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RESUMO 
O presente estudo caracteriza-se enquanto construção preliminar no conjunto de ações em 
pesquisa no âmbito da gestão em educação e de avaliação de políticas públicas, onde realiza 
investigação de natureza qualitativa e quantitativa acerca da percepção dos egressos do ensino 
superior em instituições públicas estaduais na Região Metropolitana de Salvador (RMS). 
Através da fundamentação teórica dos pressupostos da Crença da Eficácia (BANDURA, 
1986) e do entendimento da dinâmica sócio-econômica da RMS (BRASIL, 2009), propõe  
investigação que possibilite uma reflexão quanto a adoção de variáveis resultante das 
inferências do público-alvo (estudantes e egressos) como perspectiva a construção de 
ferramentas de avaliação das políticas públicas de ensino superior (BONNIOL, 1996), que 
colaborem  na formação de diretrizes norteadoras para as políticas de acesso e permanência 
dos estudantes,  e para a consolidação dessas instituições enquanto instâncias de promoção de 
inserção social, desenvolvimento sustentável e busca do estado de prosperidade social.  
Palavras-chave: Egressos. Políticas Públicas. Ensino Superior.  
 
A STUDY BASED ON HIGHER EDUCATION EGRESS PERCEPTION IN STATE 
PUBLIC INSTITUTIONS OF SALVADOR´s METROPOLITAN AREA (SMA): 
DRIVING FACTORS TO THE PUBLIC POLICIES 
 

ABSTRACT 
The present study characterizes itself while preliminary construction of actions set of research 
in the administration scope in education and evaluation of public policies, where it 
accomplishes investigation of qualitative and quantitative nature concerning the higher 
education egress perception in state public institutions in Salvador's Metropolitan Area 
(SMA). Through the theoretical rely of the presuppose of the Effectiveness Belief 
(BANDURA, 1986) and the understanding of the socioeconomic dynamics of SMA (Brazil, 
2009), proposes  investigation that enables a reflection regarding inferences resultant 
variables adoption of the public-target (students and egress) as perspective the construction of 
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implements of higher education public policies evaluation (BONNIOL, 1996), that 
collaborate  in the formation of guidelines for the access policies and students' permanence,  
and the consolidation of these institutions while promotion instances of social insert, 
sustainable development and status search of social prosperity.  
Words-key: Egress. Public Policies. Higher education. 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A educação superior em instituições de educação estadual na Bahia caracteriza-se por 

inciativas relativamente recentes, cujo marco inicial enquanto universidade é o ano de 1970, 

com a criação da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), resultante da 

transformação de outras instituições: Faculdade Estadual de Educação de Feira de Santana 

(1968), que congregava, inicialmente, os cursos de Letras, Estudos Sociais (1969), Ciências e 

Matemática (1970) (INEP, 2006). 

O sistema estadual de ensino superior é completado com outras três instituições: a 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), a Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB) e a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).  

Na perspectiva contemporânea, discute-se e questiona-se quanto o papel da 

universidade (FIALHO, 1998), especialmente da universidade pública, e do significado da 

educação na construção do desenvolvimento sócio-econômico do país (SOUZA, 1998), neste 

sentido, torna-se relevante a construção de argumentação objetiva, de solidez metodológica e 

de demonstração empírica que faça contraponto aos modelos de avaliação ora em vigor. 

A presente proposta de estudo propõe uma reflexão do processo de avaliação 

institucional do ensino superior público estadual e o processo de concepção e 

aperfeiçoamento de políticas públicas para o segmento, a partir da fundamentação teórica do 

processo de desenvolvimento de modelos de avaliação (BONNIOL, 2001) e da construção 

das imagens, propostas, objetivos e aspectos norteadores de ação organizacional (MORGAN, 

1996), viabilizando um estudo de caráter qualitativo e quantitativo para a investigação dos 

aspectos da atuação institucional a partir das inferências obtidas junto a comunidade de 

egressos.  

