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Desigualdade de oportunidades e acesso à informação:
evidências para a Universidade Federal da Paraíba

Resumo

O presente artigo objetiva analisar o papel do acesso à informação no âmbito da educação
superior, controlando para fatores como escolaridade do pai, sexo, cor e esforço individual,
com base nas informações acadêmicas e socioeconômicas dos estudantes do Campus I da
Universidade Federal da Paraíba, entre 2001 e 2010. A estratégia empírica consistiu em
estimações por mínimos quadrados ordinários no intuito de analisar o impacto médio das
variáveis sobre o coeficiente de rendimento acadêmico, além de regressão quantílica, tendo
como propósito contornar os problemas de heterogeneidade dos indivíduos. Os resultados
encontrados foram: I. O acesso à informação impacta positivamente as notas dos discentes.
II. O acesso à informação diminui sua importância ao longo da distribuição condicional de
CRA. III. Alunos que têm pais com, no mínimo, ensino superior, são brancos e do sexo
masculino têm melhor desempenho em relação aos demais, com maior ênfase nos que pos-
suem menores notas. IV. O CRA não depende do esforço individual.

Palavras-chave: Acesso à Informação; Desigualdade de Oportunidades; Ensino Superior.

Abstract

This article aims to analyze the role of access to information in higher education, con-
trolling factors such as paternal education, gender, color and individual effort, based on
academic and socioeconomic information from students at Campus I of the Federal Uni-
versity of Paraíba, between 2001 and 2010. The empirical strategy consisted of ordinary
least squares estimates to analyze the average impact of the variables on the academic per-
formance coefficient, in addition to the quantile regression, with the aim of circumventing
the heterogeneity problems of individuals. The results found were: I. Access to informa-
tion positively impacts students’ grades. II. Access to relevant information is its importance
throughout the CRA conditional distribution. III. Students who have parents with, at least,
higher education, are white and male perform better than the others, with greater emphasis
on those with lower grades. IV. The CRA does not depend on individual effort.

Keywords: Access to Information; Inequality of Opportunities; Higher Education.

Área 3: Economia do Trabalho, Economia Social e Demografia.
classificação JEL : I23, D63, C21



1 Introdução
A desigualdade tem sido por décadas tema de discussões dos policy makers, no intuito de

combatê-la. Todavia, há a desigualdade que pode ser ocasionada por fatores que são endógenos
aos indivíduos, como também a advinda do conjunto de oportunidades que esses possuem, como
argumentam Bourguignon et al. (2007). Assim, o processo justo para combater as disparidades
sociais não é aquele que vise crescimento e distribuição igualitária da renda, mas sim o que
tem como objetivo atenuar o papel dos fatores exógenos no resultado dos agentes (MEIER;
STIGLITZ, 2000; RAWLS, 2009; SEN, 2018).

É nesse sentido que caminha a teoria da igualdade de oportunidade popularizada por
Roemer (1998), que a formalizou separando os determinantes da desigualdade entre as variáveis
relacionadas ao esforço (fatores de responsabilidade), assim como as que têm relação com as
circunstâncias (fatores de não responsabilidade). Os fatores de responsabilidade é a parcela que
determina o resultado devido às escolhas próprias de cada indivíduo, como decisão de migrar,
horas trabalhadas, anos de estudos. No caso dos fatores de não responsabilidade, consistem em
um conjunto de características que não dependem dos agentes. Entre essas estão: background
familiar, cor, sexo e local de nascimento.

Dessa maneira, a desigualdade existe para além do diferencial do esforço individual. Con-
forme Ferreira et al. (2011), há a desigualdade justa, que age como incentivo para que os indiví-
duos se esforcem, e a injusta, a qual é resultado de condições exógenas a cada pessoa. Perante
isso, distinguir a boa e má desigualdade é fundamental para a realização de políticas públicas
que reduza a disparidade de resultados de maneira que não sacrifiquem os incentivos para o es-
forço (ROEMER, 1998; BOURGUIGNON et al., 2007; LEFRANC et al., 2009; PISTOLESI,
2009; CHECCHI; PERAGINE, 2010; SOUZA et al., 2018).

