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Resumo: A educação é um dos pilares fundamentais nas estratégias de promoção de 

prosperidade socioeconômica. O objetivo do artigo é analisar, a partir dos microdados do Saeb, 

a influência das características do aluno e seu background familiar (nível 1) e da infraestrutura 

escolar (nível 2) para o desempenho obtido nos exames de proficiência de Língua Portuguesa 

e Matemática aplicados para estudantes do 5º e do 9º anos das escolas públicas brasileiras entre 

2007 e 2015. Os resultados dos modelos hierárquicos estimados indicam que níveis mais 

elevados de aprendizado estão associados à oferta de infraestrutura escolar adequada (o 

contexto escolar explica aproximadamente 18% da variabilidade do desempenho dos alunos). 
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Abstract: Education has increasingly become one of the cornerstones of strategies for 

promoting social prosperity. The objective of this paper is to analyze, using Saeb microdata, 

the influence of student characteristics and family background (level 1) and school 

infrastructure (level 2) on the performance of Portuguese language and Math proficiency exams 

applied to students of the 5th and 9th years of the Brazilian public schools in the period 

2007/2015. The results of multilevel estimations indicate that higher levels of learning are 

associated with providing adequate school infrastructure (the school context accounts for 

approximately 18% of student performance variability). 
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Determinantes do desempenho dos alunos do Ensino Fundamental das escolas 

públicas brasileiras, 2007/2015 

 

Introdução 

 

O papel da educação para o crescimento econômico e a sua função social possuem 

bastante espaço nos debates políticos e acadêmicos. Níveis de escolaridade mais elevados 

estão intrinsicamente relacionados a variáveis socioeconômicas importantes, como saúde, 

pobreza, mortalidade infantil, taxa de criminalidade etc. Ademais uma sociedade com 

escolaridade média elevada tende a exercer melhor os seus direitos de cidadania 

(ARAUJO, SIQUEIRA, 2010). 

Schultz (1960) foi um dos primeiros economistas a sistematizar o papel da 

educação para o crescimento econômico a partir do conceito de Capital Humano. Esse 

conceito foi utilizado por Becker (1964) para argumentar que o investimento em 

educação, além de contribuir para o crescimento econômico, melhora os rendimentos 

individuais e tem efeito positivo sobre a saúde e a formação das famílias. O autor salienta, 

inclusive, a importância do planejamento governamental para garantir a oferta de serviços 

educacionais de qualidade para toda a população. 

No Brasil dois trabalhos se destacaram como fontes de referência no estudo dos 

benefícios da educação para o desenvolvimento do país:  Castro (1970) e Langoni (1974). 

O primeiro analisou questões diversas, como o custo da educação, o perfil dos salários e 

a taxa interna de retorno da educação. Langoni (1974) analisou o desenvolvimento 

brasileiro e a taxa interna de retorno da educação e do capital fixo. Os autores 

evidenciaram uma elevada taxa de retorno, apontando para a necessidade de elevar o 

investimento em educação como forma de gerar crescimento. 

Frente aos benefícios proporcionados pela educação, cresceu a demanda social 

por escolaridade, o que resultou numa expansão do sistema de ensino. Contudo, Oliveira 

e Araújo (2005) evidenciam a dificuldade dos sistemas de ensino, no Brasil, garantirem 

a permanência nas escolas com um nível de qualidade equivalente para todos. A partir 

dessa dificuldade, foram criados testes padronizados para aferir a capacidade cognitiva 

dos alunos (COUTINHO, 2015). Esses testes padronizados iniciaram-se em meados da 

década de 1990, por meio da consolidação do Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(Saeb), coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC) 

(RODRIGUES, 2009).  

A consolidação desses testes de proficiência tem estimulado a realização de 

estudos sobre os fatores relevantes para explicar o desempenho escolar dos alunos no 

Brasil. As pesquisas procuram compreender os determinantes do desempenho escolar, 

considerando características observáveis do aluno, o background familiar, a estrutura 

física e a gestão escolar, bem como aspectos econômicos e demográficos dos professores 

e diretores. Entender esses fatores é de fundamental importância para o desenvolvimento 

de políticas públicas educacionais (ANDRADE et al., 2007). 

Nessa perspectiva, o objetivo do artigo é mensurar os efeitos de insumos 

educacionais, como, por exemplo, a infraestrutura escolar e as características familiares, 

sobre o aprendizado dos alunos das escolas públicas de ensino fundamental do Brasil nas 

disciplinas Língua Portuguesa e Matemática no período 2007/2015. Para sua consecução, 

serão estimados, a partir dos microdados do SAEB, modelos multinível (hierárquicos) 

para identificar a contribuição específica de cada uma dessas dimensões, com ênfase 

especial na oferta de um ambiente escolar adequado para os alunos do 5º e 9º anos do 

Ensino Fundamental das escolas públicas brasileiras. 



2 
 

O artigo é composto por quatro seções, além desta introdução. A primeira seção 

apresenta um breve resumo dos estudos sobre os fatores associados ao desempenho 

escolar. A segunda seção é dedicada à apresentação da base de dados e metodologia. A 

seção 3 discute os resultados da estimação. Em seguida, são realizadas as considerações 

finais. 

 

1. Determinantes do desempenho escolar 

 

Os primeiros estudos realizados na área da educação sobre desempenho escolar 

tiveram origem em meados de 1960 e 1970. Pesquisadores, como James Coleman e 

Christopher Jencks, sustentavam que a escola tinha um efeito limitado sobre a 

aprendizagem. O entendimento para o período era que a escola não conseguia compensar 

a influência do background familiar durante a primeira infância. 