Pretende o presente trabalho, contribuir para o desenvolvimento de pesquisas baseadas 

em metodologias qualitativa e quantitativa e o debate quanto a inserção de indicadores 

baseados na realidade dos indivíduos (cidadãos), público alvo das políticas públicas e 
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investimentos relacionados a educação (no ensino superior), como norteadores 

complementares do processo de avaliação das instituições de ensino superior e para o 

fortalecimento da educação como instrumento de desenvolvimento sustentável, baseado em 

mecanismos objetivos  e não enviesados de gestão e avaliação. 

 

2. Delimitação e justificativa da pesquisa 

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB), base da amostra do presente estudo,e 

única instituição pública estadual que atuando na tríade universitária (ensino, pesquisa e 

extensão) conforme Fialho (2005) no contexto da região metropolitana de Salvador (RMS), 

cuja fundação ocorre em 1983, é uma instituição de ensino superior estadual, constituída 

enquanto autarquia, que atua em todas as regiões do estado da Bahia, estruturada no sistema 

multicampi (UNEB, 2009). 

O estudo caracteriza-se enquanto uma abordagem empírica preliminar, de um projeto 

de pesquisa, acerca da comunidade de egressos da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), 

do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias (DCHT), Campus XIX, localizado na 

cidade de Camaçari, inserido na região metropolitana de Salvador (RMS), neste estudo 

contemplando os municípios de Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho e Dias D´Avila e 

Catu, no âmbito do Estado da Bahia, constituindo-se como única instituição pública de ensino 

superior, atuando nas perspectivas de ensino (presencial), extensão e pesquisa desta região, 

sendo os resultados e conclusões obtidas neste estudo restritas a referida amostra. 

 

3. Problema da pesquisa 

O presente trabalho a partir das inferências obtida pela amostra formada por 50 

estudantes egressos desta instituição de ensino superior, pretende identificar fatores 

determinantes para o êxito do processo educacional sob a perspectiva dos indivíduos 

(educandos), a partir da adoção de um referencial estatístico-matemático e de bases teóricas 

do âmbito da gestão. 

Deste modo, propõe o trabalho o seguinte problema de pesquisa: Quais os fatores 

determinantes para a percepção do êxito educacional nos curso de graduação em instituições 

públicas estaduais  de ensino superior situadas na Região Metropolitana de Salvador a partir 

da perspectiva dos egressos ? 
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4. Fundamentação teórica 
 

4.1. Avaliação como instrumento para o processo decisório  

 

O processo de avaliação está inequivocamente relacionado ao processo de gestão, os 

modelos ou sistemas de avaliação constituem-se em instrumentos que subsidiam esse 

processo decisório (BONNIOL, 1996). De outro modo, não deve ser confundido, como muito 

de seus críticos destacam, como instrumento de “pilotagem social” (BERGER, 1989 apud 

BONNIOL, 1996). 

O conceito de avaliação descaracterizado de seu objetivo, pode tornar-se instrumento 

de controle social no qual sobrepõe-se a condição de apoio a decisão, para constituir-se 

unicamente em procedimentalismo, viés burocrático, no sentido de causar conformismo e 

apatia, negando fundamentalmente seu papel legitimador da ação administrativa. 

A temática relacionada ao processo de concepção, implementação e desenvolvimento 

de práticas de avaliação tem sobre si carregadas tintas de cunho ideológico que por vezes 

pode inviabilizar sua reflexão mais equilibrada (BERGER, 1989 apud BONNIOL). 

A demanda por concepção e instrumentos de avaliação decorre do próprio sentido de 

democracia das instituições (BERGER, 1986 apud BONNIOL, 1996), especialmente no 

âmbito da gestão pública, frente a necessidade de prestação de contas do poder delegado e de 

seu exercício,  e da oportunidade em traduzir em expressão, o impacto das decisões 

administrativas. 

Cuidados em relação a aplicação das diferentes abordagens, devem ser observados, 

como forma de evitar uma visão “cientificista” em que os resultados da avaliação se tornam 

provas absolutas e irrefutáveis, o que acaba por limitar sua aplicabilidade, muito menos a 

adoção  de um excessivo ceticismo que levaria a negar todas as perguntas e respostas obtidas.   

