de iniciação científica tenham 

realmente desempenho inferior aos demais. No entanto, cabe ressaltar que a nota média dos 

alunos que fizeram iniciação científica nas instituições públicas supera a nota média dos 

alunos das instituições privadas, tanto daqueles que fizeram iniciação científica ou não.  

Quanto a monitoria, os achados apontam que o estudante que participou de programa 

de monitora tende a apresentar desempenho inferior quando comparado a alunos que não 

participaram. A literatura consultada indica que a monitoria afeta positivamente o 

desempenho acadêmico (CAMPBELL, 2007), porém os resultados desta pesquisa apontam 

direção diferente, cabendo, assim, investigação mais aprofundada para esse resultado e o da 

iniciação científica.  

Ao verificar a média dos estudantes separada por categoria acadêmica da instituição, 

constatou-se que nas instituições privadas a média dos alunos que participaram de monitoria 

foi de 32,69 e daqueles que não participaram foi de 34,80. Nas instituições públicas a média 

dos alunos que participaram de monitoria foi de 36,10 e que não participaram 37,09. Logo 

percebe-se a mesma situação da variável iniciação científica, a nota média dos alunos que 

participaram de programas de monitoria nas instituições públicas supera a nota média dos 

alunos das instituições privadas, independente da participação em programas de monitoria ou 

não. 

Já em relação à participação de atividades de extensão, o resultado foi diferente ao de 

bolsa de estudos. Assim como na pesquisa de Campbell (2007), os resultados apontam relação 

                                                           
1
 Isso comprova-se devido a criação de programas de ação afirmativa (cotas) destinado a este público: negros e 

indígenas. 



 

 

 

positiva entre o aluno participar de atividades fora da sala de aula e ter um bom desempenho. 

Percebe-se estreita relação das três variáveis (iniciação científica, monitoria e cursos de 

extensão), tendo sido os resultados, no entanto, divergentes. 

Outra variável significativa foi a forma de ingresso no ensino superior. Os alunos 

ingressantes por meio de alguma política afirmativa tendem a ter desempenho superior 

quando comparados alunos que ingressam via processo seletivo normal. As políticas de ação 

afirmativa foram criadas com o intuito de tornar mais igualitário o acesso ao ensino superior 

daqueles que, até então, estavam excluídos, seja por questões étnicas, raciais ou econômicas. 

Os resultados encontrados nesta pesquisa corroboram com o estudo de Maciel e Lopes (2001). 

Para melhor compreensão do comportamento da variável analisou-se a média isolada por 

categoria acadêmica e verificou-se que em instituições privadas a média dos alunos que 

ingressaram por política de afirmação foi de 34,94 e daqueles que ingressaram via processo 

seletivo normal foi de 34,13; Já nas instituições públicas a média dos alunos que ingressaram 

por meio de alguma política de afirmação foi de 35,58 e que ingressaram via processo seletivo 

normal foi de 37,19.  

Já em relação à escolaridade dos pais, a literatura indica que a essa variável está 

intimamente relacionada à questão da renda (BARROSe MENDONÇA, 1997; BARROS et 

al., 2001) e que, quanto maior a escolaridade dos pais, melhor o desempenho acadêmico do 

estudante. Para Barros et al. (2001), pais mais qualificados academicamente possuem mais 

condições de ajudar seus filhos e veem a educação como uma forma de investimento para 

eles. No entanto, o resultado desta pesquisa aponta que a escolaridade do pai não foi 

significativa e a escolaridade da mãe apresentou relação inversa do desempenho.  

Os resultados também mostram que estudantes que cursaram maior parte ou todo o 

ensino médio em escolas públicas tendem a ter desempenho menor do que alunos que 

frequentaram escolas particulares. Percebe-se estreita relação dessa variável com a renda, pois 

aqueles com mais recursos financeiros tendem a estudar em escolas particulares nas etapas 

anteriores, tendo assim mais condições de ingressarem no ensino superior do que aqueles que 

estudam em escolas públicas e, muitas vezes, não conseguem concorrer de “igual para igual” 

para ingresso em IES públicas. 

Na mesma direção, alunos de IES privadas tendem a ter desempenho menor do que 

alunos de IES públicas. Ou seja, percebe-se uma relação entre as variáveis “renda familiar”, 

“ensino médio (escola pública ou privada)” e graduação (IES pública ou privada). Em outras 

palavras, aquele aluno que tem baixa renda tende a cursar o ensino médio em escolas públicas 

e, posteriormente, ingressam em IES particular. Assim, tendem a ter desempenho menor do 

que aqueles que ingressaram em IES públicas. 