Nos anos que se seguiram à publicação dessas pesquisas, diversos estudos 

buscaram superar o estigma de que a escola não fazia diferença. Heynemen e Loxley 

(1983) destacam que o efeito da escola e dos professores no rendimento dos alunos é mais 

significativo em países em desenvolvimento do que em países desenvolvidos. Segundo 

Rodrigues (2009), é consensual o fato de que as escolas possuem uma influência positiva 

no desenvolvimento das habilidades cognitivas dos alunos, entre os trabalhos produzidos 

“pós-Coleman”.  

No Brasil, as pesquisas direcionadas para a avaliação do desempenho escolar 

iniciaram-se após a consolidação do SAEB. Embora as evidências corroborem os 

resultados encontrados na literatura internacional, indicando que os fatores familiares se 

sobressaem em relação a influência sobre o desempenho acadêmico, há indícios de que 

os fatores escolares também são importantes. Segundo Fletcher (1998), César e Soares 

(2001), Ferrão e Fernandes (2001, 2003), Albernaz et al. (2002) e Menezes-Filho (2007), 

o poder explicativo dos fatores escolares (efeito-escola) é suficientemente alto para 

provocar uma mudança na trajetória escolar dos alunos. Além disso, os percentuais da 

variabilidade do desempenho explicada pelas escolas são superiores aos observados 

internacionalmente, principalmente quando se consideram conjuntamente as redes 

privada e pública. 

As primeiras evidências surgiram com os estudos de Fletcher (1998) e Ferrão e 

Fernandes (2001, 2003), que utilizaram os dados SAEB para a 8ª e 4ª séries do ensino 

fundamental, respectivamente. As variáveis relacionadas à infraestrutura da escola e 

equipamentos escolares indicaram uma associação positiva e significativa com o 

desempenho dos alunos. Simultaneamente, obtiveram um efeito positivo da formação e o 

empenho dos docentes sobre o aprendizado dos discentes. Biondi e Felício (2007) e 

Sátyro e Soares (2008) observaram, a partir dados do Saeb e do Censo Escolar, que a 

ausência de rotatividade dos professores ao longo do ano, a experiência média dos 

professores, a existência de biblioteca e a existência na escola de conexão com a Internet 

afetam positivamente o resultado médio dos alunos. Análise similar é realiza por 

Machado et al. (2008) para Minas Gerais, Araújo e Siqueira (2010) para o Brasil, Gomes 

e Regis (2012) para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Os resultados apontam 

que uma melhor infraestrutura escolar, um maior nível educacional materno e melhores 

condições socioeconômicas proporcionam um aprendizado maior aos alunos. 

Assim, não se deve negligenciar o efeito escola, pois atributos escolares 

importantes para a aprendizagem podem ser não observáveis ou não mensuráveis pelos 

métodos tradicionais (o que não ocorre com os atributos familiares). As inter-relações dos 

fatores escolares associadas ao desempenho cognitivo são complexas. Portanto, deve ser 

realizada uma análise cautelosa do efeito das características escolares e familiares sobre 
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o desempenho escolar dos alunos. Em outras palavras, é fundamental analisar a relação 

existente entre o processo de aprendizagem dos alunos e qualidade do ambiente escolar. 

Nessa perspectiva, serão utilizados microdados do Saeb para identificar os 

determinantes do desempenho escolar dos alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental, 

matriculados em escolas públicas no Brasil entre 2007 e 2015, com o objetivo de 

identificar o grau de importância da infraestrutura escolar. A identificação desses fatores 

é essencial para o planejamento educacional de médio e longo prazos.  

 

2. Base de dados e metodologia 

 

Para a análise dos determinantes do desempenho escolar, serão utilizados os 

microdados do Saeb, fornecidos pelo INEP, para os anos 2007, 2009, 2011, 2013 e 2015. 

As bases de dados contemplam dois tipos de informações: a primeira corresponde à 

proficiência dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática, a segunda corresponde 

às características contextuais dos alunos e das escolas por eles frequentadas. A amostra 

construída abrange os alunos do 5° e 9° ano do Ensino Fundamental (regular) 

matriculados nas escolas públicas, localizadas em áreas urbanas, avaliados em 

Matemática e Língua Portuguesa. 

O foco da análise nas escolas públicas está relacionado à implementação de 

políticas públicas educacionais locais que visem a qualidade da educação desse nível de 

ensino. A análise dos dados dos estudantes do 5° e 9º anos3 do Ensino Fundamental se 

justifica pelos mesmos representarem os anos finais da trajetória escolar do ensino 

Fundamental I e II (última etapa de ciclos educacionais específicos) e ponto de partida 

para o Ensino Médio.  Ao examinar as proficiências médias dos alunos do 5° e 9° anos, 

em Língua Portuguesa e Matemática, buscou-se entender o comportamento da curva de 

aprendizado dos discentes e, principalmente, quais os principais fatores que influenciam 

o desempenho dos alunos ao longo dos anos. 

