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A educação escolar tem papel crucial na formação do indivíduo. No Brasil, o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) avalia o desempenho escolar dos 

alunos. A pesquisa trata-se de uma avaliação da influência da escolaridade 

dos pais e a renda familiar no desempenho dos alunos do ensino médio. O 

objetivo deste trabalho é determinar se a estrutura familiar tem influências 

sobre o desempenho do candidato. Realizou-se uma análise de variância a 

partir dos microdados disponibilizados pelo INEP do ENEM realizado em 

2013. Por fim, foram encontrados como resultados que tanto a escolaridade 

do pai como da mãe afeta proporcionalmente o desempenho dos candidatos, 

ou seja, quanto maior a escolaridade melhor o desempenho. A renda familiar 

também afeta positivamente a média do candidato no ENEM. 

 

Palavras-chave: ENEM. Desempenho Escolar. Renda Familiar. Escolaridade 

dos Pais.
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1. Introdução  

Em 1998, o governo federal do Brasil criou o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

como um instrumento para avaliar o desempenho dos estudantes no término da educação 

básica. Durante mais de dez anos este exame foi usado único e exclusivamente para avaliar as 

habilidades e competências de concluintes do ensino médio, sem o objetivo de selecionar para 

o ensino superior. Os exames de seleção, os concursos de vestibular ao ensino superior, eram 

formulados por equipes locais país afora e formatos diferentes ocorriam nas diversas 

universidades (SILVEIRA et. al, 2015).  

A partir de 2009, medidas governamentais estimularam o uso do ENEM não apenas como um 

processo de avaliação do Ensino Médio, mas como forma de acesso ao ensino superior no 

Brasil (SILVEIRA et. al, 2015). Respeitando a autonomia das universidades, a utilização dos 

resultados do Enem para acesso ao ensino superior pode ocorrer como fase única de seleção 

ou combinado com seus processos seletivos próprios (INEP, 2015).  

O Sistema de Seleção Unificada (SISU) passou a operar em larga escala no processo de 

alocação dos candidatos às vagas. Foram implementadas mudanças no Exame que contribuem 

para a democratização das oportunidades de acesso às vagas oferecidas por Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES), para a mobilidade acadêmica e para induzir a 

reestruturação dos currículos do ensino médio. O exame também é utilizado para o acesso a 

programas oferecidos pelo Governo Federal, tais como o Programa Universidade para Todos 

– ProUni (INEP, 2015). 

Um dos aspectos positivos de um exame nacional e de um sistema como o SISU é o 

favorecimento da mobilidade dos estudantes para instituições de ensino superior nos mais 

variados locais do país, possibilitando também que sujeitos oriundos de regiões menos 

desenvolvidas desloquem-se para outras mais desenvolvidas. Esta mobilidade é interessante 

não somente para a criação de lideranças em todos os estados da federação, mas igualmente 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=205&Itemid=298
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=205&Itemid=298
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para estabelecer um ambiente multicultural em nossas universidades (SILVEIRA et. al, 2015). 

A avaliação da educação no Brasil, tanto a educação básica quanto a do ensino superior, 

desempenha papel estratégico na reforma de nosso sistema de ensino e no processo de 

melhoria da sua qualidade. A produção de informações fidedignas, competentes, 

transparentes, acessíveis a todos e compromissadas com interesse público é requisito 

indispensável para a obtenção de uma educação de qualidade para todos. Mecanismos de 

avaliação como o ENEM são essenciais para a eficiência e a equidade no sistema educacional 

(de CASTRO; TIEZZI, 2004). 

Aspectos socioculturais de pares, família, cultura e comunidade exercem um papel 

fundamental no desenvolvimento, realização e motivação do estudante. Dentre esses se 

destaca, neste texto, o papel da família na motivação para aprender dos estudantes. Em 

relação aos aspectos educacionais, filhos de famílias com melhores recursos educacionais 

podem vivenciar ambientes que proporcionem experiências mais enriquecedoras para 

estimular a crença de auto eficácia acadêmica (SCHUNK; MEECE, 2006 apud 

GUERREIRO-CASANOVAI et al., 2011). 