Outro resultado interessante aponta que estudantes que cursaram ensino médio 

tradicional tendem a ter desempenho menor do que alunos que cursaram ensino médio do tipo 

profissionalizante. A literatura consultada não dá suporte para afirmar que ensino médio 

tradicional ou profissional preparam de forma diferente os alunos. No entanto, uma possível 

explicação talvez seja o aluno ter frequentado cursos técnicos profissionalizantes em 

contabilidade (técnico contábil) e, com isso, o aluno já ingressaria na graduação com um 

conhecimento prévio. Nesse sentido, o conhecimento prévio é um importante preditor de 

sucesso no desempenho acadêmico (HARRINGTONet al., 2006; STEENKAMP; 

BAARD;FRICK, 2009).  

Quanto ao comportamento dos alunos durante a graduação, os resultados apontam que 

aquele aluno que tem por hábito ler pelo menos um livro a mais por ano do que foi indicado 

na bibliografia tende a ter desempenho superior ao daqueles que não leem.Percebe-se que essa 

variável pode estar relacionada à motivação do aluno. Logo, espera-se que o aluno mais 

motivado com o curso tenha de fato desempenho superior ao daqueles menos comprometidos. 



 

 

 

Nesse sentido, estudos como o os estudos de Byrne e Flood (2008); Montaño et al. (2009) 

apontaram que a motivação é um fator significativo na explicação do desempenho acadêmico. 

Da mesma forma, o aluno que se dedica pelo menos uma hora semanal a estudos fora 

de sala de aula tende a apresentar desempenho superior ao de alunos que não dedicam tempo 

fora da sala de aula. Essa relação positiva entre horas de estudo e desempenho acadêmico já é 

sinalizada pela literatura, e esse resultado corrobora os encontrados por Krieg e Uyar (2011) e 

Nyikahadzoi et al. (2013), nos quais, quanto maior o número de horas dedicadas ao estudo 

fora da sala de aula, maior será o desempenho acadêmico do aluno. 

Quanto a região em que se encontra o aluno, os resultados apontam que alunos da 

região Sul e Sudeste tendem a apresentar desempenho superior aos alunos das demais regiões, 

conforme já apontavam os estudos de Miranda (2011) e Santos (2012).  

O número de concluintes participantes do ENADE apresentou relação inversamente 

proporcional, ou seja, quanto maior o número de concluintes, menor o desempenho 

acadêmico médio do aluno daquela IES. Na literatura consultada, não foram levantados dados 

para confirmar ou se opor a esse resultado. Todavia, essa variável pode ser considerada como 

uma proxy do “tamanho da turma”, que, na literatura, é apontada como uma variável que afeta 

negativamente o desempenho acadêmico (HARRINGTON et al., 2006). 

Já o desempenho anterior (aqui considerado como a nota ENEM) apresentou relação 

direta e proporcional, ou seja, quanto maior a nota do ingressante melhor o desempenho do 

aluno no ENADE. Nas obras consultadas, essa foi a variável mais citada como significativa 

na explicação do desempenho acadêmico. Esse resultado confirma os achados de Waples e 

Darayseh, 2005; Campbell, 2007; Montaño et al., 2009; Ferreira et al. (2014).  

 

b) Determinantes Relativos ao Corpo Docente (nível institucional) 

Os resultados apontam que quanto maior o percentual de mestres na IES maior o 

desempenho acadêmico do aluno. Conforme afirma Miranda (2011), o título de Doutor é uma 

importante variável na qualificação acadêmica. Neste estudo, no entanto, essa variável não foi 

significativa, e apenas a titulação de Mestre apresentou significância. Tal fato pode ser em 

virtude de o número de doutores na área contábil não ser expressivo quando comparado a 

outras áreas. Já a quantidade de mestres é maior do que de doutores. 

 

c) Determinantes Relativos à Instituição de Ensino Superior 

Em relação às variáveis institucionais, os resultados apontam que quanto maior a nota 

de infraestrutura atribuída à IES, maior o desempenho acadêmico do aluno. Em consonância 

com o resultado de Campbell (2007), o qual afirma que a IES é responsável por garantir 

condições para a construção de um ambiente favorável de estudo, com disponibilização dos 

recursos necessários aos alunos.  

Quanto a organização didático-pedagógica, os achados demonstram que quanto maior 

a nota de organização didático-pedagógica atribuída à IES, maior o desempenho acadêmico 

do aluno. A organização didático-pedagógica contemplada no ENADE está relacionada com o 

plano de ensino das IES na visão do aluno.  