Embora aparentemente fácil a definição da desigualdade de oportunidades, a escolha da
estratégia para a mensuração do esforço não segue o mesmo caminho. Exemplo disso são os
trabalhos de Bourguignon et al. (2007), Fleurbaey et al. (2008) e Pistolesi (2009), passíveis
de destaque na literatura, que adotam estratégias empíricas diferentes para mensurá-lo. O pri-
meiro o considera como fator observável, ou seja, são utilizadas variáveis capazes de mensurar
os fatores de responsabilidade. No caso dos demais, admitem o esforço como não observável,
utilizando uma distribuição não paramétrica para a construção do contrafactual baseada no Ro-
emer’s Indetification Axiom – RIA: pessoas no mesmo percentil da distribuição condicionada
ao seu tipo despendem o mesmo nível de esforço.1

Para a aferição dos fatores de não responsabilidade, a literatura converge em relação à
estratégia e variáveis a serem utilizadas. Outro ponto de concordância é a relevância do back-
ground familiar como determinante do resultado dos indivíduos, pois há uma tendência das
características dos pais serem perpassadas para os filhos, dificultando, dessa maneira, a mo-
bilidade intergeracional (WOESSMANN, 2004; FIGUEIREDO et al., 2012; GUIMARÃES;
SAMPAIO, 2013; FIGUEIREDO et al., 2014).

Nessa perspectiva, Bourguignon et al. (2007), analisando efeitos para a renda, apontam
o background familiar como fator chave da desigualdade de oportunidades. Mais próximo da
discussão do presente estudo estão Becker & Tomes (1979) e Goldberger (1989), que anali-
sam a mobilidade intergeracional em relação aos resultados econômicos, assim como ao nível
educacional alcançado no EUA e concluem que as características dos pais exercem papel fun-
damental sobre o êxito dos agentes. Behrman et al. (2000), num estudo para a América Latina,
obtêm resultados semelhantes.

1Existem diversas abordagens para o tratamento do esforço. Ver, por exemplo, Ferreira et al. (2008), Dill &
Gonçalves (2012) e Souza et al. (2018).
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Ademais, outro fator exógeno que pode determinar o resultado dos indivíduos é o acesso
à internet, visto a importância do acesso à informação para o desempenho indivudual. Dado
isso, embora ainda sem discussão na literatura, o acesso à internet é uma característica passível
de atenção para a análise da desigualdade de oportunidades, pois, a cada dia que se passa, o
mundo se torna cada vez mais integrado ao meio digital.

Nesse sentido, Salata et al. (2013) destaca a importância da internet sobre o conjunto de
informações e na possibilidade disso impactar nas oportunidades dos indivíduos. Esse estudo,
partindo de modelos logit e logit multidimensionais, mostra que os mais pobres tendem a ser
prejudicados em relação ao uso da internet por não terem acesso a micro computadores, além
dos mais ricos conseguirem utiliza-la de forma mais avançada.

Para o entendimento da motivação do presente trabalho, cabe uma explicação do contexto
brasileiro. Nas últimas décadas, no âmbito da educação, as políticas sociais instituídas tive-
ram como foco principal a expansão do ensino superior. Vinhais (2013) aponta que a expansão
teve marco inicial em 1998 e passou por três fases. Primeiro, entre 1998 e 2002, ampliou-se o
número de vagas e cursos ofertados pelas universidades federais. Em 2003, começou a aber-
tura de novas universidades e cursos, principalmente nas regiões interioranas. Por último, em
2007, foi adotada a estratégia de aumentar a eficiência da utilização das estruturas já existentes
para a ampliação do acesso através do Programa de Apoio de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (Reuni).

Desde então, muito se debate sobre o papel da educação superior no combate às desi-
gualdades. Isso porque a educação tende e gerar um benefício marginal privado menor que o
benefício marginal social, confirmado pelo estudo de Niquito et al. (2018), o qual indica que
a expansão do ensino superior no Brasil causou aumento de renda e diminuição da taxa de fe-
cundidade. Outrossim, há o questionamento em relação a quem está sendo beneficiado pela
expansão, dado que o resultado do vestibular pode ser determinado pelas circunstâncias.