 
Tabela 01 - Distribuição amostral por ano (Brasil, 2007/2015) 

Ciclos do 

Saeb 

Amostra de alunos Amostra de escolas 

5º ano 9º ano 5º ano 9º ano 

2007 920.127 1.185.601 37.452 27.303 

2009 1.053.244 1.206.083 43.601 32.003 

2011 1.301.114 1.389.123 41.019 31.789 

2013 1.017.793 1.340.851 59.251 59.251 

2015 1.331.170 1.336.973 57.744 57.744 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do Saeb (2007/2015) 

 

Com o intuito de comparar modelos iguais entre os anos, foram selecionadas 

variáveis que constam nos questionários, relacionadas aos alunos e as escolas, dos ciclos 

do Saeb em todos os anos analisados. As variáveis dependentes e independentes dos 

modelos de regressão estão descritas no Quadro 01.  

 

 

 

 

 
 

 
3 Em fevereiro de 2007, o Ensino Fundamental passa a ter duração de nove anos e muda sua nomenclatura. 

Para o Saeb 2007, os dados do 5° e 9° anos, foram coletados para 4a e 8a séries.  
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Quadro 01 – Descrição das variáveis 

Nome Descrição das variáveis 

Variável dependente 

profic_mt_5ef Proficiência do aluno em Matemática calculada na escala única do Saeb - 5° ano. 

profic_lp_5ef Proficiência do aluno em Língua Portuguesa calculada na escala única do Saeb - 5° ano. 

profic_mt_9ef Proficiência do aluno em Matemática calculada na escala única do Saeb - 9° ano. 

profic_lp_9ef Proficiência do aluno em Língua Portuguesa calculada na escala única do Saeb - 9° ano. 

Variáveis independentes 

Características dos alunos e domicílios 

sexo 1 se o sexo do aluno for masculino e 0 caso contrário. 

cor 1 se a raça do aluno for branca e 0 caso contrário. 

idade_adequada 1 se estiver com a idade adequada à série e 0 caso contrário. 

nao_trab_domestico 1 se o aluno realiza tarefas domésticas e 0 caso contrário. 

trabalho_fora 1 se o aluno trabalha fora de casa e 0 caso contrário. 

entrada_pre_escola 1 se o aluno começou na pré-escola e 0 caso contrário. 

n_reprovado 1 se o aluno nunca foi reprovado e 0 caso contrário. 

n_abandono_escola 1 se o aluno nunca abandonou os estudos e 0 caso contrário. 

aluno_faz_dever 1 se o aluno faz o dever de casa sempre ou quase sempre e 0 caso contrário. 

trab_domestico_ate_tres 1 se o aluno realiza até 3 horas de tarefas domésticas e 0 caso contrário. 

Características familiares dos alunos (background familiar) 

mae_responsavel 1 se o aluno reside com a mãe ou outra mulher responsável e 0 caso contrário. 

pais_leitura 1 se o aluno costuma ver os pais lendo e 0 caso contrário. 

pais_reuniao 1 se os pais comparecem às reuniões e 0 caso contrário. 

incentivo_estudo 1 se os pais do aluno o incentivam a estudar e 0 caso contrário. 

infra_dom 
1 se possui infraestrura básica (tv, rádio, dvd, geladeira, máquina de lavar, computador, 

banheiro e quarto) no domicílio e 0 caso contrário. 

habitos_aluno 
1 se ele assiste menos de três horas de TV e não realiza trabalhos domésticos e 0 caso 

contrário. 

mae_estudo_medio 1 se a mãe concluiu o ensino médio e 0 caso contrário. 

nivel_social 1 se a família possui carro, TV e computador e 0 caso contrário (proxy da renda). 

Características das escolas 

infra_estrut_adeq 

1 se a escola possui estrutura física básica e 0 caso contrário. É um indicador que contempla 

12 (doze) dos quinze itens referentes a infraestrutura física das escolas:   telhado, parede, 

piso, entrada do prédio, pátio, corredor, sala de aula, portas, janelas, banheiro, cozinha, 

instalações hidráulicas, instalações elétricas, iluminação adequada e se o ambiente é arejado. 

infra_equip_adeq 

1 se a escola possui equipamentos básicos e 0 caso contrário. É um indicador que contempla 

08 (oito) dos doze itens referentes a equipamentos básicos nas escolas:   Computador para 

alunos, xerox, impressora, retroprojetor, projetor de slides, dvd, televisão, mimeógrafo 

antena, telefone, fax e som. 

amb_interativo 

1 se a escola possui ambientes interativos e 0 caso contrário. É um indicador sintético que 

agrupa dados sobre os ambientes interativos, sendo 1 se a escola possui: biblioteca, 

laboratório de informática, de ciências, auditório, quadra e sala de artes. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do Saeb (2007/2015) 

 

As Tabelas 02 e 03 apresentam estatísticas descritivas para os anos inicial e final 

da análise. É interessante observar que, em geral, os discentes do 5° ano estudam em 

escolas que possuem uma infraestrutura melhor e mais equipamentos, como computador, 

televisão e som, quando comparados aos discentes do 9° ano.  

Observa-se na Tabela 04 que o desempenho escolar médio apresentou uma 

trajetória ascendente ao longo do período analisado para o 5° e 9° anos: a proficiência 
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média em Língua Portuguesa evoluiu da faixa intermediária para os estratos iniciais da 

faixa adequada; em Matemática manteve-se a faixa intermediária4. Houve crescimento 

menos expressivo do desempenho escolar para os alunos do 9° ano, o que pode ser um 

indício de que a dificuldade de aprendizagem e a baixa qualidade de ensino no 

Fundamental I se perpetuam ao longo dos ciclos educacionais. 