 

4.2. Crença de eficácia  

Os estudos acerca do conceitos de crença de eficácia tem em Bandura (1986) sua base 

teórica inicial. Este conceito busca investigar no âmbito educacional, o impacto das variáveis 

que envolvem o processo de ensino-aprendizagem. 

As pesquisas que utilizam como base conceitual a abordagem da crença de eficácia 

tem centrado no papel do docente, especialmente nas variáveis de cunho motivacional, seus 

objetos de investigação (BZUNECK, 2000;  LUPPI, 2003; GRAHAM & WEINER, 1996; 
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BZUNECK, 1996; FREGONEZE, 2000; GUIMARÃES, 2003; LUPPI, 2003 apud 

BZUNECK & GUIMARÃES, 2003). 

Os pressupostos teóricos da crença da eficácia podem contribuir para o processo 

investigatório do êxito das experiências de ensino-aprendizagem e para a identificação de 

diretrizes na gestão e avaliação educacional, principalmente quando combinadas em 

abordagens qualitativa e quantitativa (GIBSON & DEMBO, 1984; DEMBO & GIBSON, 

1985; WOOLFOLK E HOY, 1990; BZUNECK, 1996 apud BZUNECK & GUIMARÃES, 

2003), neste contexto o desenvolvimento de trabalhos empíricos com a utilização da escala 

likert e da ferramenta estatística análise fatorial tem representado destaque na literatura 

cientifica. 

 

4.3. Região metropolitana de Salvador (RMS) 

A Região Metropolitana de Salvador (RMS) é constituída por uma área urbana 

formada por 9 municípios além da cidade de Salvador: Camaçari, Candeias, Dias D’Ávila, 

Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Simões Filho e Vera 

Cruz (BRASIL, 2009). 

Nessa região, estima-se uma população economicamente ativa (PEA) na ordem de 3,1 

milhões de pessoas, uma taxa de desemprego de 19,4% (um dos maiores do país) para o ano 

de 2009, conforme dados do Ministério do Trabalho (BRASIL, 2009). 

 Economicamente, 39,5% da população economicamente ativa sobrevive com até um 

salário mínimo, 67,2% com até dois salários mínimos, 19,7% entre dois e cinco salários 

mínimos e 9,3% com mais de cinco salários mínimos (OBSERVATÓRIO ..., 2010). 

 A condição econômica desfavorável pode ser parcialmente explicado face a seu 

desempenho em educação, onde  10% da população de Salvador é analfabeta, índice que 

eleva-se para 20% em Vera Cruz e 19,57% em Lauro de Freitas e as demais cidades 

apresentando taxa em torno de 16% (OBSERVATÓRIO ..., 2010). 

 Neste contexto desfavorável de emprego e renda, cabe a educação através de um 

processo consistente de qualidade, oferta, conclusão e capacitação profissional como 

mecanismos para o início de uma transformação sócio-econômica dessa população. 
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5. Metodologia 

O estudo caracteriza-se como de natureza quantitativa e qualitativa. 

Entende-se o estudo, enquanto quantitativa, pelo aspecto da utilização de mecanismo 

de aferição estatística para medir, acompanhar e fornecer embasamento quantitativo em 

relação à amostra analisada e o fenômeno ou objeto do estudo (RICHARDSON apud RAUPP 

e BAUREN, 2004) e enquanto qualitativa quando da análise das dinâmicas inseridas no 

fenômeno estudado sem pretensão do esgotamento da matéria, mas sua articulação com as 

teorias e conhecimentos estabelecidos na literatura cientifica. 

 

5.1. Determinação da amostra e das variáveis  

A amostra utilizada no presente trabalho caracteriza-se como probabilística, formada 

por respostas espontâneas de questionário aplicado a 50 estudantes egressos e concluintes 

(último semestre) de cursos de bacharelado da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), 

matriculados no Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias (DCHT), Campus XIX, 

localizado na cidade de Camaçari, região metropolitana de Salvador (RMS), 

contextualizando-se como uma instituição pública, estadual e multicampi. 

O departamento possui cerca de 850 estudantes, matriculados nos turnos, matutinos, 

vespertino e noturno, com entrada anual de 300 estudantes e saída anual de 100 estudantes 

(bacharéis), tendo um quadro docente formado por cerca de 40 profissionais. 