Guimarães & Sampaio (2013), por exemplo, num estudo para a Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) apontam que o principal determinante para o desempenho do estudante na
nota do vestibular é o background familiar. Figueiredo et al. (2014) averiguando os determinan-
tes da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) , acusam como crucial o papel das
circunstâncias no resultado, principalmente na região Nordeste. Carvalho & Waltenberg (2015)
fazendo a análise com base no indíce de oportunidade humana (IOH) proposto por Ferreira et al.
(2008) mostra que, apesar do Brasil ter melhorado a situação da desigualdade de oportunidades
no ensino superior (IOH = 0,218) entre 2003 e 2013, ainda está longe do ideal 2.

Na Europa, a partir da década de 1990 também houve um processo de expansão do ensino
superior na maioria dos países e, desde então, estudos investigam os efeitos dessa política. Para
o reino unido, Blanden & Machin (2004) concluíram que a população mais pobre foi relativa-
mente prejudicada em relação ao acesso, aumentando a distância dos resultados injustos para
os que possuem renda alta. No caso da Itália, Bratti et al. (2008) observaram que a expan-
são impactou no acesso à universidade, mas o mesmo não ocorreu em relação no número de
diplomas.

Para os 57 países que participaram do PISA em 2006, Ferreira & Gignoux (2014) investi-
garam sobre a desigualdade de oportunidades no desempenho dos alunos na prova. O resultado
do estudo mostrou que 35% das disparidades no êxito educacional advém das circunstâncias,
tendo maior impacto na Europa continental e América Latina do que na Ásia, Escandinávia e
América do Norte.

Tendo em vista a sugestão do impacto do acesso à informação sobre o conjunto de opor-
tunidades e a relação entre desigualdade de oportunidades e educação, este estudo tem como

2No caso de igualdade de oportunidade: IOH=1
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objetivo principal, a partir de evidências para Universidade Federal da Paraíba (UFPB), res-
ponder a seguinte pergunta: Qual o impacto do acesso à informação e dos demais fatores de
não responsabilidade no rendimento dos estudantes? Para isso, serão realizadas estimações por
mínimos quadrados ordinários para verificar o impacto médio do acesso à informação, variá-
veis de circunstâncias e esforço individual sobre o CRA e regressão quantílica no intuito de
analisar o comportamento desses ao longo da distribuição condicional de CRA. O trabalho tem
como diferencial a análise do papel da informação sobre o resultado estudantil, até então sem
exploração no Brasil.

Além desta introdução, este trabalho está dividido em mais três seções. São essas: pro-
cedimentos metodológicos, resultados e discussão e considerações finais. Na primeira, será
apresentado a abordagem para a análise utilizada neste estudo. Enquanto na segunda, será feita
a discussão dos resultados obtidos nas estimações por MQO e regressão quantílica. Por fim, a
última é a responsável por concluir os resultados e sugerir direções de políticas públicas efici-
entes para resolução da desigualdade de oportunidades.

2 Procedimentos metodológicos
Esta seção é reponsável por fazer a análise dos dados utilizados no estudo. Também será

realizado a explicação da estratégia empírica do trabalho.

2.1 Dados
Foram utilizados dados dos estudantes da UFPB do campus I, localizado em João Pessoa-

PB, fornecidos pela Superintendência de Tecnologia da informação (STI) da Universidade, entre
2001 e 2010. Essa base de dados conta com informações acadêmicas sobre o coeficiente de
rendimento acadêmico (CRA), nota do vestibular, semestre de entrada e saída, dentre outras.
Além disso, possui variáveis de circunstâncias dos alunos, como nível de escolaridade do pai,
sexo, cor, acesso a computador e internet. Os fatores de não responsabilidade foram obtidos
a partir da aplicação do questionário socioeconômico pela Comissão Permanente de Vestibular
(COPERVE).

Os dados relacionados as informações acadêmicas, do STI, têm 560.000 observações.
No entanto, como o objetivo deste estudo é analisar o da desigualdade de oportunidades, foram
retirados da amostra os discentes que abandonaram, não responderam ou responderam de forma
incompleta o questionário da COPERVE. Isso porque as informações sobre a circunstâncias e o
desempenho do aluno no início e final do curso é importante para a análise. Com isso, restaram
131.188 observações.