A Função de Produção Educacional, teoria base para este estudo, pressupõe que no 

contexto educacional a partir de um conjunto de insumos (inputs) tem-se como produto desse 

processo o desempenho acadêmico. Para Hanushek (1979) a função de produção representa 

uma poderosa ferramenta pedagógica, tendo em vista que fornece uma base para a produção 

mais eficiente também no contexto educacional.Neste sentido, os resultados apurados nesta 

pesquisa apontam que os insumos do nível aluno (características pessoais, background e 

outros insumos ligados ao envolvimento deles com o curso e a instituição de ensino) que 

receberam maiores investimentos (escola particular, melhor renda familiar, dentre outros) têm 

melhores resultados quanto ao desempenho. No nível instituição, os resultados apontam que 



 

 

 

as IES ou professores que investiram mais em formação (titulação, regime de trabalho 

integral, infraestrutura, organização didático-pedagógica, entre outros), também 

proporcionaram melhores notas aos alunos. Ou seja, estes resultados confirmam o que propõe 

a teoria da função de produção educacional. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa teve como propósito verificar como os determinantes do desempenho 

acadêmico afetaram o ENADE de 2012 no curso de Ciências Contábeis, por meio da 

identificação variáveis significativas estatisticamente. 

É possível afirmar que o desempenho acadêmico no ENADE dos estudantes do curso 

de Ciências Contábeis é afetado por características próprias do aluno e por insumos 

institucionais (corpo docente, infraestrutura e organização didático-pedagógica). Cabe 

ressaltar que o Modelo Hierárquico Linear permitiu indicar que o desempenho é afetado, 

aproximadamente, em 92,89%, pelas características próprias do aluno e, em 7,11%, por outros 

fatores ligados à instituição.  

As variáveis do “Nível Aluno” que foram significativas na explicação do desempenho 

foram: gênero, estado civil, etnia, renda, bolsa de estudo, forma de ingresso, escolaridade da 

mãe, tipo de escola no ensino médio (pública ou privada), tipo de ensino médio (tradicional 

ou profissionalizante), quantidade de livros lidos, quantidade de horas de estudo, participação 

em iniciação científica, participação em monitorias, participação em atividades de extensão. 

No Nível Instituição: categoria administrativa da IES, região, número de concluintes 

participantes do ENADE, nota de ingressantes (ENEM), percentual de mestres da IES, notas 

de infraestrutura e de organização didático-pedagógica atribuídas pelos alunos.  

Estes resultados trazem importantes contribuições, pois conhecer o que determina o 

desempenho acadêmico auxilia na elaboração de políticas públicas coerentes, dando subsídios 

para que o SINAES reestruture o sistema de avaliação, inserindo variáveis apontadas pela 

literatura e estudos empíricos como determinantes do desempenho acadêmico e que hoje não 

são contempladas, tais como, absenteísmo, motivação, e outras variáveis comportamentais. 

Esta pesquisa contribui também com diretores, coordenadores e demais gestores para 

que possam elaborar políticas de ensino de maneira mais objetiva e que melhorem o 

desempenho acadêmico de seus alunos, tanto em exames internos como externos (ENADE, 

CFC). Este estudo pode contribuir também com as políticas de contratação dos docentes, 

tendo em vista a relação positiva entre professores titulados como mestres com o desempenho 

acadêmico. 

Para o ensino de Contabilidade no Brasil, notadamente aos docentes, a pesquisa 

contribui para que novas estratégias de ensino possam ser adotadas, tendo em vista que os 

resultados da pesquisa mostram que o aluno é o protagonista do processo de aprendizagem, e 

as variáveis institucionais são coadjuvantes nesse processo. 

A principal contribuição do estudo é para o próprio discente. Considera-se que os 

resultados estatísticos relativos a uma amostra composta por mais de 44.000 alunos de 

Contabilidade, que apontam que mais de 92% do desempenho acadêmico desse grupo 

“depende” deles próprios torna a responsabilidade do estudante em gerir sua formação 

profissional muito maior do que se supunha até então. Isso não significa que o corpo docente 

e a própria instituição não sejam importantes, mas o seu papel passa a ser coadjuvante no 

processo. 

A utilização do ENADE como proxy de desempenho pode se caracterizar como 

limitação do estudo. O primeiro ponto a ser considerado é questionar se o ENADE mede as 

competências e habilidades adquiridas durante o curso, tendo em vista as deficiências na 

construção da prova observadas no relatório síntese 2012. Sabe-se também que muitas IES 

treinam, bonificam e pontuam aqueles alunos que participam de “treinamento” sobre como 



 

 

 

responder o questionário socioeconômico, podendo isso acarretar em respostas não 

condizentes com a realidade (Silveira et al., 2014). No entanto, embora haja essas limitações, 

como afirma Andrade (2011), o ENADE é um indicador objetivo do produto final da 

educação, talvez o melhor disponível. 

Sugere-se como pesquisa futura a inserção das variáveis (habilidade inata, 

absenteísmo, motivação do aluno, aptidão para área, nível de ansiedade, horas de sono, 

qualificação pedagógica, experiência profissional do docente e tamanho da turma) não 

elencadas no bancode dados do INEP, mas que são apontados pela literatura como 

determinantes do desempenho acadêmico. 
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