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Área 3 – Economia do Trabalho, Economia Social e Demografia 

 

A Política de Cotas afeta o efeito do tipo de escola no ensino médio sobre a Entrada na 

Universidade?  Evidência por Cursos e por Faixas de Renda 

 

Resumo 

Este trabalho investiga a relação entre a escolha da escola no ensino médio e a entrada na 

universidade, considerando as cotas para escolas públicas no Brasil. Para isso, será realizada 

uma análise entre as escolas estaduais do Ceará de ensino profissionalizante (EEEP) e as 

escolas estaduais de ensino médio em tempo integral (EEMTI); em seguida, buscar-se-á 

comparar esse efeito entre as EEEPs e as escolas privadas, mensurando o efeito heterogêneo 

por renda familiar. Os dados são do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2019, 

associado às notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (SISU) 2020 de cursos da 

Universidade Federal do Ceará. Com o uso do pareamento por escore de propensão associado 

ao balanceamento por entropia observou-se que, alunos das EEEPs possuem maiores 

probabilidades de ingressar no ensino superior, se comparados aos alunos das escolas 

integrais. Por outro lado, quando se compara estes alunos aos alunos das escolas privadas, a 

probabilidade é menor para estudantes das EEEPs, mesmo levando em consideração a política 

de cotas. Todavia, essa vantagem dos alunos das escolas particulares reduz para faixas 

menores de renda. 

Palavras-chave: Ensino médio; ENEM; Ensino superior; Política de cotas 

Classificação JEL: C21, I21, I26, I28 

Abstract 

This work investigates the relationship between school choice in high school and university 

entrance, considering the quota policy for public schools in Brazil. For this, an analysis will 

be carried out between Ceará's state schools for vocational education (EEEP) and full-time 

state high schools (EEMTI); then, we will seek to compare this effect between EEEPs and 

private schools, measuring the heterogeneous effect by family income. The data are from the 

National High School Exam (ENEM) 2019, associated with the cut grades of the Unified 

Selection System (SISU) 2020 of courses at the Federal University of Ceará. With the 

application of propensity score matching associated with entropy balancing, it was observed 

that: students from EEEPs are more likely to enter higher education, compared to students 

from integral schools; when comparing these students to students from private schools, the 

probability is lower for students from vocational schools, even with the quota policy; this 

difference in favor of private school students reduces for lower income groups. 

Keywords: High School; ENEM; College education; Quota policy 
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1. Introdução 

A decisão de onde cursar o ensino médio engloba uma série de critérios desde a 

situação socioeconômica da família, a qualidade do ensino, a proximidade da instituição à 

residência do estudante, e essa escolha pode impactar nas chances de garantir uma vaga no 

ensino superior.  Os resultados do PISA 2015 mostram que no Brasil a média dos alunos da 

rede particular de ensino se aproxima dos valores dos países da OCDE, já os da rede pública 

brasileira se aproximam de países como Líbano e Tunísia (FEIJÓ; FRANÇA, 2021). Feijó e 

França (2021) pontuam que há grandes diferenças entre as notas no ENEM 2017 entre alunos 

de escolas privadas e públicas, tendo um efeito crescente e sendo a maior discrepância em 

redação.  

Segundo a Síntese de Indicadores Sociais (2018), em 2017, apenas 35,9% dos 

alunos que cursaram todo o ensino médio em escola pública ingressaram no ensino superior, 

já para aqueles que estudaram e concluíram o ensino médio em instituição particular 79,2% 

conseguiram adentrar ao ensino superior. Além de estabelecer o ENEM como uma das 

principais portas de entrada para as vagas nas universidades públicas brasileiras, algumas 

políticas de cunho federal foram criadas para facilitar o ingresso no ensino superior como a 

Lei nº 12.711 de 29 de agosto de 2012, conhecida como lei de cotas, que determinou uma 

reserva de vagas nas universidades federais utilizando critérios de perfil socioeconômico, cor 

e etnia e ensino público.  

Algumas medidas também foram tomadas no âmbito estadual para melhorar a 

qualidade do ensino público e assim, ampliar o acesso ao ensino superior, por exemplo, a 

criação das escolas de ensino médio integral e profissionalizante no estado do Ceará. As 

escolas estaduais de ensino profissionalizante foram instaladas inicialmente em 2008 pelo 

governo estadual como uma forma de associar ensino técnico-profissional com o ensino 

médio regular, objetivando preparar jovens para ingressarem no mercado de trabalho e ensino 

superior. Por outro lado, o projeto de escolas estaduais de tempo integral começou em 2016, 

basicamente ampliando o tempo do aluno na escola com atividades eletivas acrescentadas ao 

currículo comum. 

 Arraes e Mariano (2019) pontuam que os alunos das escolas profissionalizantes 

cearenses obtiveram resultados mais satisfatórios que os estudantes das escolas de nível 

médio público regular no Enem 2014, no entanto, os alunos de escolas particulares possuem 

desempenho melhor que os alunos das EEEPs, em todas as áreas de conhecimento do ENEM. 

Todavia, o foco do aluno não é apenas obter um bom desempenho no ENEM, e sim, 

conseguir ingressar no ensino superior público.  Dessa forma, a análise deve ser estendida à 

entrada na universidade e para tanto, deve-se considerar a política de cotas para alunos de 

escolas públicas. Cabendo assim, destacar as seguintes indagações: a política de cotas para 

alunos de escolas públicas aumenta a probabilidade de ingresso na universidade quando 

comparados aos alunos das escolas privadas? Esse efeito varia por curso da universidade e por 

faixas de renda?  

Convém ressaltar que, Arraes e Mariano (2019) não consideraram à entrada destes 

alunos na universidade e não foram feitas distinções entre as escolas particulares por nível de 

rendimento, colocando as de baixo, médio e alto padrão em um mesmo grupo. Criando a 

possibilidade de induzir que todas as escolas particulares são melhores que as instituições 

públicas e que alunos das escolas particulares terão maiores chances de ingressar no ensino 

superior, sendo que esses resultados podem ser distintos se separarmos as instituições por 

faixa de renda e se considerarmos as políticas de cotas existentes. 



A escolha do estado do Ceará para conduzir as análises desta pesquisa é 

decorrente de sua representatividade e complementaridade na literatura. Ao considerar esses 

dois tipos de políticas, esse estado ganhou destaque em âmbito nacional, ao combinar o 

ensino integral com o profissionalizante e aumentar a participação de jovens no Exame 

Nacional de Ensino Médio (Enem). Em 2009, 28,59% dos estudantes matriculados no terceiro 

ano do ensino médio participaram do ENEM, crescendo para 68,11% em 2012, 79,38 % em 

2014 e 79,95% em 2018, apresentando uma evolução no ranking entre os estados de 21º 

lugar, em 2009, para 1° lugar em 2018 (PINTO, 2021).  