A Tabela (1) traz as estatísticas descritivas das variáveis de interesse do estudo. Os alunos
brancos representam 49% do grupo, já em relação ao sexo, 53% da amostra é composta por mu-
lheres, e 30% têm pais com, no mínimo, ensino superior. Na variável de acesso de informação
estão contidos estudantes que possuem acesso a computador e internet, e representam 68% dos
discentes. Por fim, nesse período a nota média do vestibular foi de 532,93.
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Tabela 1 – Estatísticas descritivas das variáveis do modelo

Variáveis Média Coeficiente de variação Mínimo Máximo

CRA 6,28 47% 0 10
Raça 0,49 101% 0 1
Sexo 0,53 92% 0 1
Pai com ensino superior ou mais 0,30 153% 0 1
Nota do vestibular 532,93 11% 390,2 752
Acesso à informação 0,68 67% 0 1

Fonte: elaboração própria a partir de dados do STI UFPB e COPERVE

Na Tabela (2), estão contidas as notas médias por raça, sexo, escolaridade do pai e acesso
à informação. Os resultados apontam que na UFPB, os estudantes brancos possuem, em média,
CRA maior que os discentes não brancos. Além disso, mulheres têm notas menores que os
homens e alunos com pais que têm ensino superior possuem desempenho melhor que os que
têm pais com nível de escolaridade inferior. Por último, discentes com acesso à informação
possuem notas maiores, na média.

Os resultados das estatísticas descritivas dos discentes por variável circunstâncias traz
resultados importantes, no sentido de entregar indícios de problemas da desigualdade de opor-
tunidades sobre o rendimento acadêmico. A partir desses, é possível perceber que sexo, raça,
educação dos pais e acesso à informação parecem influenciar no desempenho dos discentes.

Tabela 2 – Nota por variável de ciscunstância

Variáveis Média Coeficiente de variação Mínimo Máximo

Raça
Brancos 6,33 46,28% 0 10
Não brancos 6,22 47,90% 0 10

Sexo
Masculino 6,92 38,58% 0 10
Feminino 5,72 53,67% 0 10

Escolaridade do pai
Ensino superior ou mais 6,51 44,08% 0 10
Demais níveis de educação 6,17 48,46% 0 10

Acesso a informação
Possui computador e internet 6,31 46,75% 0 10
Sem computador e/ou internet 6,17 47,98% 0 10

Fonte: elaboração própria a partir de dados do STI UFPB e COPERVE

2.2 Modelo Empírico
Como já introduzido na seção anterior, a abordagem da teoria da igualdade de oportuni-

dade proposta por Roemer (1998) postula que o resultado dos indivíduos é determinado pelos
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fatores de respondabilidade e não responsabilidade. Assim, tem-se que:

𝑌 i = 𝛼t𝐸 i + 𝜆i𝐶 i + 𝑢i (1)

Onde 𝑌 i é a variável de resultado,𝐸 i e 𝐶 i são os vetores compostos por variáveis rela-
cionadas ao esforço e circuntâncias, respectivamente, e 𝑢i é o termo de erro, o qual representa
fatores aleatório.

Como o trabalho trata da desigualdade de oportunidades, tendo como enfoque o papel do
acesso à informação, no rendimento do estudante na UFPB, a variável utilizada como proxy
para o resultado será o CRA, o qual é a média aritmética das notas obtidas nas disciplinas
cursadas a cada semestre. A partir disso, para a estimação de todas as equações serão utilizados
erro padrão robusto e bootstrap 1000 replicações, seguindo o modelo:

𝐶𝑅𝐴 = 𝛽𝑍 i + 𝛼𝐸 i + 𝜆𝐶 i + 𝑢i (2)

Onde 𝑍 i é o vetor de referente ao acesso à informação, 𝐸 i do esforço e 𝐶 i o das cicunstân-
cias. Dessa maneira, estima-se o papel do acesso a informação controlando as demais variáveis
que Roemer (1998) sugere como determinante do êxito dos indivíduos. Serão quatro modelos
estimados nessa etapa, começando pelo CRA em função do esforço e da variável de interesse
do estudo, que é o acesso à informação e, depois disso, acrescenta-se as demais variáveis de
circunstâncias.