 
 

Tabela 04 – Proficiência média dos alunos do 5° e 9° ano do Ensino Fundamental (Brasil 2007/2015) 

Disciplina e série 
Proficiência dos alunos Δ% 

2007/2015 2007 2009 2011 2013 2015 

Matemática             

5º ano 199,23 210,60 214,49 220,48 223,01 12% 

9º ano 243,92 244,53 246,88 248,56 253,46 4% 

Língua Portuguesa             

5º ano 182,52 190,12 195,63 203,90 211,68 16% 

9º ano 232,76 241,79 240,39 243,94 250,99 8% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do Saeb (2007/2015) 

 

Gráfico 01- Proficiência média dos discentes, Ensino Fundamental (Brasil, 2007/2015) 

a) 5° ano                                                                    b) 9° ano 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do Saeb (2007/2015) 

 

 

 
4 A classificação de desempenho dos discentes para o 5º ano possui os seguintes níveis: muito crítico (<150), 

crítico (125-150), intermediário (150-200), adequado (200-275) e avançado (>275). Para o 9º ano, os 

intervalos são, respectivamente, < 200, 200-250, 250-350, >350.   
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Tabela 02 -Estatísticas descritivas das variáveis selecionadas para a análise, 5° ano do Ensino Fundamental (Brasil, 2007/2015) 

Características Variáveis 

5º ano - 2007 5º ano - 2015 

Média 
Desvio-

padrão 
Min. Max. Média 

Desvio-

padrão 
Min. Max. 

Características 

do aluno 

Proficiência em Matemática 210,60 46,50 93,94 358,31 223,01 45,33 120,99 366,45 

Proficiência em Língua 

Portuguesa 
190,12 44,22 87,13 331,29 211,68 46,15 88,73 337,29 

Sexo 0,50 0,50 0,00 1,00 0,49 0,50 0,00 1,00 

Cor/Raça 0,36 0,48 0,00 1,00 0,28 0,45 0,00 1,00 

idade_adequada 0,82 0,38 0,00 1,00 0,85 0,36 0,00 1,00 

nao_trab_domestico 0,20 0,40 0,00 1,00 0,20 0,40 0,00 1,00 

trabalho_fora 0,12 0,33 0,00 1,00 0,11 0,31 0,00 1,00 

entrada_pre_escola 0,36 0,48 0,00 1,00 0,37 0,48 0,00 1,00 

n_reprovado 0,72 0,45 0,00 1,00 0,79 0,41 0,00 1,00 

n_abandono_escola 0,94 0,23 0,00 1,00 0,94 0,23 0,00 1,00 

aluno_faz_dever 0,95 0,22 0,00 1,00 0,93 0,25 0,00 1,00 

infra_dom 0,26 0,44 0,00 1,00 0,36 0,48 0,00 1,00 

habitos_aluno 0,49 0,50 0,00 1,00 0,31 0,46 0,00 1,00 

Características 

da família 

mae_responsavel 0,94 0,25 0,00 1,00 0,94 0,23 0,00 1,00 

pais_leitura 0,74 0,44 0,00 1,00 0,76 0,42 0,00 1,00 

pais_reuniao 0,93 0,25 0,00 1,00 0,91 0,28 0,00 1,00 

incentivo_estudo 0,97 0,16 0,00 1,00 0,98 0,15 0,00 1,00 

mae_estudo_medio 0,12 0,33 0,00 1,00 0,16 0,36 0,00 1,00 

nivel_social 0,26 0,44 0,00 1,00 0,39 0,49 0,00 1,00 

Características 

da escola 

infra_estrut_adeq 0,51 0,38 0,00 1,00 0,51 0,34 0,00 1,00 

infra_equip_adeq 0,71 0,45 0,00 1,00 0,58 0,49 0,00 1,00 

amb_interativo - - - - 0,04 0,19 0,00 1,00 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do Saeb (2007/2015) 
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Tabela 03 -Estatísticas descritivas d as variáveis selecionadas para a análise, 9° ano do Ensino Fundamental (Brasil, 2007/2015) 

Características Variáveis 

9º ano - 2007 9º ano - 2015 

Média 
Desvio-

padrão 
Min. Max. Média 

Desvio-

padrão 
Min. Max. 

Características 

do aluno 

Proficiência em Matemática 243,92 43,65 0,00 417,11 253,46 44,27 154,03 440,14 

Proficiência em Língua 

Portuguesa 
232,76 43,97 0,00 395,89 250,99 47,23 106,74 395,28 

Sexo 0,45 0,50 0,00 1,00 0,47 0,50 0,00 1,00 

Cor/Raça 0,38 0,48 0,00 1,00 0,29 0,45 0,00 1,00 

idade_adequada 0,91 0,29 0,00 1,00 0,82 0,39 0,00 1,00 

trab_domestico_tres 0,92 0,27 0,00 1,00 0,93 0,25 0,00 1,00 

trabalho_fora 0,18 0,39 0,00 1,00 0,14 0,35 0,00 1,00 

entrada_pre_escola 0,39 0,49 0,00 1,00 0,44 0,50 0,00 1,00 

n_reprovado 0,69 0,46 0,00 1,00 0,71 0,45 0,00 1,00 

aluno_faz_dever 0,92 0,27 0,00 1,00 0,85 0,36 0,00 1,00 

infra_dom 0,24 0,42 0,00 1,00 0,39 0,49 0,00 1,00 

Características 

da família 

mae_responsavel 0,93 0,26 0,00 1,00 0,92 0,26 0,00 1,00 

incentivo_estudo 0,99 0,11 0,00 1,00 0,99 0,11 0,00 1,00 

mae_estudo_medio 0,21 0,41 0,00 1,00 0,27 0,44 0,00 1,00 

nivel_social 0,24 0,43 0,00 1,00 0,40 0,49 0,00 1,00 

Características 

da escola 

infra_estrut_adeq 0,46 0,50 0,00 1,00 0,49 0,50 0,00 1,00 

infra_equip_adeq 0,50 0,50 0,00 1,00 0,26 0,43 0,00 1,00 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do Saeb (2007/2015) 
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A análise demonstra que a despeito do aumento das médias de proficiência, apenas 