Diante disso, este trabalho tem como objetivos verificar a relação entre o tipo de 

escola durante o ensino médio e o ingresso no ensino superior público, considerando as 

escolas profissionalizantes, integrais e privadas; e a política de cotas para escolas públicas. 

Além disso, buscar-se-á mensurar o efeito heterogêneo por faixas de renda. Cabe ressaltar, 

que será feito essa análise a partir da nota de corte de diversos cursos do ensino superior da 

Universidade Federal do Ceará1. Inicialmente, serão considerados apenas as EEEPs e as 

EEMTIs, a fim de identificar qual tipo de ensino público possui maior probabilidade de 

acesso à universidade. Em seguida, dentre essas, uma será escolhida para representar o ensino 

público e compará-la com o ensino privado, considerando as políticas de cotas e as faixas de 

renda. Para tanto, utilizou-se os dados do Enem 2019 para o Ceará e aplicou-se o 

balanceamento por entropia com o pareamento por escore de propensão (PSM).  

Este trabalho apresenta uma seção de revisão de literatura pertinente ao tema, em 

seguida são apresentados os métodos utilizados, seguidos pelos resultados do estudo, e por 

fim, são apresentadas as considerações finais. 

2. Revisão de literatura 

2.1 Escolas particulares e escolas públicas: desempenho e ingresso na universidade 

A escolha de algumas famílias quanto ao percurso escolar de seus filhos é um 

planejamento previamente pensado que leva em consideração as condições socioeconômicas, 

a qualidade da escola e qual seria o tipo de escola que aumentaria as chances para o ingresso 

na universidade, dentre outros. Para Moraes e Belluzzo (2014) a relevância de se estudar a 

diferença de desempenho entre escolas públicas e privadas se deve ao fato de o ensino privado 

conseguir melhores resultados, ao um mesmo nível de insumos, dado que as escolas 

particulares têm práticas tecnológicas que as beneficiam, como técnicas de ensino ou a 

organização administrativa, fazendo com que estes estabelecimentos se destaquem, concluem 

ainda que no geral as escolas particulares obtêm melhores resultados do que as públicas.  

Frenette e Chan (2015) explanam que no Canadá estudantes de escolas 

particulares possuem maiores pontuações do que os de escola pública em leitura, matemática 

e ciências, mas que essa diferença se deve a características socioeconômicas e ao efeito dos 

pares. No Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) de 2012 constatou-se 

uma diferença de desempenho entre instituições públicas e particulares para todos os países 

da América Latina, sendo positiva para as privadas em 67,1 pontos em leitura, 65,8 em 

matemática e 63,8 pontos em ciências. Constatou-se ainda que Brasil e Uruguai são os países 

com a maior desigualdade educacional (ARISTIZABAL; ESTEBAN; XIMENEZ-DE-

EMBUN, 2017).  

 
1 De acordo com o ranking 2020-21 do Center for World University Rankings (CWUR) está entre as mil 

melhores instituições de ensino superior do mundo, estando no 18º lugar entre as universidades brasileiras e em 

2º lugar no Nordeste (UFC, 2020). 



Terra, Zoghbi e Felício (2012) afirmam que quanto maior os resultados 

apresentados por uma escola privada maiores são as chances de as famílias optarem pelo 

ensino privado e quanto maior o nível socioeconômico dessa família maior a probabilidade de 

escolherem o ensino privado. Isso evidencia que na perspectiva das famílias as escolas 

públicas não são tão atrativas, e aqueles que escolhem o ensino público se dá devido ao nível 

socioeconômico, a renda familiar e os resultados das instituições são elementos determinantes 

na escolha de onde estudar. 

O desempenho no ENEM dos alunos de escolas particulares e escolas públicas de 

ensino profissionalizante no estado Ceará foi abordado por Arraes e Mariano (2019) que 

concluíram que as instituições de ensino particular apresentam maiores resultados em geral do 

que as escolas de ensino profissionalizantes nesse exame, mas por sua vez os alunos das 

EEEPs usualmente obtêm médias superiores do que os estudantes das escolas de ensino 

médio público regular no ENEM.  No que diz respeito ao ingresso no ensino superior as 

instituições privadas podem ser mais atrativas para as famílias do que as instituições 

financiadas pelo estado.  

Veloso, Irffi e Corrêa (2019) ressaltam que o alto desempenho dos alunos de 

escolas particulares em exames como o ENEM são gerados por uma maneira própria de 

ensinar, produzir e vender seus métodos e materiais próprios, turmas específicas de 

preparação para exames, incentivo em participação em competições, além de uma atmosfera 

competitiva e focada para esse fim. De acordo com a Síntese de Indicadores Sociais (2018), 

em 2017 do montante de pessoas que possuíam pelo menos o ensino médio completo, 67,7% 

eram oriundos do sistema de ensino público, 28,2% estudaram somente em escolas 

particulares e 4,2% nas duas modalidades. Desse montante, apenas 35,9% dos alunos que 

cursaram todo o ensino médio em escola pública ingressaram no ensino superior, já para 

aqueles que estudaram e concluíram o ensino médio em instituição particular 79,2% 

conseguiram adentrar o ensino superior.  

2.2 Escolas de Estaduais de Educação Profissional no Ceará (EEEP) 

As escolas estaduais de educação profissional (EEEP) foram instituídas no Ceará 

no ano de 2008 integrando ensino técnico profissionalizante ao ensino médio, objetivando a 

formação do aluno para o mercado de trabalho e também para o ingresso no ensino superior, 

tendo como foco oportunizar aos estudantes integração na contemporaneidade nas dimensões 

fundamentais do trabalho e da cidadania (RELATÓRIO DE GESTÃO, 2014). As EEEPs 

desde 2008, funcionam em horário integral, das 07:00 horas às 17:00 horas, oportunizando 

aos alunos um currículo de formação geral e profissional, com uma série de cursos técnicos e 

ainda estágio curricular obrigatório no último ano do ensino médio, objetivando que os 

estudantes melhorem suas competências e obtenham experiência profissional remunerada (DE 

OLIVEIRA; MAGALHÃES JUNIOR, 2015). Os alunos que ingressam nas escolas 

profissionais são selecionados previamente através das notas de seu desempenho escolar no 9º 

ano do ensino fundamental. Estes ingressam no 1º ano do ensino médio na qual cursam as 

disciplinas comuns ao ensino médio e as técnicas relativas ao curso profissionalizante durante 

os três anos de permanência nesse modelo educacional (LIMA, 2014). 