Menezes-Filho (2007) ao avaliar os determinantes do desempenho escolar no Brasil, afirma 

que um dos fatos que poderia explicar o baixo desempenho médio dos alunos brasileiros 

quando comparados com outros países de renda per capita similar à do Brasil (tais como 

Tunísia, México, Uruguai e Turquia) é que os brasileiros tendem a estar bastante atrasados na 

escola, devido à entrada tardia e repetência, principalmente os oriundos de famílias mais 

pobres. 

 Guerreiro-Casanova et al. (2011) mostram que o ambiente familiar é um determinante do 

nível educacional dos indivíduos no Brasil. Os autores classificam os recursos familiares em 

dois tipos:  

a) A renda familiar per capita;  

b) O nível de escolaridade dos pais. 
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O estilo parental exercido em casa tem importantes implicações para os resultados escolares. 

O envolvimento parental na vida acadêmica dos filhos indica positividade com a motivação 

para aprender ao refletir uma clara mensagem de que a educação é para ser valorizada 

(SCHUNK et al. 2008 apud GUERREIRO-CASANOVAI et al., 2011).  

Neste contexto, surge como questão de pesquisa: “A estrutura educacional da família 

influencia no desempenho dos filhos no exame nacional do ensino médio?”. 

O objetivo geral da pesquisa é determinar se a estrutura familiar tem influências sobre o 

desempenho do candidato no Exame Nacional de Ensino Médio. Os objetivos específicos são 

analisar a variância existente entre a estrutura familiar e o desempenho escolar no ensino 

médio e propor melhorias nas políticas sociais do governo quanto ao apoio a estrutura 

familiar.  

Como justificativa do tema escolhido acredita-se que o acúmulo de conhecimento acerca do 

ensino é bastante importante para o desenvolvimento do país, visto que é um campo que 

impulsiona todos os outros. Já a relevância do estudo é pautada na importância dos resultados 

obtidos para a orientação de decisores políticos acerca do rumo da maioria dos investimentos 

e esforços, visando apoiar a melhoria da educação do Brasil. 

2. Fundamentação Teórica  

2.1 Educação no Brasil 

O processo de expansão da escolarização básica no Brasil começa a acontecer em meados do 

século XX. Isto se deve pela abolição tardia da escravidão no país, por um lado pelas 

mudanças de tradições, valores e hábitos exigidas de uma população para a qual a escola não 

faz parte da perspectiva normal de vida nem integra sua tradição cultural; e por outro pela 

resistência das elites tradicionais em estenderem a cidadania a escravos e ex-escravos 

(GOLDEMBERG, 1993). 

Com a constituição brasileira de 1988, houve um crescimento acelerado na rede pública de 

ensino, principalmente quanto a educação básica. A educação passou a ser um direito de 
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todos, um dever do Estado e da família (BRASIL, 1988). Assim, atualmente, a educação 

brasileira é regulamentada pelo Governo Federal, através do Ministério da Educação, que 

define os princípios orientadores dos programas educacionais.  

O Brasil ocupa o 57º lugar em educação entre os 65 países avaliados no Programme for 

International Student Assessment (PISA) da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (ODCE) e coordenado no Brasil pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) (PISA, 2012). O analfabetismo ainda afeta 

8,7% da população no país (UNESCO, 2012), sendo 18,3% analfabetos funcionais (IBGE, 

2012). Este último dado é bastante subjetivo e varia bastante entre os estados do país.  

Reformas significativas e mudanças em todos os níveis de ensino tem sido realizadas no país 

nas últimas duas décadas. Aumento nas políticas, programas e propostas de estratégia para 

melhorar a qualidade da educação nacional; geraram redução das desigualdades sociais de 

acesso, elevação da quantidade de alunos concluintes do ensino médio e criação de um 

sistema de avaliação estruturado e sólido. Neste contexto, nota-se que a escola se adaptou a 

vida moderna, porém de uma forma defensiva, tardia, sem garantir a elevação do nível de 

educação. É fato que a qualidade da educação está fortemente ligada com a qualidade da 

formação dos professores, porém este não pode ser o único fator a ser indagado quando se 

analisa os avanços educacionais brasileiros (SANTOS, 2013).  