50% dos alunos do 5º ano aprenderam o adequado para sua série em Língua Portuguesa 

e 33% em Matemática em 2015. Em relação ao 9° ano, esses percentuais são iguais a 38% 

e 0,5%, o que corrobora a hipótese de que a baixa qualidade de ensino nos anos iniciais 

do ensino fundamental tem impactos para o desempenho do aluno ao longo da sua 

trajetória de aprendizado. 

 

2.1 Modelos hierárquicos5 (Multinível) 

 

Os fatores que podem influenciar o desempenho escolar do discente podem ser 

classificados em duas categorias: a primeira associada às características dos próprios 

alunos e da família e a segunda relacionada às características da escola (efeito-escola). 

Assim, é possível analisar se o ambiente escolar pode minimizar prováveis impactos 

negativos que uma estrutura familiar precária pode gerar para o processo de aprendizagem 

dos discentes em diferentes ciclos educacionais. 

A regressão multinível pode ser aplicada para identificar os fatores extra e 

intraescolares que afetam o desempenho dos discentes, pois possibilita dividir a variância 

do desempenho do aluno na parcela que é atribuída às diferenças no desempenho 

intraescola e na parcela atribuída às diferenças no desempenho entre as escolas 

(RODRIGUES, 2009). Nessa perspectiva, o primeiro nível de análise engloba os 

estudantes e o segundo nível, as escolas. 

Os modelos hierárquicos analisam a relação entre uma variável dependente ijY  

(proficiência em Matemática/Português) e uma variável explicativa ijX  (por exemplo, 

características do aluno e da família), onde i representa o aluno (nível 1) e j o grupo 

(escola) a qual este pertence (nível 2). Sua forma funcional é representada pela equação 

(1): 

ijijjjij rXY ++= 10                )1(  

Considerando que os grupos podem influenciar o comportamento dos alunos, é 

preciso inserir uma variável de controle, jW , para captar estes efeitos. Assim, as 

equações de nível 2 são: 

jjj uW 001000 ++=              )2(  

101  =j                                       )3(  

Substituindo as equações (2) e (3) na equação (1) obtém-se: 

ijjijjij ruXWY ++++= 0100100                )4(  

De acordo com as hipóteses do modelo, os termos de erro ijr  e ju0  são aleatórios 

e independentes, normalmente distribuídos e de média igual a um. A variância entre os 

indivíduos, ijr
, é dada por 

2  e a variância entre os grupos (escola), ju0 , é representada 

por 
2

0 . Ou seja: 

)5(

),0(~

),0(~

2

0

2





Nu

Nr

ij

ij

  

A partir destas variâncias pode-se calcular a correlação intragrupo (escola): 

 
5 Principais contribuições metodológicas em Raudenbush & Bryk (2002). 
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=jiij YY                                  (6) 

O coeficiente de correlação intraescola mede a proporção da variância entre as 

escolas em relação à variância total, ou seja, mostra o quanto da variação na probabilidade 

da proficiência do aluno em Matemática/Português é explicada por diferenças existentes 

em sua infraestrutura. Este coeficiente varia entre 0 e 1. Quando seu valor é nulo, isso 

significa que os ambientes escolares (infraestrutura das escolas) são semelhantes, de tal 

forma que não afetam a variabilidade do desempenho escolar dos alunos; quando seu 

valor é igual a 1, toda a variabilidade no nível de proficiência é influenciada pelas 

diferenças nos ambientes escolares. 

O modelo estimado será o Modelo ANCOVA que considera as covariáveis de 

ambos os níveis. Assim, será possível evidenciar a influência do efeito-escola sobre a 

variável independente, ou seja, a proficiência em Matemática/Português. O método de 

estimação é a Máxima Verossimilhança, cujos estimadores geram parâmetros 

consistentes, assintoticamente eficientes e que maximizam a função de verossimilhança, 

ao mesmo tempo em que são mantidas as hipóteses de linearidade e normalidade dos 

resíduos. 

 

3. Análise dos determinantes do desempenho escolar  

 

3.1  Discentes do 5º ano – Disciplina Matemática 

 

A Tabela 05 mostra os resultados da estimação do modelo para a proficiência em 

Matemática do 5° ano. Observa-se que a estimativa da média geral (intercepto) da 

proficiência em Matemática das escolas tem crescido ao logo dos anos. A estimação 

sugere que as escolas se diferenciam na proficiência média em Matemática e que a 

variação é ainda maior entre os estudantes das escolas, sendo o componente de variância 

na proficiência dos alunos (intraescola) aproximadamente duas vezes maior que o 

componente de variância entre as escolas. 