O programa de ensino profissionalizante começou em 2008 com um total de 25 

unidades escolares e mais de quatro mil alunos matriculados, uma década depois, em 2018, já 

estavam em funcionamento 119 escolas de ensino profissionalizante no estado, com um total 

de matrículas que ultrapassavam 52 mil em 95 municípios ao longo do estado cearense 

(FAHEINA, 2018). Entre 2008 e 2014 foram R$ 1.036.097.010,22 de investimento público 

nas escolas de ensino profissionalizante no estado do Ceará, deste montante 71% proveniente 



de recursos do estado e 29% advindos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação 

do Ministério da Educação, com investimentos crescentes durante esse período (FNDE)/MEC 

(RELATÓRIO DE GESTÃO, 2014). Já no período de 2016 a 2019 foram empenhados no 

programa de ensino médio integrado à educação profissional um total de R$ 2.011.183.017,40 

pelo estado (CEARÁ, 2020b). 

No que diz respeito ao desempenho dos alunos das EEEPs, de acordo com 

Mariano, Arraes e Souza (2015) os diferenciais de nota no ENEM 2013 são significativos se 

comparados as EEEPs e as escolas regulares em todas as áreas do conhecimento, em média, 

um estudante de uma EEEP teve performance superior em Ciências Humanas e em 

Linguagens e Códigos de aproximadamente de 8% a mais do que os alunos do ensino regular 

público, em matemática a diferença em favor das EEEPs foi ainda maior, aproximadamente, 

10,43% e por fim, em Ciências da Natureza o diferencial positivo foi de 6,8% e em Redação 

13,27%, evidenciando o desempenho superior nesse exame das EEEPs se comparadas ao 

ensino regular. Já tomando em conta o Enem 2014, as médias das notas dos alunos das EEEPs 

foram superiores às das escolas públicas de ensino regular em todos os componentes do 

exame, e que a educação integral associada ao ensino profissionalizante possui eficiência em 

melhorar o desempenho dos alunos. (MARCELINO; JUSTO; ALENCAR, 2017). 

2.3 Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) no Ceará 

O projeto escolas de ensino médio em tempo integral (EEMTI) iniciou em 2016 

no estado Ceará, em que algumas escolas estaduais passaram a oferecer ensino médio em 

tempo integral, em 2020, já eram 115 escolas espalhadas pelos municípios do estado contando 

com 43.606 jovens matriculados. A jornada diária na escola é de 9 horas, com um currículo 

de 30 horas semanais de base comum para todos os estudantes, e 15 horas semanais flexíveis, 

na qual parte das disciplinas são escolhidas pelos alunos. As escolas em tempo integral podem 

oferecer conteúdo que vise a formação profissional, mas diferentemente das EEEPs, não 

oferecem curso técnico profissionalizante (CEARÁ, 2020a). 

A Secretaria de Educação do Ceará amplia sua rede de ensino integral em parte 

almejando alcançar um dos objetivos do Plano Nacional de Educacional para o período de 

2014/2024, que consiste em ofertar pelo menos 50% do ensino público em tempo integral. 

Essas escolas necessitam desenvolver um currículo escolar flexível e diverso, oferecendo 

acompanhamento particular aos estudantes e renovando os métodos de ensino-aprendizagem 

(SOUZA; DOS SANTOS; QUIOSSA, 2019). O currículo das EEMTIs se divide no eixo da 

base comum em quatro áreas do conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza 

e ciências humanas. E a parte flexível é composta pelo núcleo de pesquisa e práticas sociais, 

Projeto Professor Diretor de Turma e, por fim, disciplinas eletivas de acordo com os 

interesses dos estudantes atendidos (CEARÁ, 2020a). 

Analisando a escola EEMTI Matias Beck localizada em Fortaleza após a 

implantação do tempo integral a escola resultou em uma queda dos índices de reprovação e 

abandono período de 2015 a 2018, sendo os percentuais de reprovação e abandono para 2015 

de 8,4% e 12,3% caindo para 0,7% e 0,4 % em 2018, respectivamente. Com relação ao 

desempenho, a escola apresentou melhora no IDEB partindo 3,2 em 2013 para 4,6 em 2017 

(TÚLIO, 2019). No que diz respeito ao desempenho das instituições públicas de ensino em 

tempo integral, Ferreira Filho e De Oliveira (2019) utilizando resultados do Sistema 

Permanente de Avaliação da Educação do Ceará (SPAECE) de 2016 a 2018 para 26 escolas 

regulares que foram integralizadas em 2016, concluíram que estas escolas apresentaram 

melhora no desempenho e nos seus indicadores de qualidade, principalmente, no que diz 

respeito a proficiência em português e matemática. 



 

2.4 Política de cotas no Brasil 

O papel de políticas sociais como a política de cotas é “[...] beneficiar 

determinados grupos sociais desfavorecidos, ampliando a oportunidade de acesso destes em 

diversas esferas, seja econômica, política, cultural, social.[...]” (LIMA JUNIOR et al., 2015). 

Souza e Brandalise (2015) pontuam que a política de cota visa reduzir desigualdades e evitar 

que indivíduos das classes mais baixas continuem sendo excluídos social e economicamente. 

Heringer (2018) ressalta que o debate sobre ações afirmativas universitárias no Brasil data da 

década de 90, ou seja, uma discussão recente levantada principalmente por integrantes do 

movimento negro.  

Em 29 de Agosto de 2012 foi sancionada pela então presidente da república 

Dilma Rousseff a Lei Nº 12.711 que trata a respeito da reserva de vagas nas instituições 

federais de ensino superior para determinada parcela da população brasileira. A Lei Nº 

12.711/2012 afirma que: “Art. 1º As instituições federais de educação superior vinculadas ao 

Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de 

graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para 

estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. [...]” O 

advento da política de cotas universitárias teve como consequência a ampliação do número de 

vagas nas universidades em geral, Daflon, Feres Júnior e Moratelli (2014) pontuam que já no 

processo seletivo de 2013 ocorreu um aumento de 34% das vagas nas universidades federais e 

no ano de 2014 as vagas reservadas para estudantes brancos de escolas públicas cresceram 

38% em relação ao ano anterior e para negros, pardos e indígenas aumentaram em 17,5%. 

Lima Junior et al. (2015) reforça que como a grande maioria dos concluintes do ensino médio 

são advindos de escolas públicas, a política de cotas nas instituições federais reservando 

metade das vagas para essa parcela da população vem para impactar a democratização do 

ensino superior público brasileiro.  

Na Universidade de Brasília (UnB), ao se considerar o primeiro semestre do ano 

de 2014 até o segundo semestre de 2018, o número de ingressantes por meio de cotas para 

escolas públicas saltou de 5% para 32%. Como resultado dessa análise se apresenta que os 

resultados dos alunos cotistas de escola públicas, cotistas de vagas para negros e aqueles da 

ampla concorrência obtiveram performance muito semelhantes, com os ingressantes por cota 

exibindo quase sempre um Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) no mesmo nível dos 

estudantes da ampla concorrência (OLIVA, 2020).  