No caso do acesso à informação foi criada uma variável binária de interação (1, se possui
computador e internet e 0, se não possui nenhum ou algum desses), dado que Salata et al. (2013)
conclui que o não acesso a computador dificulta o acesso à internet. No modelo mais completo,
o vetor de variáveis de circunstâncias é composto por dummies de sexo (1 se feminino, 0 se
maculino), cor (1, se branco e 0, se não branco), escolaridade do pai (1, se possui no minímo
ensino superior e 0, caso contrário).3

Para o vetor de esforço, Roemer (1998) admite endogeneidade entre esforço e circuns-
tâncias. A ocorrência disso deve-se aos indivíduos com mais oportunidades serem capazes de
utilizar os recursos de forma mais eficiente. Com isso, é proposto a estimação de uma regressão
auxiliar, que para o presente estudo foi seguida:

𝐸 i = 𝛽𝑍 i + 𝜆𝐶 i + 𝑣i (3)

A estimação da Equação (3) foi realizada com o intuito de mensurar o esforço livre dos
fatores circunstâncias, realizando um procedimento em duas estapas para contornar o problema
de endogeneidade. Primeiro, regrediu-se a nota do vestibular em função apenas das circuntân-
cias e, depois disso, utilizou-se o resíduo dessa regressão como proxy para o esforço na Equação
(3). Por fim, o resíduo dessa última regressão é a variável referente ao esforço na Equação (2).

2.3 Regressão Quantílica
Como problema intrínseco aos trabalhos com micro dados, Gujarati & Porter (2011) argu-

mentam que as amostras tendem a serem heterogêneas, dado que os indivíduos têm caracterís-
ticas particulares. Por se tratar de uma amostra de dados relacionados a indivíduos, este estudo
está sujeito a essas heterogeneidades e, portanto, é interessante que dividi-los em grupos, além
de empregar técnica econométrica robustas a outliers. Para tal propósito, será utilizada regres-
são quantílica.

Dessa forma, busca-se obter com maior precisão o impacto do esforço, acesso à infor-
mação e dos fatores de não responsabilidade sobre a distribuição da média notas. Essa téc-

3Não foram utilizadas variáveis referentes às características da mãe por falta de dados.
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nica apresenta vantagens sobre o MQO, pois, conforme Koenker & Bassett (1978), a regressão
quantílica é robusta a outliers, pode ser usada quando a distribuição não é gaussiana, permite
caracterizar toda distribuição condicional de uma variável resposta a partir de um conjunto de
regressores e, devido aos erros não possuírem uma distribuição normal, os estimadores podem
ser mais eficientes que os do MQO.

Nesse sentido, será estimado o modelo da Equação (2) para os quantis 0,25, 0,50 e 0,75 .
Para efeito de explicação, o n-ésimo quantil de Y é o quantil que divide a amostra na proporção
de (𝜏 ) valores no limite inferior e (1-𝜏 ) no superior. Assim, a estimação do 𝜏 -ésimo quantil é
dada por:

𝑄𝑦i(𝜏 |𝑌 ) = 𝑋 ′𝛽(𝜏 ) (4)

A estimativa dos coeficientes da regressão quantílica se dá a partir do seguinte problema
de minimização:

𝑚𝑖𝑛

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑚∑︁
𝑗=1

𝜌𝜏 (𝑦it𝑥it𝛽(𝜏)) (5)

3 Resultados e discussão
Nesta seção serão apresentados os resultados referentes ao impacto da desigualdade de

oportunidades no desempenho dos estudantes da UFPB. A análise será dividida em duas partes:
nas estimações por MQO e regressão quantílica.