Em relação às variáveis preditoras do nível 1 (alunos), a mais relevante foi a 

ausência de reprovação. Isso significa que esse fato é um grande determinante, que afeta, 

positivamente, a proficiência em Matemática. Esse resultado corrobora as análises de 

Albernaz et al. (2002), Luz (2006) e Soares et al. (2012), cujos resultados indicam a 

relevância da trajetória escolar no resultado da proficiência dos estudantes. Um aumento 

de um ano de atraso escolar significa uma diminuição média de 17,6 pontos na 

proficiência do discente. 

O nível de escolaridade da mãe exerce importância expressiva sobre o 

desempenho escolar dos discentes (categoria de referência ensino médio completo). Essa 

variável informa que alunos cujas mães completaram o ensino médio têm desempenho 

melhor na escola. Assume-se que quanto maior o grau de instrução da mãe, maior o 

incentivo ao estudo e o acesso à cultura de maneira geral (MENEZES-FILHO, 2007). 

O fato de o aluno iniciar os estudos na pré-escola influencia positivamente a nota 

do discente. Esta fase é crucial para o desenvolvimento de habilidades cognitivas do aluno 

capazes de exercer influência sobre sua capacidade de aprendizagem nas fases seguintes. 

Em contrapartida, baixos níveis de desempenho escolar estão associados ao trabalho 

infantil. Supõe-se que o fato de o discente ter que se dedicar ao trabalho reduz o tempo 

que poderia ser direcionado ao estudo, fazendo com que o seu desempenho seja menor. 

Quanto a cor/raça, brancos têm desempenho superior ao dos alunos que se 

definem nas outras categorias, o que evidencia como as características socioculturais 

estão fortemente associadas ao desempenho escolar. Quanto ao sexo, os meninos 
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apresentaram melhor desempenho nos testes de proficiência em Matemática, 

corroborando os estudos de Barbosa e Fernandes (2000) e Soares et al. (2012). 

Em relação às condições socioeconômicas da família do discente, as estimações 

indicam que infraestrutura domiciliar adequada afeta positivamente o desempenho 

escolar. É natural que alunos que vivem em situação de extrema carência obtenham piores 

resultados. De forma análoga, hábitos familiares construtivos, como o incentivo para a 

realização do dever de casa, afetam positivamente a proficiência em Matemática para os 

alunos do 5° ano. 

As estimativas para as variáveis relativas ao nível 2 indicam a importância do 

efeito-escola para o desempenho dos discentes (ajudam a explicar a variabilidade na 

média da proficiência em Matemática das escolas do 5° ano). A variável referente a 

equipamentos mostrou-se bastante relevante para explicar a proficiência do discente na 

disciplina de Matemática. A variável referente à infraestrutura básica, apesar de menos 

relevante estatisticamente, também exerce influência no desempenho do aluno em 

matemática. Os resultados convergem com as análises de Barbosa e Fernandes (2001) e 

Biondi e Felício (2007).    

 
Tabela 05 – Determinantes da Proficiência em Matemática –5° ano do Ensino Fundamental (Brasil, 2007/2015) 

 2007 2009 2011 2013 2015 

constante 136.6*** 138.8*** 141.7*** 134.6*** 152.7*** 

 (279.07) (310.24) (277.32) (280.88) (372.30) 

sexo 5.525*** 5.966*** 8.762*** 7.979*** 7.947*** 

 (66.90) (75.72) (124.52) (93.84) (116.68) 

raca 2.243*** 2.313*** 3.549*** 3.535*** 2.687*** 

 (25.75) (27.59) (45.87) (38.17) (35.26) 

idade_adequada 5.693*** 8.359*** 5.930*** 7.468*** 6.083*** 

 (43.08) (68.29) (51.48) (52.94) (51.78) 

nao_trab_domestico 3.979*** 1.609*** 0.586*** 2.791*** 1.190*** 

 (37.04) (16.34) (6.56) (24.65) (13.18) 

trabalho_fora -9.991*** -9.925*** -9.568*** -16.40*** -13.31*** 

 (-76.61) (-81.82) (-85.76) (-126.09) (-119.74) 

entrada_pre_escola 2.829*** 3.186*** 6.369*** 5.947*** 5.399*** 

 (32.52) (38.09) (88.22) (68.00) (76.48) 

n_reprovado 16.17*** 15.45*** 18.66*** 20.35*** 17.86*** 

 (147.12) (150.52) (194.61) (169.50) (173.94) 

n_abandono_escola 2.361*** 4.508*** 3.085*** 5.727*** 3.409*** 

 (13.25) (26.47) (20.10) (30.42) (22.95) 

aluno_faz_dever 6.762*** 10.09*** 10.90*** 8.152*** 6.413*** 

 (46.78) (57.76) (66.49) (45.62) (46.71) 

mae_responsavel 1.602*** 1.644*** 0.954*** 3.683*** 3.396*** 

 (8.97) (10.39) (4.26) (20.98) (23.64) 

pais_leitura 0.654*** 1.375*** 1.744*** 1.739*** 1.075*** 

 (6.70) (10.97) (20.73) (17.67) (13.35) 

pais_reuniao 4.020*** 4.375*** 4.667*** 5.572*** 4.697*** 

 (24.88) (28.25) (36.63) (35.52) (38.93) 

incentivo_estudo 10.43*** 9.843*** 11.16*** 14.46*** 10.66*** 

 (40.32) (40.73) (48.04) (52.63) (46.83) 

infra_dom 4.432*** 4.081*** 3.661*** 4.615*** 3.888*** 

 (34.79) (38.02) (41.24) (47.20) (49.22) 

habitos_aluno 2.198*** 3.765*** 3.990*** 2.107*** 0.992*** 

 (26.51) (47.72) (56.50) (22.34) (13.00) 

mae_estudo_medio 12.01*** 10.57*** 11.49*** 11.16*** 9.806*** 

 (95.34) (89.17) (111.69) (95.63) (106.32) 
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nivel_social 2.937*** 4.160*** 5.136*** 4.461*** 4.790*** 