 

3. Metodologia 

3.1 Variáveis e Base de dados  

A base de dados a ser utilizada são os resultados do ENEM 2019 para o estado do 

Ceará, onde constam as informações acerca da nota dos alunos do neste exame.  Além disso, 

foram utilizadas as notas de corte do Sistema de Seleção Unificada 2020 (Sisu) de ampla 

concorrência e cotas para escola pública de cursos superiores da Universidade Federal do 

Ceará (UFC) de áreas de conhecimento distintas necessárias para a estimação do modelo. Os 

cursos e as notas de corte encontram-se na tabela abaixo. 

   Quadro 1: Notas de corte 

Curso Ampla Concorrência Cota Escola Pública 

Física 638,32 596,08 

Estatística 624,32 590,32 



Ciências Biológicas 661,40 649,80 

Biotecnologia 673,30 652,12 

Engenharia da Computação 705,84 673,12 

Engenharia Civil 614,32 572,60 

Medicina 775,20 751,36 

Odontologia 704,12 698,66 

História 647,44 608,94 

Psicologia 721,86 700,62 

Agronomia 608,96 594,54 

Engenharia de Pesca 634,34 605,94 

Direito 730,68 706,54 

Administração 677,66 638,00 

Letras – Português e Espanhol 635,08 600,56 

Música 595,64 563,80 

Fonte: Universidade Federal do Ceará (2021). 

A variável de resultado foi criada a partir da média geral do ENEM e das notas de 

cortes para cada curso, considerando o tipo de ensino cursado durante o ensino médio. Dessa 

forma, esta variável assume valor 1 se a média geral do aluno no ENEM 2019 for maior ou 

igual que a nota de corte, significando o ingresso do indivíduo no ensino superior naquele 

curso (quadro 1), ou seja, 

Ingressois =  {
1 se MGij > NCjs

0 caso contrário
 

Em que MGij é a média geral no ENEM2 para o aluno i no tipo de ensino j. NCjs é 

a nota de corte observada no curso s considerando a política de cotas para o tipo de ensino j 

cursado durante o ensino médio. Por exemplo, suponha que um aluno cursou o ensino médio 

na escola pública, então, a variável se ingressou no curso s na universidade será igual a 1 se a 

média geral deste aluno i no ENEM for maior que a nota de corte (cota para estudante de 

escola pública). Cabe ressaltar que esta análise será feita considerando diferentes faixas de 

renda, visando mensurar efeitos heterogêneos. A variável tratamento é o tipo de escola no 

ensino médio, e as variáveis explicativas associadas foram: sexo, raça, renda familiar, 

características da escola, região, dentre outras. As variáveis são apresentadas no quadro 2. 

Quadro 2: Variáveis do modelo 

Variável Descrição 

Tratamentos  

tipo_ensino 1 se aluno de EEEP no ensino médio, 0 se aluno de escola privada; 

tipo_escola 1 se aluno de EEEP no ensino médio, 0 se aluno de EEMTI no ensino 

médio; 

Covariadas  

sexo 1 se feminino, 0 caso contrário; 

cor_raca 1 se branco, 0 caso contrário; 

estado_civil 1 se solteiro, 0 caso contrário; 

 
2 Média aritmética dos cinco componentes do Exame, respectivamente, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, 

Ciências Humanas e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias 

e Redação. Não foram excluídos os indivíduos que obtiveram nota zero em Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e 

suas Tecnologias, embora sua exclusão não provoca alteração relevante nos resultados. 



idade Idade em anos; 

educ_mae1 1 se mãe nunca estudou ou estudou até o 5º ano, 0 caso contrário; 

educ_mae2 1 se mãe possui graduação, 0 caso contrário; 

educ_pai1 1 se pai nunca estudou, 0 caso contrário; 

educ_pai2 1 se pai possui graduação, 0 caso contrário; 

reg_capital 1 se escola estiver na região metropolitana de Fortaleza, 0 caso contrário; 

renda_fam1 1 se renda mensal da família for até um salário mínimo; 0 caso contrário; 

renda_fam2 1 se renda mensal da família for de um até dois salários mínimos; 0 caso 

contrário; 

renda_fam3 1 se renda mensal da família for de dois até cinco salários mínimos; 0 caso 

contrário; 

renda_fam4 1 se renda mensal da família for de cinco até 10 salários mínimos; 0 caso 

contrário; 

renda_fam5 1 se renda mensal da família for acima de dez salários mínimos; 0 caso 

contrário; 

ind_adeq Percentual de docentes que possuem licenciatura na mesma área que 

ensina; 

percent_doc Percentual de docentes com formação superior 

in_biblioteca 1 se escola possui biblioteca, 0 caso contrário; 

lab_informatica 1 se escola possui laboratório de informática, 0 caso contrário; 

in_internet 1 se escola possui acesso à internet, 0 caso contrário; 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

3.2 Balanceamento por entropia com PSM 

Visando atender ao objetivo deste estudo que busca encontrar o efeito do tipo de 

escola no ensino médio sobre o ingresso no ensino superior, considerando a política de cotas 

para alunos das escolas públicas e os cursos ofertados pela universidade, será aplicada a 

combinação do método do Propensity Score Matching (PSM) com o balanceamento por 

entropia.  

O pré-tratamento das observações que acontece antes da estimação dos resultados 

objetiva adequar a distribuição da covariável do conjunto que faz parte do controle através 

ponderação ou eliminação, de maneira que esta fique muito similar com o grupo dos tratados. 

Recursos como o vizinho que está mais perto ou escore de propensão são abundantemente 

usados entretanto, em certas circunstâncias, os mesmos não alcançam o equilíbrio apropriado 

de todas as distribuições das covariáveis (HAINMUELLER, XU, 2013). 

Rosenbaum e Rubin (1983) incorporaram o método Propensity Score Matching 

(PSM) que confronta os indivíduos que foram tratados em oposição àqueles do controle, não-

tratados, objetivando estabelecer um contrafractual por intermédio da similaridade na 

probabilidade de passar pelo tratamento, de forma que os viéses de escolha sejam atenuados 

em razão dos ajustes na diferença entre os conjuntos. 

O Balanceamento por Entropia pretende consertar esses erros de equilíbrio, uma 

vez que no processo de entropia, imputam-se pesos que cumprem um amplo agrupamento de 

exigências que se possa alcançar o grau de equilíbrio almejado. Este dispositivo pondera os 

dados, propiciando o equilíbrio em todos os instantes das distribuições da covariável de 

tratamento e de controle ponderado,quer dizer, média, variância e assimetria, nesta ordem, 1º, 

2º e 3º instantes. Em razão disso, o emprego competente dos pesos impede prováveis déficits 

de dados pertinentes.  