3.1 Resultados da estimação por Mínimos Quadrados Ordinários
Na Tabela (3) estão dispostos os resultados dos quatro modelos estimados para verificar

a desigualdade de oportunidades sobre o desempenho dos estudantes da UFPB. Optou-se por
começar com o modelo contendo apenas a variável de interesse do estudo, o acesso à informa-
ção, e o esforço explicando o rendimento acadêmico. Em seguida, acrescentou-se o background
familiar por ser a variável que a literatura aponta como mais importante no êxito dos estudan-
tes (WOESSMANN, 2004; GUIMARÃES; SAMPAIO, 2013; FIGUEIREDO et al., 2014). No
modelo 3, foi adicionado o sexo e, por fim, no último modelo, também foi utilizada a cor como
variável explicativa.
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Tabela 3 – Coeficientes das circuntâncias e esforço sobre o CRA

Variáveis Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4

Acesso-Informação 0,120*** 0,0476*** 0,061*** 0,053***
(0,017) (0,017) (0,017) (0,018)

Escolaridade-Pai 0,321*** 0,309*** 0,302***
(0,018) (0,017) (0,017)

Sexo -1,198*** -1,199***
(0,016) (0,015)

Cor 0,081***
(0,016)

Esforço 0,000 0,000 0,000 0,000
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Constante 6,197*** 6,149*** 6,790*** 6,757***
(0,014) (0,014) (0,015) (0,016)

Fonte: elaboração própria. Os asteriscos representam nível de significância na rejeição da hipótese nula. "*","**","***"são 10%, 5% e 1%,
respectivamente.
Nota 1: categoria das variáveis - escolaridade-Pai (1=ensino superior ou mais; 0-caso contrário), sexo (1=feminino;0=masculino), cor
(1=branco; 0=não branco); acesso-informação(1=possui computador e internet: 0=não possui computador, nem internete ou algum dos dois)
Nota 2: Os números entre parênteses são referentes ao erro padrão dos estimadores

Nota-se que, no modelo 1, o fato do estudante possuir computador e internet impacta
positivamente no seu CRA, assim como nos modelos 2, 3 e 4. Ao acrescentar as variáveis de
controle, percebe-se que o papel do acesso à informação é menor, porém ainda positivo sobre o
desempenho estudantil. Como surgerido por Salata et al. (2013), o acesso à informação tem im-
portância sobre o conjunto de oportunidades dos indivíduos, fazendo com que os que possuem
tenham vantagens sobre os demais. Esse resultado, além de ser um acréscimo para a literatura
de desigualdade de oportunidades, é importante para a formulação de políticas públicas que
visem atenuar o papel do acesso à informação sobre o desempenho estudantil.

No caso do background familiar, apesar dos achados no presente estudo contrariar a lite-
ratura, visto que essa o aponta como principal determinante da desigualdade de oportunidades, a
escolaridade do pai se mostra significante, além de ser o principal determinante, para o modelo
2 e o segundo para os demais, do CRA dos estudantes da UFPB em todos. Entretanto esses re-
sultados, corroboram com a literatura, no sentido de que as características dos pais impactam no
desempenho dos filhos e, portanto, a mobilidade intergeracional é afetada (BECKER; TOMES,
1979; GOLDBERGER, 1989; BEHRMAN et al., 2000; WOESSMANN, 2004; GUIMARÃES;
SAMPAIO, 2013; FIGUEIREDO et al., 2014).

Para a variável sexo, os resultados apontam que, em média, o fato da discente ser do sexo
feminino faz com que a média de suas notas sejam -1,998, para o modelo 3, e -1,999, no modelo
4, que as dos estudantes do sexo masculino. No que tange a essa variável, a maior parte dos
trabalhos de desigualdade de oportunidades na educação mostram que o sexo feminino tende a
ter melhores notas, como é o caso de Figueiredo et al. (2014) e Birch & Miller (2006). O último
liga esse fato a comportamentos favoráveis das estudantes em relação aos estudos. No entanto,
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Guimarães & Sampaio (2013) chega a resultado semelhante ao presente estudo, mostrando que
as estudantes do sexo feminino possuem notas inferiores aos discentes homens em 2,5.