 (23.41) (38.59) (54.93) (43.31) (57.70) 

infra_estrut_adeq 3.183*** 1.907*** 4.227*** 3.744*** 3.549*** 

 (10.91) (6.91) (11.60) (12.47) (12.49) 

infra_equip_adeq 10.36*** 14.44*** 11.56*** 13.78*** 11.97*** 

 (38.92) (64.70) (48.15) (59.82) (58.31) 

Partição da Variância      

Var (entre escolas) 2.696*** 2.898*** 2.919*** 2.904*** 2.861*** 

 (516.91) (628.73) (675.07) (594.38) (642.95) 

Var (entre alunos) 3.633*** 3.657*** 3.649*** 3.710*** 3.627*** 

 (4838.66) (5212.42) (5795.41) (5198.26) (5834.70) 

(coeficiente de correlação Intra-

grupo) 0.13 0.18 0.19 0.17 0.18 

Observações        920127 1053244 1302114 1017793 1331170 

t statistics in parentheses      

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001     

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do Saeb (2007/2015). 

 

O coeficiente de correlação intraclasse indica que no final do período analisado, 

aproximadamente 18% do desempenho dos alunos do 5º ano em Matemática é explicado 

pelas características da escola em que eles estão matriculados, ou seja, pelas 

especificidades do ambiente escolar em que estão inseridos. 

 

3.2 Discentes do 5º ano – Disciplina Português 

 

O modelo estimado para o desempenho em Português dos discentes do 5º ano é 

apresentado na Tabela 06. O resultado dessa estimação mostrou bastante semelhança aos 

resultados encontrados para Matemática, ou seja, o modelo apontou que as escolas se 

diferenciam na proficiência média em Língua Portuguesa. 

Em relação às características do aluno e da família, a análise da estimação para a 

disciplina de Língua Portuguesa mostrou que as variáveis que afetam positiva e 

negativamente são as mesmas dos resultados encontrados para Matemática, exceto a 

variável sexo, a qual indicou que meninas têm uma proficiência maior em Língua 

Portuguesa do que os meninos. Segundo Soares et al. (2012), quanto ao sexo, as meninas 

têm vantagem em leitura e os meninos, em matemática. 

Os resultados do modelo evidenciam que todas as variáveis do nível 02 (efeito-

escola) apresentam significância estatística, corroborando a importância dos atributos 

escolares para o desempenho do discente. A variável referente a equipamentos 

(computador, televisão, impressora, som etc.) mostrou-se bastante relevante para explicar 

a proficiência dos discentes na disciplina de Língua Portuguesa, assim como a variável 

referente à infraestrutura básica, conforme destaca a literatura sobre o tema (i.e.: 

ALBERNAZ et al., 2002). 

 
Tabela 06 – Determinantes da Proficiência em Português – 5° ano do Ensino Fundamental (Brasil, 2007/2015) 

 2007 2009 2011 2013 2015 

Constante 122.4*** 125.2*** 128.5*** 125.2*** 138.1*** 

 (273.77) (301.98) (274.00) (274.91) (341.67) 

sexo -6.230*** -6.315*** -7.839*** -6.425*** -5.336*** 

 (-80.09) (-82.38) (-112.05) (-76.69) (-75.55) 

raca 1.996*** 2.279*** 3.827*** 4.252*** 3.515*** 

 (24.36) (28.01) (49.86) (46.66) (44.52) 

idade_adequada 5.869*** 7.871*** 5.644*** 7.152*** 6.731*** 
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 (47.20) (66.24) (49.39) (51.52) (55.30) 

nao_trab_domestico 4.681*** 3.143*** 1.858*** 4.309*** 3.257*** 

 (46.26) (32.81) (20.95) (38.63) (34.81) 

trabalho_fora -12.14*** -12.40*** -13.25*** -19.72*** -18.25*** 

 (-98.83) (-105.13) (-119.60) (-153.89) (-158.45) 

entrada_pre_escola 2.382*** 2.140*** 5.789*** 5.429*** 5.161*** 

 (29.12) (26.38) (80.83) (63.08) (70.59) 

n_reprovado 16.29*** 15.50*** 18.56*** 20.23*** 18.84*** 

 (157.45) (155.44) (194.91) (171.11) (176.97) 

n_abandono_escola 3.155*** 3.841*** 3.333*** 5.240*** 4.758*** 

 (18.80) (23.19) (21.87) (28.26) (30.89) 

aluno_faz_dever 6.980*** 10.31*** 12.01*** 7.179*** 7.776*** 

 (51.30) (60.74) (73.76) (40.80) (54.68) 

mae_responsavel 1.712*** 1.762*** 0.244 3.793*** 4.052*** 

 (10.18) (11.44) (1.09) (21.94) (27.21) 