Procedimento metodológico criado por Hainmueller (2012) se configura da 

seguinte maneira. Suponha uma amostragem possuindo 𝑛1 unidade que fazem parte do grupo 

de tratamento e 𝑛0 observações do grupo de controle, que foram escolhidas de forma aleatória 

de uma população de dimensão 𝑁1 e 𝑁0, por essa ordem, (𝑛1 ≤ 𝑁1 𝑒 𝑛0 ≤ 𝑁0 ). Sendo 𝐷𝑖 ∈
{1,0} uma variável binária de tratamento, adotando o valor igual a 1 se a observação i passou 

pelo tratamento, e 0 se não, ou seja, se for do conjunto de controle. Estabelece-se X como 

uma matriz que inclui todas as unidades de J variáveis exógenas de pré-tratamento; 𝑋𝑖𝑗 

equivale a grandeza da j-ésima covariada da observação i, de modo que, 𝑋𝑖 =

[𝑋𝑖1, 𝑋𝑖2, … , 𝑋𝑖𝐽] se apresenta como o vetor de atributos do indivíduo i e 𝑋𝑗 diz respeito ao 

vetor coluna com j-th covariada. Assuma  𝑤𝑖 como o peso do balanceamento por entropia 

designado para cada observação do grupo de controle, que foram achados pelo arranjo a 

seguir de reponderação que reduz a extensão métrica de entropia: 

min
𝑤𝑖

𝐻(𝑤) = ∑ ℎ(𝑤𝑖)

𝑛0

{𝑖|𝐷=0}

                                                              (1) 

Subordinado às condições de equilíbrio e normalização 

∑ 𝑤𝑖𝑐𝑟𝑖(𝑋𝑖) = 𝑚𝑟
{𝑖|𝐷 = 0}

            𝑐𝑜𝑚 𝑟 ∈ 1, … , 𝑅                  (2) 

∑ 𝑤𝑖 = 1                                                                             (3)
{𝑖|𝐷 = 0}

 

                                  𝑤𝑖 ≥ 0 para todo i, tal que 𝐷 = 0                                                  (4) 

 

Onde 𝐻(𝑤) é a função agregada da extensão métrica entre os grupos de 

tratamento e controle, h(.) é uma distância métrica para cada unidade desses conjuntos. Os 

pesos 𝑤𝑖 referem-se a ponderações dadas as unidades de observações determinadas por meio 

desse procedimento que torna os grupos de tratado e controle similares no que concerne a 

média, variância e assimetria.   

Sendo assim, o balanceamento por entropia acha, para um grupo de observações, 

pesos 𝑤𝑖 em que se reduz ao máximo a equação (1), distância de entropia entre W, submetida 

às condições de instante na equação (2), restrição de normalização na equação (3), e condição 

restritiva de não-negatividade (equação 4).  

 

4. Resultados 

4.1 Estatísticas descritivas 

Na tabela 1, são apresentadas as estatísticas descritivas das covariadas do modelo 

e de resultado no ENEM 2019. Fazendo uma análise prévia das médias das notas nos 

componentes do ENEM, é possível perceber que os alunos de escola privada possuem em 

média notas maiores nas cinco áreas do exame se comparados com os alunos das escolas de 

ensino profissionalizante e tempo integral. Como evidencia Fernandes (2018) os alunos das 

escolas privadas pontuaram em média 92,61 pontos a mais que os estudantes do ensino médio 

público em Minas Gerais no ENEM 2014, e fazer a maior parte do ensino médio em 

instituição particular aumentaria em 44,24 pontos a nota desse indivíduo no ENEM. Fazendo 

uma comparação entre escolas privadas e EEEPs, o diferencial da média das notas é positivo 

para instituições privadas, sendo maior em matemática e redação, respectivamente 17,9% e 

15,62% de forma aproximada. Já nas outras disciplinas é de 14,05% em ciências da natureza, 

11,12% em ciências humanas e 7,2% em linguagens.  



No entanto, as escolas profissionalizantes superam em todo os componentes as 

escolas de ensino médio integrais, tendo como maior e menor diferencial respectivamente, 

22,3% em redação e 8,11% em linguagens e códigos. Para os outros componentes o 

diferencial é positivo para as profissionalizantes aproximadamente em 9,52% em ciências da 

natureza, 10,14% em ciências humanas e 14,23% em matemática. Embora não seja uma 

análise considerando as escolas em tempo integral, Araújo, Chein e Pinto (2018) afirmam que 

os alunos de ensino profissionalizante superam os alunos do ensino regular em ciências da 

natureza, ciências humanas, linguagens e códigos e matemática, a partir dos resultados do 

ENEM 2009. 

Tabela 1 - Estatísticas descritivas  

 

 

Variável 

 

 

Alunos da EEEP 

 

Alunos de EEMTI 

 

Alunos de Escola 

Privada 

Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

nota_cn 483,3685 68,65347 441,3437 58,88863 551,3011 81,40903 

nota_ch 519,6711 70,52774 471,8132 71,06663 577,481 77,9796 

nota_lc 531,2204 53,36566 491,3698 60,79324 569,4199 56,26794 

nota_mt 548,0732 101,5544 479,8118 81,25027 642,2665 129,6322 

nota_redacao 677,275 146,5586 553,7718 155,6546 783,0915 142,0607 

média geral 551,9216 70,56772 487,6221 66,66159 624,712 82,94685 

sexo  0,575242 0,4943219 0,5197302 0,4996387 0,5082837 0,4999716 

idade 17,57834 0,8127131 18,30422 2,828006 17,43735 0,9031127 

cor_raça 0,1847049 0,3880703 0,133783 0,3404382 0,4741837 0,4993732 

estado_civil 0,9696375 0,171588 0,9567173 0,2035043 0,9605919 0,1945795 

educ_mae1 0,3500538 0,4770016 0,3735807 0,4837814 0,0662699 0,2487733 

educ_mae2 0,0970333 0,2960125 0,0411467 0,1986406 0,4741837 0,4993732 

educ_pai1 0,4572712 0,4981867 0,4040472 0,4907343 0,1317356 0,3382303 

educ_pai2 0,0377 0,1904758 0,0198988 0,1396605 0,3641628 0,4812333 

renda_fam1 0,5421595 0,4982352 0,5527825 0,4972342 0,0846067 0,278318 

renda_fam2 0,3521412 0,4776528 0,3631254 0,4809276 0,2247065 0,4174224 

renda_fam3 0,0955785 0,2940216 0,0784711 0,2689265 0,3065787 0,46111 

renda_fam4 0,0089822 0,094351 0,005059 0,0709506 0,1991314 0,3993792 

renda_fam5 0,0011386 0,0337249 0,0005621 0,0237036 0,1849767 0,3883099 

reg_capital 0,3359479 0,4723357 0,5892074 0,4920053 0,7567959 0,4290518 

ind_adeq 74,26155 11,96921 66,02319 11,79125 65,4856 13,82397 

percent_doc 98,6993 2,731604 98,0261 3,355771 93,72759 8,79361 

in_biblioteca 0,9616041 0,192156 0,9471613 0,2237239 0,9787679 0,1441688 

lab_informatica 0,9901955 0,0985344 1 0 0,7582435 0,4281819 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

Sobre os indivíduos estudados é possível concluir que a idade média é em torno 

17 anos, ou seja, estudantes que estariam finalizando o ensino médio. Para os alunos das 

EEEPs em torno de 57,52% são do sexo feminino, 18,47% são brancos e 96,9% são solteiros. 