2.2 Influência da estrutura familiar na educação 

A família é um grupo natural que através do tempo desenvolve padrões de interação. A 

estrutura familiar é constituída por esses padrões, que por sua vez governam o funcionamento 

dos membros da própria família, delineando sua gama de comportamentos e facilitando sua 

interação (BAPTISTA et al., 2001).  

Na história do Brasil, a família passou por períodos distintos, que se relacionavam com o 

contexto sociocultural e econômico no país. No período colonial, o modelo era uma família 

extensa, patriarcal e com casamentos baseados em interesses econômicos. Já nas últimas 

décadas, a diferenciação de gênero foi reduzida, sem educação formal diferenciadas. Esta 
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mudança gerou transformações sem precedentes na formação familiar (CASARIN; RAMOS, 

2007).  

Como uma instituição de grande relevância social, a família é mantenedora de certos valores, 

bem como uma unidade fundamental para a solução de um leque de problemas, também 

relacionado à educação dos filhos. O status socioeconômico e educacional está usualmente 

positivamente correlacionado entre as gerações, ou seja, quanto mais a renda e a escolaridade 

dos país melhor será o desempenho educacional dos filhos (MACHADO; GONZAGA, 2007).  

A renda familiar pode ter fundamental importância no acúmulo de capital humano se usados 

na obtenção de bens facilitadores do aprendizado escolar (aquisição de material escolar) e se 

diminuir a oferta de trabalho infantil. O contexto socioeconômico favorece o acesso a 

melhores escolas e contato com pessoas mais bem instruídas (GOUX; MAURIN, 2005). 

Quanto a influência de escolaridade dos pais sobre o aprendizado dos filhos, existem quatro 

canais potenciais: pais mais escolarizados (i) podem adquirir mais bens para o aprendizado de 

seus filhos; (ii) geralmente tem como parceiros com nível de escolaridade similar, o que 

potencializa o efeito da escolaridade; (iii) tendem a ter um padrão de comportamento em que 

nutrem mais expectativas em relação à escolaridade dos filhos; e (iv) tendem a possuir menos 

filhos (DAROS et al., 2012). 

2.3 Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 

O Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) foi criado em 1998 pelo Ministério da 

Educação (MEC) com o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes ao fim da escola 

básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio), buscando contribuir para a 

melhoria da qualidade desse nível de escolaridade (INEP, 2015). 

O ENEM tem sido um valioso instrumento da política de implementação da reforma do 

ensino médio, difundindo seus objetivos de forma intensiva em todo Brasil. Este exame dá 

destaque para a educação com conteúdo analiticamente mais ricos, com ênfase no 

desenvolvimento do raciocínio lógico e a capacidade de aprender a aprender. A prova do 

ENEM foi fortemente relacionada com a habilidade Gf-Gf (Inteligência fluida e Inteligencia 
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cristalizada), as quais estão diretamente relacionada com os processos cognitivos estudados 

por Piaget, guro da educação no Brasil (GOMES; BORGES, 2009).  

Ao construir uma matriz de competências e habilidades que serve de referência para a 

avaliação, é possível, pela primeira no Brasil, estabelecer um padrão para o término da 

escolaridade básica. Isto já ocorre em outros países como EUA e França (CASTRO; TIEZZI, 

2005). Desde 2010, o Ministério da educação (MEC) propôs a reformulação do ENEM e sua 

utilização como forma de seleção unificada nos processos seletivos das Instituições Federais 

de Ensino Superior (IFES). Além de possibilitar um acesso democrático as instituições de 

ensino, há uma melhor distribuição de vagas nas unidades e permite uma mobilidade 

acadêmica em todo território nacional (ANDRIOLA, 2011).  

A prova é dividida em quatro partes: (1) Linguagens, códigos e suas tecnologias, que abrange 

o conteúdo de Língua Portuguesa (Gramática e Interpretação de Texto), Língua Estrangeira 

Moderna, Literatura, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação; (2) Matemática e 

suas tecnologias; (3) Ciências da Natureza e suas tecnologias, que abrange os conteúdos de 

Química, Física e Biologia (4) Ciências Humanas e suas tecnologias, que abrange os 

conteúdos de Geografia, História, Filosofia, Sociologia e conhecimentos gerais (INEP, 2015). 