A variável de circunstâncias acrescentada no último modelo, cor, aponta que estudantes
brancos por possuírem essa característica têm notas maiores que os demais. Essa inferência cor-
robora a literatura de desigualdade de oportunidades (BOURGUIGNON et al., 2007; FIGUEI-
REDO et al., 2012), assim como se assemelha com o resultado de Figueiredo et al. (2014),
apesar desse diferir por apresentar que estudantes não negros possuem notas maiores que os
negros, enquanto o presente estudo analisa brancos e não brancos.

Por fim, em todos os modelos estimados, foi encontrado que os estudantes da UFPB não
tem a média de suas notas determinadas pelo esforço individual. Dessa maneira, enfatiza-se
a importância de implementação de políticas públicas que visem atenuar a desigualdade de
oportunidades, visto que o cenário ideal seria os coeficientes das variáveis circunstâncias serem
iguais a zero, no caso de perfeita igualdade, e o do esforço, quanto maior, melhor (ROEMER,
1998).

3.2 Resultados da Regressão Quantílica
A análise realizada na subseção anterior consiste na estimação do impacto médio das

variáveis sobre desempenho dos alunos na UFPB. Por isso, na Tabela (4) constam os resultados
da regressão quantílica por CRA realizada para o modelo 4, por ser o mais completo, permitindo
ser analisada todas as variáveis de circusntâncias ao longo da distribuição condicional, tendo
como intuito contornar o problema de heterogeneidade dos indíviduos, realizando a estimação
do impacto, na mediana, de cada grupo. Dessa maneira, é possível perceber como os que
possuem menores e maiores notas são influenciados pelas circunstâncias e quais despendem
mais esforço.
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Tabela 4 – Resultados do modelo 4 por quantil

Variáveis Q_25 Q_50 Q_75

Acesso-Informação 0,104** 0,058*** 0,061***
(0,045) (0,012) (0,009)

Escolaridade-Pai 0,500*** 0,201*** 0,113***
(0,042) (0,013) (0,008)

Sexo -2,267*** -1,058*** -0,478***
(0,041) (0,014) (0,007)

Cor 0,210*** 0,041*** -0,003
(0,040) (0,012) (0,007)

Esforço 0,000 0,000 0,000
(0,000) (0,000) (0,000)

Constante 6,038*** 7,858*** 8,578***
(0,047) (0,012) (0,007)

Fonte: elaboração própria. Os asteriscos representam nível de significância na rejeição da hipótese nula. "*","**","***"são 10%, 5% e 1%,
respectivamente.
Nota 1: categoria das variáveis - escolaridade-Pai (1=ensino superior ou mais; 0-caso contrário), sexo (1=feminino;0=masculino), cor
(1=branco; 0=não branco); acesso-informação(1=possui computador e internet: 0=não possui computador, nem internete ou algum dos dois)
Nota 2: Os números entre parênteses são referentes ao erro padrão dos estimadores

A partir dos parâmetros estimados da Tabela (4), é possível concluir, ao nível de 5% de
significância, que o acesso à informação para os estudantes com menores notas, do quantil 0,25,
influencia positivamente o CRA em 0,104. Quando a análise passa para o quantil mediano, esse
impacto diminui quase pela metade, para 0,058. Em concomitância a isso, os estudantes do
quantil 0,75, têm um pequeno aumento em relação ao mediano, passando a terem média de
notas 0,061 maiores que os demais por possuir computador e internet. Nesse sentido, é possível
consumar que os estudantes com menores notas são mais afetados pelo acesso à informação,
tendo essa variável perdendo poder de explicação ao longo da distribuição condicional.

Em relação à escolaridade do pai, os parâmetros estimados têm comportamento seme-
lhante, influenciando em 0,500 o CRA dos estudantes com menores notas. Para os estudantes
na mediana condicional da distribuição do CRA, esse impacto diminui para 0,201 e, no último
quantil, essa influência passa a ser 0,113. Assim sendo, a escolaridade do pai afeta com maior
ênfase os estudantes com menores notas, que os com maiores notas. Essa conclusão está em
conformidade com os estudos de Woessmann (2004) e Guimarães & Sampaio (2013).