As variáveis determinadas para o estudo inseridas no questionário aplicado, podem ser 

classificadas em três grupos: Mercado de trabalho; Aspectos acadêmicos; Aspectos 

Institucionais e Aspectos sociais, totalizando um conjunto de 49 variáveis independentes. 

 
 
5.2. Análise de conglomerado  
 

A análise de conglomerados é uma técnica multivariada de interdependência. Ela 

possibilita combinar objetos (indivíduos, marcas ou preferências) em grupos que sejam 

semelhantes entre si e diferentes dos outros grupos (HAIR, 2005, p. 400). 

 A análise de conglomerados implica na identificação de agrupamentos naturais usando 

diversas variáveis, sem que essas sejam consideradas como variáveis independentes ou 

dependentes (HAIR, 2005). 

 A análise resulta  em uma combinação de objetos que tenham alta homogeneidade 

interna (dentro do conglomerado) e alta heterogeneidade externa (entre os 
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conglomerados)conforme assegura Hair (2005). 

 Para muitas aplicações, assim como para o presente estudo, a análise de conglomerado 

constitui-se como técnica exploratória, que pode ser utilizada como instrumento meio, ou 

seja, utilizá-la para a redução de dados e de informação de uma amostra, de forma a tornar o 

processo mais simplificado com perda minima de informação (HAIR, 2009).  

        

5.3. Análise fatorial  

A análise fatorial é uma técnica estatística multivariada que busca sintetizar as 

informações de um grande número de variáveis em um número muito menor de variáveis ou 

fatores (HAIR, 2005, p. 388). 

O processo de construção de fatores pela análise fatorial desenvolve-se a partir da 

análise conjunta de todas as variáveis independentes envolvidas e da identificação de padrões 

ou fatores subjacentes. 

A partir da construção  e evidenciação dos fatores, a  análise fatorial poderá ser 

agregada com outras técnicas de análise multivariada, tais como a regressão múltipla. Essa 

combinação de técnicas possibilitará a redução de riscos com a multicolinearidade, ou seja, 

um número maior de variáveis em um conjunto menor de variáveis ortogonalmente 

independentes (HAIR, 2005, p. 430).  

No presente trabalho busca-se identificar fatores relevantes relativos ao mercado de 

trabalho, aspectos acadêmicos (tempo de integralização curricular, matriz curricular etc.), 

aspectos institucionais (avaliação quanto a qualidade percebida em relação aos docentes,  

infra-estrutura,  deslocamento, permanência no campus) e aspectos sociais (mobilidade, local 

de residência etc.) em escala quantitativa (likert) na percepção dos discentes (aspecto 

qualitativo). 

 

6. Análise dos resultados 

 Obteve-se 50 questionários de respondentes, deste conjunto foi descartado um 

questionário em função de ter sido preenchido de forma incompleta. 

 Dos 49 questionários remanescentes, aplicou-se a técnica de análise de conglomerados 

(HAIR, 2005) com o objetivo de identificar variáveis significante na composição de dois 

grupos distintos; grupo de estudantes que percebem êxito educacional próprio a partir da 

conclusão do curso de nível superior (1) e grupo de estudantes que não percebem êxito 

educacional resultante da conclusão do curso de nível superior (2). 
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 A partir da utilização do software estatístico SPSS versão 17.0 obteve-se 10 variáveis 

com grau de significância estatística, conforme evidenciado no Quadro 1.  

                                                                 ANOVA 
 

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Q7 Between Groups 28,167 1 28,167 18,957 ,000 