3. Métodos de Pesquisa  

A presente pesquisa buscou estimar a relação existente entre a influência da estrutura familiar 

com o desempenho do candidato no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), com a 

abordagem da análise de variância. Para realizar o experimento foram utilizados os 

microdados do Enem coletados por meio de questionários do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) no ano de 2013 com os concluintes do Ensino 

Médio. 

O Inep é um órgão federal vinculado ao Ministério da Educação (MEC), cuja missão é 

promover pesquisas e avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro, com o intuito de 

auxiliar atividades de políticas públicas para área de educação, além de produzir informações 

claras e confiáveis aos gestores, pesquisadores, educadores e público em geral (INEP, 2015). 
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Os dados das pesquisas do Inep são gerados a partir de análises estatísticas e avaliativos em 

todos os níveis e modalidades de ensino, dentre eles, o ENEM, o qual busca avaliar o 

desempenho do aluno ao fim da educação básica, com o intuito de aprimorar a qualidade 

desse nível de escolaridade (INEP, 2015). 

4. Modelo de Análise 

Análise de variância é a técnica estatística que permite avaliar afirmações sobre as médias das 

populações. Às vezes é usada a abreviação ANOVA (do inglês Analysis of Variance). A 

análise visa, fundamentalmente, verificar se existe uma diferença significativa entre as médias 

e se os fatores exercem influência em alguma variável dependente (JOHNSON; WICHERN, 

1992). 

A análise de variância compara médias de diferentes populações para verificar se essas 

populações possuem médias iguais ou não. Assim, essa técnica permite que vários grupos 

sejam comparados simultaneamente. A técnica é utilizada quando se quer decidir se as 

diferenças amostrais observadas são reais (causadas por diferenças significativas nas 

populações observadas) ou casuais (decorrentes da mera variabilidade amostral). Portanto, 

essa análise parte do pressuposto que o acaso só produz pequenos desvios, sendo as grandes 

diferenças geradas por causas reais (JOHNSON; WICHERN, 1992). 

Segundo Johnson e Wichern (1992) as hipóteses a serem testadas na análise de variância são: 

 Hipótese nula (H0): as médias populacionais são iguais. 

 Hipótese alternativa (H1): pelo menos uma das médias populacionais é diferente das 

demais. 

Em um experimento, cada observação Yij pode ser decomposta conforme o modelo a seguir: 

Yij = µ + τi + Eij i = 1, . . . , I e j = 1 , . . . , J ( 7. 1 ) 

Em que: 

Yij é a observacão do i-ésimo tratamento na j-ésima unidade experimental ou parcela; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Signific%C3%A2ncia_estat%C3%ADstica
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µ é o efeito constante (média geral); 

τi é o efeito do i- ésimo tratamento; 

Tij ´e o erro associado ao i-ésimo tratamento na j-ésima unidade experimental ou parcela 

assumido como: Eij IID∼ N (0, σ2 ) . Aqui, IID significa que os erros devem ser 

independentes e identicamente distribuídos. 

Em um experimento, existe o interesse em testar se há diferenças entre as médias dos 

tratamentos, o que equivale a testar as hipóteses: 

H0 : µ1 = µ2 = · · · = µI 

H1 : µi ≠ µi’ para pelo menos um par ( i, i’), com i ≠  i’ 

Em que: 

µi = µ + τi                          i = 1, 2, . . . , I. 

A análise de variância baseia-se na decomposição da variação total da variável resposta em 

partes que podem ser atribuídas aos tratamentos (variância entre) e ao erro experimental 

(variância dentro). 

5. Resultados 

Para a análise dos dados foram separados as informações do INEP do ENEM 2013 referentes 

à escolaridade da mãe, escolaridade do pai, renda familiar. Em seguida realizou-se a análise 

de cada fator em relação às médias das notas do Exame. 