Para a variável sexo, pode-se inferir que, assim como na estimativa do impacto médio, é
a que mais influencia o resultado dos estudantes ao longo da distribuição condicional do CRA,
indicando que esse comportamento é constante, em relação a direção e tamanho relativo aos
demais, para todos os grupos de alunos. Entretanto, também nota-se que seu impacto é maior
para o grupo de alunos do quantil 0,25, no qual afeta o CRA em -2,267. Para o quantil 0,50,
isso diminui mais que o dobro, passando a implicar no CRA em -1,058. No caso, dos discentes
com maiores notas, diminui em quase cinco vezes, para -0,478.

Assim como os resultados das estimações para as demais variáveis de circunstâncias, a
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cor tem comportamento semelhante, visto que possui maior parâmetro para os discentes com
menores CRA, os parâmetro estimado aponta que o fato dos estudantes serem brancos, implica
na média de suas notas serem maior 0,210 que as do não brancos para o quantil 0,25. Ao
analisar o quantil mediano, esse impacto se reduz para 0,041. Quando analisado os alunos que
possuem maiores notas, a cor não é capaz de explicar o desempenho estudantil desse grupo.

No que tange aos resultados do esforço, a regressão quantílica não traz acréscimos a
análise por MQO, já que em todos os grupos de estudantes não têm suas notas explicadas pelo
esforço individual. Todavia, a análise das variáveis de circunstâncias por regressão quantílica é
traz resultados importantes para a formulação de políticas públicas, uma vez que os alunos com
menores notas são os principais afetados pelos fatores de não responsabilidade. Nesse sentido,
a ação do Governo para amenizar a desigualdade de oportunidades no ensino superior deve ter
como foco os alunos com menores notas.

Uma possível explicação para esses resultados refrentes aos fatores de não responsabili-
dade, pode ser os diferentes níveis de habilidades ao longo da distribuição de CRA. Os parâme-
tros estimados mostram que os quantis mais elevados têm constantes maiores, além de indicar
que são determinantes do CRA, representando, assim, o nível de habilidade de cada quantil.

4 Considerações finais
O presente estudo buscou analisar o papel do acesso à informação sobre o desempenho

dos estudantes, a partir de evidências para a UFPB no período entre 2001 e 2010, controlando
para fatores como esforço individual e variáveis que são exógenas ao indivíduo, como propõe
Roemer (1998). A análise do papel do acesso à informação não foi encontrada na literatura, por-
tanto, este estudo trouxe evidências acerca disso, com o propósito de sugerir políticas públicas
eficientes. Como estratégia empírica foram usadas estimações por MQO e regressão quantílica.

Nas estimações por MQO, foi possível concluir que os estudantes que possuem compu-
tador e internet têm vantagens sobre os demais. Esse resultado confirma a sugestão de Salata
et al. (2013), os quais indicam que o acesso à informação pode impactar no conjunto de opor-
tunidades dos indivíduos. Além disso, background familiar, cor e sexo também são fatores im-
portantes para explicar o CRA dos discentes, como sugere a literatura (WOESSMANN, 2004;
BOURGUIGNON et al., 2007; GUIMARÃES; SAMPAIO, 2013; FIGUEIREDO et al., 2014).
Enquanto isso, o esforço individual não é responsável por determinar as notas dos estudantes.

A partir da estimação da regresão quantílica, a análise do esforço não sofreu alterações,
visto que para todos os quantis estimados, a proxy não foi significativa. No entanto, o acesso à
informação e as demais variáveis de circunstâncias se mostrou significativas e com resultados
semelhantes, diminuindo a importância ao longo da distribuição condicional de CRA. Uma
possível explicação para isso é a maior habilidade íntriseca aos indivíduos com maiores notas,
visto que as constantes estimadas aumentam ao longo da distribução condicional.

Assim sendo, dado a importância do acesso à informação nas notas dos estudantes, uma
política pública eficiente deve visar atenuar a importância desse fator sobre o CRA. Além disso,
os resultados da regressão quantílica indica que deve ter como foco os estudantes com menores
notas. Devido a restrição orçamentária, muitas vezes existentes nas Universidades Federais,
uma possível medida para resolução do problema é a promoção de parcerias público-privadas,
visando dar amplo acesso à internet e computador para os estudantes.
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