Com relação à escolaridade dos progenitores, 35% das mães e 45,72% dos pais não possuem 

nenhum grau de estudo ou estudaram apenas até o 5º ano do ensino fundamental, apenas 9,7% 

das mães e 3,8% dos pais possuem ensino superior completo. A maioria dos alunos do ensino 



profissionalizante, em torno de 54,21%, possuem renda familiar até um salário mínimo, o que 

parece estar dentro da realidade brasileira já que de acordo com Oliveira (2018) mais de 70% 

dos jovens brasileiros entre 15 e 17 anos idade vivem em família cuja renda domiciliar per 

capita não ultrapassa um salário mínimo, e pelo menos 40% dos jovens estão em situação pior 

onde renda familiar não chegar a meio salário mínimo.  

Os alunos de instituições públicas em tempo integral possuem em média 18,3 

anos de idade, 51,97% são do sexo feminino, 13,37% são declarados brancos e mais de 

95,67% são solteiros. O percentual de pais que possuem apenas até o 5º ano do fundamental 

ou não possuem educação formal é 37,35% para as mães e 40,4% para os pais, segundo o 

IPEA (2017) a taxa de analfabetismo funcional no Brasil em 2015 para a população acima de 

15 anos foi 17,1%, sendo considerado analfabeto funcional aquele não estudou ou não 

completou os anos iniciais do ensino fundamental. O percentual daqueles que possuem uma 

graduação é ainda menor se comparado com o ensino profissionalizante, apenas 4,11% das 

mães e 1,99% dos pais terminaram algum curso de ensino superior, um valor bem inferior se 

considerar que segundo IPECE (2020) a taxa de pessoas que concluíram o ensino superior no 

Ceará era de 11,5% para pessoas com 25 anos ou mais de idade em 2018. A maioria dos 

alunos do ensino em tempo integral possuem renda familiar de dois salários mínimos, 55,27% 

possuindo renda até um salário e 36,31% entre um e no máximo dois salários. Isso evidencia 

onde se encaixa dentro do estrato social os alunos do ensino público integral e 

profissionalizante, provenientes de famílias de baixa renda e poucos anos de escolaridade. 

Os alunos de instituições privadas possuem em média 17 anos de idade, com 

50,82% do sexo feminino, 47,41% brancos declarados e 96,05% solteiros. É interessante 

ressaltar que o percentual de estudantes brancos em instituições privadas é mais que 

percentualmente o dobro se contrastados com as escolas públicas profissionalizantes e 

integrais. A maior parcela em torno de 30,66% encontra-se na faixa de renda familiar entre 

dois e cinco salários mínimos. No que diz respeito à escolaridade dos pais, apenas 6,6% das 

mães e 13,17% dos pais cursaram somente até o 5º ano do fundamental ou não possuem 

educação formal, mas 47,41% das mães e 36,3% dos pais possuem alguma graduação, um 

percentual bem superior aos do ensino público. 

 

4.2 Resultados dos modelos 

4.2.1 Resultado do balanceamento por entropia 

Como se pretende analisar os efeitos do tratamento é necessário que os indivíduos 

sejam os mais parecidos possíveis nas características representadas pelas idealmente tendo 

como única diferença a escolha do tipo escola cursou no ensino médio, respectivamente, 

profissional ou integral e profissional ou privada. 

Na tabela 2, é possível observar que existem diferenças significativas nos três 

momentos da distribuição para as variáveis de controle antes da aplicação do método da 

entropia entre os alunos das profissionalizantes e alunos das escolas privadas. Após o 

balanceamento, todas as covariadas3 ficaram equilibradas, indicando que se pode realizar a 

comparação entre os grupos de forma a avaliar o tratamento.  

 
3 Optou-se por apresentar apenas os resultados para o primeiro momento (média) por restrição de espaço. 

Todavia, os grupos ficaram perfeitamente balanceados nos três momentos da distribuição.  



      Tabela 2 – Resultado do balanceamento 

      Fonte: Elaboração própria (2021). 

4.2.2   Resultado do pareamento por escore de propensão 

Para atender aos objetivos deste trabalho, inicialmente será feito uma análise entre 

os alunos que cursaram o ensino médio nas escolas profissionalizantes com os alunos 

advindos das escolas públicas de tempo integral. Em seguida, será considerado o grupo dos 

alunos das escolas privadas. Seguindo os procedimentos de Becker e Ichino (2002), estima-se 

um modelo logit binário ponderado pelos pesos da entropia de o aluno pertencer ou não a uma 

escola profissionalizante utilizando, como características observáveis, as mesmas variáveis 

selecionadas para descrever os grupos de tratamento e controle, de forma a se encontrar um 

suporte comum de probabilidade entre os alunos dos dois tipos de escola. Posteriormente, 

encontra-se o efeito médio do tratamento considerando o ingresso nos diferentes cursos. 

O efeito médio do tratamento (EMT) foi estimado primeiramente entre os alunos 

do ensino profissionalizante e os estudantes das escolas estaduais de tempo integral, como são 

mostrados na tabela 3. É possível constatar que as chances dos alunos das EEEPs serem 

aprovados no vestibular são maiores se comparadas aos estudantes das EEMTIs para todos os 

cursos, cujo maior diferencial é para o curso de música. O menor diferencial é para o curso de 

medicina, dado a baixa taxa de aprovação de ambos os tipos de ensino, o que faz sentido dado 

a alta concorrência e elitização histórica desse curso como pontua Ristoff (2014), o qual 

afirma que os estudantes do curso de medicina são em média seis vezes mais ricos que a 

população do Brasil.  

Por outro lado, quando se compara estudar em uma EEEP ou optar pelo ensino 

privado, os resultados obtidos indicam a vantagem do ensino privado na aprovação para o 

ensino superior, mesmo considerando a política de cotas para as escolas públicas. Ou seja, o 

efeito médio do tratamento é negativo para os tratados sem distinção de curso. Sendo o maior 

diferencial para o curso de agronomia de 31,62 pontos percentuais a favor do ensino privado. 