Com o auxilio do software Excel, aplicou-se uma ANOVA nos dados. A Tabela 1 representa 

a análise de variância realizada em relação à escolaridade da mãe e as médias de notas dos 

alunos. 
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A Tabela 1 originou o Gráfico 1, que exibe a variação das médias das notas em relação ao 

nível de escolaridade das mães dos candidatos. Pode-se observar que as médias variam de 

aproximadamente 460 até aproximadamente 558. Tendo uma variação de 98 unidades. Da 

menor média (mães que não estudaram) até a maior (mães com pós-graduação). Mostrando 

que o grau de escolaridade da mãe tem influência positiva na nota dos candidatos, ou seja, 

quanto maior a escolaridade da mãe, maior as notas dos filhos.  
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Para melhor visualização dos dados, foi desenvolvido o gráfico boxplot para cada grupo de 

escolaridade (Gráfico 2). 
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E para observar a percentagem de cada nível de escolaridade materna dos candidatos, 

observa-se o Gráfico 3.  
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Pode-se observar no Gráfico 3 em ordem decrescente de valores: 24% das mães (possuem 

ensino médio completo), 23% (1ª a 4ª série do ensino fundamental), 18% (5ª a 6ª série do 

ensino fundamental), 10% (ensino superior), 7% (ensino médio incompleto), 6% (pós-

graduação), 5% (não estudou), 4% (ensino superior incompleto), 3% (não sei). 

A Tabela 2 representa a análise de variância realizada em relação à escolaridade dos pais e as 

médias de notas dos alunos. 
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A partir da Tabela 2, foi possível elaborar o Gráfico 4, o qual exibe a variação das médias das 

notas em relação ao nível de escolaridade dos pais dos candidatos do ENEM 2013. Nessa 

análise as médias variam de aproximadamente 461 até aproximadamente 583. Tendo uma 

variação de 122 unidades. Da menor média (pais que não estudaram) até a maior (pais com 

pós-graduação). Mostrando que o grau de escolaridade do pai tem influência positiva na nota 

dos candidatos, ou seja, quanto maior a escolaridade do pai, maior as notas dos filhos. 
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Para melhor visualização dos dados, foi desenvolvido o gráfico boxplot para cada grupo de 

escolaridade (Gráfico 6).  

 

O Gráfico 7 exibe a proporção de cada nível de escolaridade paterna dos candidatos. Pode-se 

observar em ordem decrescente de valores as seguintes informações: 28% dos pais (pararam 
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de estudar da 1ª a 4ª série do ensino fundamental), 20% (possuem ensino médio completo), 

17% (5ª a 6ª série do ensino fundamental), 9% (não sei), 8% (ensino superior), 6% (não 

estudou), 6% (ensino médio incompleto), 3% (ensino superior incompleto), 3% (pós-

graduação). 

 

Ao analisar o Gráfico 3 e o Gráfico 7, conclui-se que a grande maioria dos pais e mães dos 

candidatos do ENEM 2013 estudaram até o Ensino Fundamental e Ensino Médio, 

representando 65% dos casos. A maioria das mães cursou o ensino médio (24%), enquanto a 

maioria dos pais cursaram apenas o ensino fundamental (28%). No entanto, em ambos os 

casos, quando somados ensino fundamental e ensino médio obteve-se o valor de 65%, o que 

representa a maioria. 

A Tabela 3 representa a análise de variância realizada em relação à renda e as médias de 

notas. 

Tabela 3 – ANOVA – Renda familiar 

RESUMO 

    Grupo Contagem Soma Média Variância 

1 – Nenhuma renda 12725 5787161 454,7867191 3226,349469 
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até 1 SM* 

2 – Mais de 1 SM* 

até 2 SM* 
366222 172900175,3 472,1184835 3291,510512 

3 – Mais de 2 SM* 

até 3 SM* 
139059 69601021,08 500,5143218 3954,286977 

4 – Mais de 3 SM* 

até 5 SM* 
95377 49707909,2 521,1729159 4548,219583 

5 – Mais de 5 SM* 

até 7 SM* 
52631 28659364,98 544,5339244 5192,904403 

6 – Mais de 7 SM* 

até 9 SM* 
21848 12308496,83 563,3694995 5549,444723 

7 – Mais de 9 SM* 

até 12 SM* 
13091 7559191,75 577,4342487 5583,585973 

8 – Mais de 12 SM* 

até 20 SM* 
15142 8948974,15 591,0034441 5425,636845 

9 – Mais de 20 SM* 13944 8532561,2 611,9163224 5445,776909 

*SM – Salário Mínimo 

Fonte: Elaboração própria. 