  Within Groups 69,833 47 1,486     

  Total 98,000 48       

Q8 Between Groups 114,656 1 114,656 62,545 ,000 

  Within Groups 86,160 47 1,833     

  Total 200,816 48       

Q9 Between Groups 32,401 1 32,401 15,814 ,000 

  Within Groups 96,293 47 2,049     

  Total 128,694 48       

Q16 Between Groups 5,774 1 5,774 11,511 ,001 

  Within Groups 23,573 47 ,502     

  Total 29,347 48       

Q23 Between Groups 5,718 1 5,718 4,992 ,030 

  Within Groups 53,833 47 1,145     

  Total 59,551 48       

Q36 Between Groups ,490 1 ,490 5,755 ,020 

  Within Groups 4,000 47 ,085     

  Total 4,490 48       

Q38 Between Groups 14,637 1 14,637 18,155 ,000 

  Within Groups 37,893 47 ,806     

  Total 52,531 48       

Q39 Between Groups 8,882 1 8,882 11,887 ,001 

  Within Groups 35,118 47 ,747     

  Total 44,000 48       

Q40 Between Groups 3,375 1 3,375 3,721 ,060 

  Within Groups 42,625 47 ,907     

  Total 46,000 48       

Q46 Between Groups 3,886 1 3,886 3,964 ,052 

  Within Groups 46,073 47 ,980     

  Total 49,959 48       

           

Quadro 1: Variáveis selecionadas pela análise de conglomerados com significância estatística 

  

 As variáveis selecionadas forma: Q7 (Cidade em que residiu durante o curso); Q8 

(Cidade em que residiu antes do curso); Q9 (Cidade em que reside atualmente); Q16 

(Percepção quanto a qualidade da Secretaria Acadêmica); Q23 (Meio de transporte utilizado 

para frequentar o curso); Q36 (Pretende cursar pós-graduação stricto sensu); Q38 (Retornaria 

ao departamento para cursar outra graduação); Q39 (Retornaria ao departamento para cursar 

pós graduação); Q40 (Acesso ao campus como fator de dificuldade para o retorno ao 
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departamento); Q46 (Qualidade docente como fator de dificuldade para retorno ao 

departamento). 

 A seleção das variáveis determinada pelo modelo indica que a questão da mobilidade 

(cidade onde reside, residiu ou passou a residir); a qualidade dos serviços prestados pela 

instituição (percepção da qualidade da secretaria acadêmica); o desejo de ampliar sua 

formação profissional; e a qualidade docente para o retorno ao departamento, influencia na 

percepção dos estudantes quanto o impacto na formação em nível superior em sua vida 

(profissional e pessoal). 

 A ausência de variáveis relativas ao mercado de trabalho, permite também inferir que 

aspectos relacionados a inserção ou movimentação dos estudantes no contexto profissional 

não são relevantes em seus processos de percepção acadêmica, condizentes com os 

pressupostos de Bauman (2008) que prevê a necessidade de deslocamento da ação 

universitária estritamente ao mercado de trabalho, frente o contexto de empregabilidade da 

sociedade contemporânea, assim como do papel da universidade indicado por Fialho (1998) e 

da educação (PINTO, 2008, p.99). 

 No 2º passo, relativo a determinação de fatores relevantes da percepção dos egressos 

quanto ao próprio êxito acadêmico, utilizou-se as 10 variáveis identificadas pela análise de 

conglomerados e com o objetivo de redução do número de fatores e a ampliação de seu poder 

preditivo, aplicou-se então a análise fatorial com componentes principais (ACP) com a 

rotação das médias não ponderadas (varimax) obtendo-se 3 fatores conforme evidenciado no 

Quadro 2. 

                                             Component Transformation Matrix 
 

Component 1 2 3 

1 ,597 -,627 -,500 

2 ,787 ,340 ,515 

3 -,153 -,701 ,697 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

Quadro 2: Fatores determinantes selecionados pela análise dos componentes principais (ACP) 

 
Segundo o método Kaiser-Meyer Olkim (KMO) o conjunto de dados apresenta 64,3% 

de adequação ao modelo fatorial. Não analisou-se o teste de esfericidade de Bartlett devido a 

normalidade multivariada não ser garantida. 

A extração dos fatores (Varimax) e observou-se uma explicação para o total da 

variância da amostra em nível razoável em 60,54%  conforme Quadro 3, indicando o poder de 

explicação do modelo em relação ao fenômeno estudado. 
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                                                     Total Variance Explained 
 

Component Rotation Sums of Squared Loadings 

  Total 
% of 

Variance Cumulative % 

1 2,208 22,080 22,080 

2 2,033 20,332 42,412 

3 1,813 18,129 60,540 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Quadro 3: Variação total explicada pelo modelo 

 
                                                    

A matriz com os fatores rotacionados  a partir do método dos mínimos quadrados não 

ponderados (varimax) permitiu segregar três fatores. Adotou-se o procedimento de selecionar 

os fatores com cargas absolutas maiores que 0,3  para a elaboração do modelo de regressão 

multivariada (HAIR, 2005). 