 

  Antes do balanceamento Após o balanceamento 

Variável Tratados Controle p- Tratados Controle p- 

Média Média Média Média 

sexo 0,5752 0,5083 0,002 0,5752 0,5753 0,997 

cor_raca 0,1847 0,4742 0,000 0,1847 0,1847 0,994 

estado_civil 0,9696 0,9606 0,001 0,9696 0,9696 0,976 

idade 17,58 17,44 0,000 17,58 17,58 0,821 

educ_mae1 0,3501 0,06627 0,000 0,3501 0,35 0,998 

educ_mae2 0,09703 0,4742 0,000 0,09703 0,09703 0,997 

educ_pai1 0,4573 0,1317 0,000 0,4573 0,4573 0,997 

educ_pai2 0,0377 0,3642 0,016 0,0377 0,0377 0,998 

renda_fam1 0,3521 0,2247 0,000 0,3521 0,3521 1,000 

renda_fam2 0,09558 0,3066 0,000 0,09558 0,09557 0,998 

renda_fam3 0,008982 0,1991 0,000 0,008982 0,008982 0,997 

renda_fam4 0,001139 0,185 0,560 0,001139 0,001139 0,999 

reg_capital 0,3359 0,7568 0.000 0,3359 0,3359 0,992 

ind_adeq 74,26 65,49 0,000 74,26 74,26 0,995 

percent_doc 98,7 93,73 0,000 98,7 98,7 0,984 

in_biblioteca 0,9616 0,9788 0,000 0,9616 0,9616 0,997 

lab_informatica 0,9902 0,7582 0,327 0,9902 0,9902 0,999 



Tabela 3 - Efeito médio do tratamento 

Variável 
EEEPs e EEMTIs EEEPs e Privadas 

EMT Estatística t EMT Estatística t 

ingresso_fisica 0,2177 48,03 -0,1959 -26,90 

ingresso_estatistica 0,2325 49,25 -0,2325 -31,80 

ingresso_ciencbio 0,0741 27,55 -0,2811 -42,98 

ingresso_biotecnologia 0,0695 26,57 -0,2310 -36,67 

ingresso_engcomputacao 0,0327 17,82 -0,1325 -26,25 

ingresso_engcivil 0,2767 52,87 -0,1943 -26,40 

ingresso_medicina 0,0001 0,40 -0,0103 -7,93 

ingresso_odontologia 0,011 10,70 -0,1667 -33,63 

ingresso_historia 0,1781 43,28 -0,2122 -29,77 

ingresso_psicologia 0,0096 9,78 -0,1018 -24,73 

ingresso_agronomia 0,2216 48,33 -0,3162 -44,10 

ingresso_engpesca 0,1864 44,10 -0,2575 -35,78 

ingresso_direito 0,0064 7,69 -0,0769 -21,29 

ingresso_administracao 0,1003 32,18 -0,1743 -27,39 

ingresso_letras 0,2034 46,33 -0,2296 -31,68 

ingresso_musica 0,2943 53,72 -0,2231 -30,99 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

Em cursos como medicina e direito esse diferencial vantajoso para as escolas 

privadas é um pouco menor, respectivamente 1,03 e 7,69 pontos percentuais, são cursos com 

as duas maiores notas de corte para a UFC e ainda como enfatizam Medeiros e Galvão 

(2016), medicina e direito estão entre as quatro categorias de cursos mais presentes no 1% 

mais rico da população.  A maioria, em 11 dos 16 cursos, dos diferenciais a favor da escola 

privada encontra-se entre 15 e 30 pontos percentuais, sinalizando um efeito parcial de sucesso 

no ensino privado em aprovar no vestibular. Como evidenciam França e Gonçalves (2010) os 

incentivos da rede privada de ensino parecem ser mais eficientes em gerar qualidade 

educacional do que o ensino público. 

4.2.3 Efeitos heterogêneos 

O efeito médio do tratamento entre ensino público profissionalizante e privado 

também foi estimado por faixas de renda. Escolheu-se por separar as observações entre 

aqueles que possuem renda familiar até dois salários e aqueles que possuem renda acima de 

salários mínimos, como são apresentados na tabela abaixo. Optou-se por desagregar dessa 

forma, a fim de identificar se esse efeito a favor das escolas privadas permanece ao se 

considerar tipos diferentes de escolas particulares através das faixas de renda dos alunos, pois, 

acredita-se que as melhores escolas privadas tendem a concentrar alunos de níveis de renda 

mais elevado, e as escolas que, provavelmente, não são tão eficientes tendem a concentrar 

alunos de faixas de renda menor (CURI; MENEZES FILHO, 2013).  

Na faixa de renda até dois salários mínimos, o resultado do tratamento não é 

positivo para os tratados em nenhum dos cursos analisados, ou seja, alunos de escola 

particular possuem maior propensão de ingressar nesses cursos do que os estudantes do 

ensino público profissionalizante. O maior diferencial a favor das instituições privadas é de 

13,5 pontos percentuais no curso de agronomia. No entanto, esses diferenciais tendem a ser 

menores do que os estimados anteriormente para todos os cursos. Por exemplo, o diferencial 

para o curso de direito é de 1,74 pontos percentuais em favor das escolas particulares 



considerando renda até dois salários mínimos, mas para todos os níveis de renda, esse 

diferencial é bem maior chegando a 7,69 pontos percentuais. Curi e Menezes Filho (2013) 

apontam que a proficiência no ENEM dos alunos está ligada ao seu nível socioeconômico e 

ao tipo de escola que podem frequentar com base na mensalidade, eles argumentam que 

alunos com maior renda estudam em escolas mais caras, e essas podem oferecer melhor 

estrutura e recursos educacionais, o que reflete nos resultados do exame. 