A Tabela 3 deu origem ao Gráfico 8, que exibe a variação das médias das notas em relação a 

renda familiar dos candidatos. Ao verificar os resultados obtidos em relação à renda, 

observou-se que as médias variam de aproximadamente 455 até aproximadamente 612. Tendo 

uma variação de 157 unidades. Da menor média (nenhuma renda até 1 salário mínimo) até a 

maior (mais de 20 salários mínimos). Mostrando que a renda tem influência positiva na nota 

dos candidatos, ou seja, quanto maior a renda, maior as notas dos filhos. 
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Para melhor visualização dos dados, foi desenvolvido o gráfico boxplot para cada grupo de 

renda (Gráfico 9).  
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O Gráfico 10 exibe a proporção de cada nível de renda média mensal dos candidatos do 

ENEM – 2013. 
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Pode-se observar no Gráfico 10 em ordem decrescente de valores as seguintes informações: 

50% (possuem renda de 1 a 2 salários mínimos), 19% (de 2 a 3 salários mínimos), 13% (de 3 

a 5 salários mínimos), 7% (de 5 a 7 salários mínimos), 3% (de 7 a 9 salários mínimos), 2% 

(de 9 a 12 salários mínimos), 2% (de 12 a 20 salários mínimos), 2% (mais de 20 salários 

mínimos), 2% (nenhum até 1 salário mínimo). Conclui-se então que a grande maioria (84%) 

possui renda de até 5 salários mínimos. 

Após a realização das três análises de variâncias foi possível a constatação de que todos os 

fatores avaliados (escolaridade do pai, escolaridade da mãe e renda familiar) tiveram impacto 

positivo nas notas dos alunos brasileiros prestadores do  Exame Nacional de Ensino Médio 

(ENEM). 

A grande maioria das mães e dos pais concluiram seus estudos no ensino fundamental e 

ensino médio. A grande maioria dos candidatos possui renda familiar de até 5 salários 

mínimos. 

6. Considerações Finais 

Apesar dos avanços em educação alcançados no Brasil na última década, nota-se com os 
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dados estudados que a maior parte da população apresenta baixa escolaridade, e estão nos 

patamares de rendas mais baixas, inclusive muitas famílias ganham abaixo de um salário 

mínimo. Estes fatores afetam a prioridade dada à educação dos filhos, bem como a estrutura 

disponível para o aprendizado destes indivíduos.  

Este estudo teve como objetivo central determinar se a estrutura familiar tem influências sobre 

o desempenho do candidato no Exame Nacional de Ensino Médio. Como objetivos 

específicos, buscou-se analisar a variância existente entre a escolaridade do pai, escolaridade 

da mãe, renda familiar e a média dos candidatos. Considerando o exposto, constata-se que 

todos os objetivos específicos foram atingidos, de modo a alcançar o objetivo geral da 

pesquisa.  

A análise de variância entre cada grupo dos dados permitiu avaliar se as médias de cada 

variável apresentavam diferenças significativas, e se os fatores exerciam influência sob as 

médias dos candidatos. Com isso, a principal contribuição está na possibilidade de gerar 

direcionamentos estratégicos, para as políticas governamentais, de quais variáveis devem ser 

melhoradas no decorrer dos anos, de modo a auxiliar o desempenho educacional do país.    

Considera-se que os métodos de pesquisa utilizados foram satisfatórios no cumprimento dos 

objetivos propostos. A principal dificuldade encontrada no decorrer do estudo refere-se a 

utilização de um banco de dados já pronto, de modo que a estruturação do questionário 

inviabilizou análises mais detalhadas. 

Como propostas para trabalhos futuros, os resultados alcançados com esta pesquisa poderão 

ser replicados em outras edições do exame nacional para constatar se os resultados se 

assemelham com o da presente pesquisa, bem como outras variáveis disponíveis neste banco 

de dados poderão ser utilizados para novos tipos de analises.    
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