O teste de rotação pelo método dos mínimos quadrados não ponderados (Varimax) 

permitiu segregar os seguintes fatores a partir do maior número de variáveis inseridas e o peso 

de suas cargas, que foram denominadas da seguinte forma: Fator mobilidade (fator 1), fator 

qualidade docente (fator 2) e fator formação continuada (fator 3) . 

 No processo de formação da análise de regressão para validação do modelo fatorial, 

constatou-se um grau de adequação do modelo em 45,50% (abaixo do mínimo de 50%, 

indicado por Hair(2005)), caracterizando o modelo como um desempenho regular (próximo 

de 50%) de acordo com o teste de r ao quadrado. 

 Em contrapartida, o modelo demonstrou elevada significância estatística (Quadro 4) 

de acordo com o teste Anova (0,000), ou seja,  o modelo consegue distinguir adequadamente 

os dois grupos formados na amostra. 

  
ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5,991 3 1,997 14,370 ,000(a) 

  Residual 6,254 45 ,139     

  Total 12,245 48       

a  Predictors: (Constant), REGR factor score   3 for analysis 1, REGR factor score   2 for analysis 1, REGR factor 
score   1 for analysis 1 
b  Dependent Variable: Ward Method 

 
Quadro 4: Anova – Significância estatística 
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8. Considerações e recomendações 
 
 O estudo realizado a partir de uma amostra formada por 50 estudantes egressos e 

concluintes do ensino superior público, em instituição estadual localizada na Região 

Metropolitana de Salvador (RMS), permitiu inferir sob aspectos relevantes a percepção dos 

estudantes, quanto ao processo educacional nesta instância e do impacto resultante em sua 

vida profissional e pessoal. 

 A aplicação das técnicas estatísticas de análises multivariada, demonstraram-se 

bastante consistentes de acordo com a literatura utilizada. Do questionário aplicado contendo 

49 variáveis relativas a aspectos acadêmicos, institucionais, sociais e de mercado de trabalho 

resultou na seleção de 10 variáveis significativas e na combinação de 3 fatores relevantes na 

determinação da percepção dos egressos em relação ao processo acadêmico em nível superior. 

 O modelo selecionou os fatores relativos a mobilidade, qualidade docente e formação 

continuada como aspectos  determinantes da percepção dos estudantes em relação ao processo 

de formação acadêmica. 

 Por ter sido realizado em uma amostra inserida no contexto de instituição de ensino 

público superior, os resultados obtidos pelo modelo (alta significação estatística e razoável 

poder preditivo) encaminham para a gestão a necessidade de políticas prioritárias quanto a 

inserção e aperfeiçoamento de políticas relacionadas a melhoria das condições de mobilidade 

e fixação dos estudantes, principalmente no contexto multicampi (FIALHO, 2005), condições 

de trabalho docente e da oferta de cursos em nível de pós-graduação (lato e stricto sensu) 

como instrumentos de educação continuada. 

 Os resultados obtidos indicam: É possível modelar fatores determinantes para o êxito 

educacional dos egressos do ensino superior em instituições públicas estaduais, a partir de 

suas próprias percepções, contribuindo para a reflexão quanto a concepção e 

desenvolvimento de políticas públicas para o ensino superior. 

 Os resultados obtidos, ora apresentados, estão restritos a amostra analisada. 

 A ampliação do estudo e da amostra, poderá indicar, ainda, possibilidade de 

identificação dos perfis dos grupos constituídos e sua avaliação quanto aos aspectos 

relacionados a infra-estrutura, qualidade do ensino, pesquisa, extensão, realização pessoal e 

inserção profissional após a conclusão curso, que não constituíram-se objetos do presente 

estudo, mas que indicam fortes demandas na continuação da pesquisa ora iniciada.  
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