Tabela 4 - Efeito médio do tratamento EEEPs e privadas para diferentes faixas de renda 

Variável 
Renda até dois salários Renda acima de dois salários 

EMT Estatística t EMT Estatística t 

ingresso_fisica -0,0123 -1,12 -0,1293 -9,03 

ingresso_estatistica -0,0471 -4,10 -0,1652 -11,59 

ingresso_ciencbio -0,0942 -10,44 -0,3016 -25,65 

ingresso_biotecnologia -0,0622 -7,56 -0,2456 -21,32 

ingresso_engcomputacao -0,0182 -3,39 -0,1439 -15,44 

ingresso_engcivil -0,0129 -1,09 -0,1206 -8,56 

ingresso_medicina -0,0021 -1,92 -0,0137 -7,17 

ingresso_odontologia -0,0720 -5,38 -0,2016 -25,61 

ingresso_historia -0,0206 -2,01 -0,1735 -12,39 

ingresso_psicologia -0,0221 -5,46 -0,1185 -16,95 

ingresso_agronomia -0,1350 -11,37 -0,2511 -17,88 

ingresso_engpesca -0,0686 -6,24 -0,2105 -14,97 

ingresso_direito -0,0174 -4,96 -0,0906 -14,96 

ingresso_administracao -0,0154 -1,90 -0,1626 -13,05 

ingresso_letras -0,0420 -3,82 -0,1727 -12,15 

ingresso_musica -0,0509 -4,18 -0,1494 -10,87 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

Portanto, analisando os resultados do efeito médio do tratamento para aqueles que 

possuem renda familiar superior a dois salários mínimos são bem maiores variando entre 10 e 

25 pontos percentuais a favor das escolas particulares, isso evidencia que grupos com maior 

poder aquisitivo podem arcar com escolas mais caras, refletindo nos resultados no ENEM e 

no ingresso no ensino superior.  Por exemplo, o diferencial para o curso de direito 9,06 pontos 

percentuais a favor das escolas privadas é bem próximo dos 7,69 pontos percentuais 

anteriormente encontrados para todos os níveis de renda familiar. 

Os resultados dos alunos da rede privada com renda acima de dois salários 

mínimos foram sempre maiores que os da faixa de renda até dois salários, como esperado, 

famílias com maior nível socioeconômico podem arcar com ensino mais caro, enfatizando o 

grau de diferença na qualidade educacional oferecida entre as escolas privadas.  

Analisando cursos historicamente elitizados como medicina e direito, o diferencial 

em favor das escolas particulares é 0,21 pontos percentuais em medicina e 1,74 pontos 

percentuais em direito para aqueles que possuem renda familiar até dois salários mínimos, 

para outro grupo com renda acima de dois salários mínimos o diferencial é de 1,37 pontos 

percentuais em medicina e 9,06 pontos percentuais em direito. Evidenciando o impacto na 

diferença de renda familiar na propensão ao ingresso no ensino superior. Se a análise for feita 

somente entre os alunos das profissionalizantes em diferentes classes de renda, os estudantes 

do ensino profissionalizante com renda acima de dois salários mínimos possuem maior 

propensão de ingressar em qualquer dos cursos analisados do que aqueles que também 

passaram pelo ensino profissionalizante, mas possuem nível socioeconômico inferior, renda 



até dois salários. Silva (2017) afirma que a renda familiar influencia de forma positiva o 

desempenho do indivíduo em todos os componentes do ENEM, conforme seus resultados 

obtidos para residentes no Ceará no ENEM 2015. 

No geral, apesar do efeito da lei de cotas com notas de corte mais baixas para 

estudantes do ensino público, os alunos do ensino privado ainda conseguem superar o ensino 

público, especificamente o profissionalizante, na propensão em ingressar na universidade 

pública, mesmo quando se compara os alunos de ensino profissional com alunos advindos de 

escolas particulares menos conceituadas. Pontuando que o ideal não é apenas ampliar o 

número de vagas para alunos de escolas públicas, mas melhorar a qualidade do ensino público 

em si para que esse seja competitivo ao ensino privado. 

5. Considerações finais 

Este trabalho busca contribuir para a expansão do conhecimento acerca das 

modalidades de ensino e seus respectivos desempenhos, assim como, colaborar para avaliação 

das políticas educacionais. Para isso, este estudo tem como objetivos verificar a relação entre 

a escolha do tipo de escola durante o ensino médio e o ingresso no ensino superior público, 

considerando as escolas profissionalizantes, integrais e privadas; e a política de cotas para 

escolas públicas. Além disso, buscou-se mensurar o efeito heterogêneo por faixas de renda. 

Cabe ressaltar, que foi feita essa análise a partir da nota de corte de diversos cursos do ensino 

superior da Universidade Federal do Ceará.  

O método escolhido foi o pareamento por escore de propensão associado ao 

balanceamento por entropia a fim estimar o efeito de um tratamento, no caso de uma política 

pública de ensino, a educação profissionalizante. Analisando a propensão dos alunos 

ingressarem na educação superior, com base nos seus resultados do ENEM 2019. A base de 

dados utilizada foram os resultados do ENEM 2019 e o questionário respondido pelos 

candidatos no exame para o estado do Ceará, informações acerca da instituição de ensino 

presentes no Censo da Educação Básica 2019 e também as notas de cortes do SISU em ampla 

concorrência e cotas para estudantes de escolas públicas de 16 cursos superiores da 

Universidade Federal do Ceará.  

Ao comparar escolas estaduais, profissionalizantes e integrais, pode-se constatar 

que os discentes que completaram o ensino médio em uma EEEP possuem maior 

probabilidade de ingresso no ensino superior do que aqueles que fizeram ensino médio em 

uma escola pública de tempo integral para todos os cursos analisados. A escola 

profissionalizante oportuniza uma experiência mais agregadora e mais significativa em 

garantir meios que esses alunos adentrem a educação superior do que o ensino regular público 

de tempo integral.  

Já com a relação a estudar em uma escola profissionalizante ou privada, a escola 

privada ainda possui maior propensão de aprovar para o ensino superior em todos os cursos 

analisados, no entanto, esse diferencial positivo para instituições privadas diminui para 

extratos de renda familiar até dois salários e aumenta para aqueles cuja renda é superior a dois 

salários mínimos. Dessa forma, para uma família que não possui condições de matricular seu 

filho em uma escola privada mais conceituada e que esteja em dúvida entre matricular nas 

escolas profissionalizantes do Ceará ou nas escolas particulares com mensalidades mais 

acessíveis economicamente, os resultados fornecem indícios que a melhor escolha ainda é 

optar pelo ensino privado, se o foco for ingressar no ensino superior público. 

A lei de cotas para as universidades públicas federais causou sem dúvida uma 

transformação no cenário do ensino superior, possibilitou que jovens do ensino público e 



baixo poder econômico que, até então, eram pouco representativos nesse ambiente, pudessem 

usufruir da educação superior. Porém, mesmo considerando essa política, alunos advindos de 

escolas particulares possuem maiores chances de ingressarem nos cursos da Universidade. 

Com esta pesquisa foi possível constatar, com base nos resultados obtidos, a disparidade de 

desempenho que ainda existe entre o ensino público e privado. Desigualdade essa que faz 

parte não só da realidade educativa cearense, mas de um panorama educacional brasileiro 

como um todo. Ofertar educação básica gratuita de qualidade que amplie os horizontes dos 

estudantes ao ensino superior e à inserção profissional ainda é um desafio a ser enfrentado 

pelo sistema público de educação. 
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