pais_leitura 0.526*** 1.118*** 1.513*** 1.388*** 0.819*** 

 (5.72) (9.17) (18.10) (14.32) (9.82) 

pais_reuniao 5.178*** 4.779*** 6.134*** 6.680*** 6.148*** 

 (34.02) (31.73) (48.46) (43.23) (49.15) 

incentivo_estudo 13.39*** 12.83*** 14.84*** 18.25*** 16.50*** 

 (54.94) (54.62) (64.29) (67.43) (69.93) 

infra_dom 4.891*** 4.736*** 3.882*** 4.902*** 4.044*** 

 (40.77) (45.40) (44.08) (50.95) (49.41) 

habitos_aluno 2.822*** 4.276*** 4.282*** 2.137*** 1.546*** 

 (36.14) (55.73) (61.03) (23.00) (19.54) 

mae_estudo_medio 11.96*** 11.46*** 12.05*** 11.73*** 10.58*** 

 (100.81) (99.37) (117.88) (101.92) (110.64) 

nivel_social 1.807*** 3.188*** 3.738*** 3.459*** 3.681*** 

 (15.30) (30.43) (40.34) (34.15) (42.87) 

infra_estrut_adeq 2.714*** 1.798*** 3.629*** pelo 3.021*** 

 (10.65) (7.91) (12.19) (10.79) (11.75) 

infra_equip_adeq 9.025*** 11.16*** 8.742*** pelo 10.75*** 

 (38.69) (60.52) (45.19) (57.71) (57.94) 

Partição da Variância      

Var (entre escolas) 2.529*** 2.655*** 2.661*** 2.733*** 2.730*** 

 (458.58) (526.47) (557.58) (525.49) (570.58) 

Var (entre alunos) 3.574*** 3.631*** 3.644*** 3.696*** 3.664*** 

 (4760.40) (5176.21) (5787.66) (5179.79) (5891.76) 

(coeficiente de correlação Intra-

grupo) 

0.1099872 0.124601 0.1244045 0.127064 0.1337193 

Observações        920127 1053244 1302114 1331170 1331170 

t statistics in parentheses      

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001     

     Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do Saeb (2007/2015). 

 

Observa-se que o coeficiente intraclasse mesmo com o controle pelas 

características do aluno e do background familiar, é relativamente elevado, apesar de estar 

abaixo do mesmo modelo estimado para disciplina Matemática: aproximadamente 14% 

do valor da proficiência em Português pode ser atribuído às características das escolas.  
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3.3 Discentes do 9º ano – Disciplina Matemática 

 

A Tabela 7 mostra os resultados da estimação do modelo para a proficiência em 

Matemática do 9° ano. Observa-se que a estimativa da média geral (intercepto) da 

proficiência em Matemática das escolas tem crescido ao logo dos anos. A estimação 

sugere que as escolas se diferenciam na proficiência média em matemática e que a 

variação é ainda maior entre os estudantes das escolas. 

Em relação às variáveis preditoras do nível 1 (aluno), nota-se que a mais relevante 

foi ausência de reprovação, assim como no modelo para o 5° ano. Isso significa que esse 

fato é um grande determinante do desempenho, cujos impactos são ainda mais 

expressivos para alunos do 9° ano. Soares et al. (2012) associam baixo desempenho 

escolar com matrícula em uma escola com alta proporção de alunos atrasados. 

Observa-se que o nível de escolaridade da mãe, para o 9° ano, comparando com o 

mesmo modelo para o 5°, reduz a sua importância sobre o desempenho escolar dos 

discentes. Entende-se que isto pode estar relacionado ao fato de que alunos do 9° ano 

sofrem menos influência de suas famílias que discentes do 5°, devido à faixa etária. Como 

citado anteriormente, Menezes-Filho (2007) ressalta a importância de escolaridade da 

mãe para o desempenho escolar dos discentes. Além disso, mães mais escolarizadas são, 

geralmente, aquelas com maior poder aquisitivo e cultura. Portanto, seus filhos, têm maior 

chance de serem incentivados ao estudo e não trabalharem até completarem a maioridade, 

por exemplo. 

A variável referente ao incentivo dos pais ao estudo se mostrou significativa e 

importante para o desempenho dos discentes em Matemática. Conforme salientado, pais 

mais escolarizados, em geral, têm maior probabilidade de incentivar seus filhos ao estudo. 

Em contrapartida, baixos níveis de desempenho escolar estão associados ao 

trabalho infantil. Supõe-se que o fato de o discente ter que se dedicar ao trabalho reduz o 

tempo que poderia ser direcionado ao estudo, fazendo com que o seu desempenho seja 

menor. Além disso, em algumas situações, a ocupação externa do discente pode elevar a 

probabilidade de abandono escolar. 

 Quanto à cor/raça, brancos têm desempenho superior ao dos alunos que se 

definem nas outras categorias. Esses resultados indicam o que já foi constatado e mostram 

como as características socioculturais estão fortemente associadas ao desempenho 

escolar. Quanto ao sexo, os meninos apresentam melhor desempenho nos testes de 

proficiência em Matemática, corroborando o estudo de Soares et al. (2012). Comparando 

com o mesmo modelo para o 5° ano, no 9° ano, o fato do aluno ser do sexo masculino 

aumentou expressivamente o seu desempenho em Matemática. Este resultado pode estar 

relacionado ao fato do baixo desempenho dos discentes do sexo feminino no 5° ano se 

refletir em notas menores ainda no 9° ano.  

Como salientado no modelo para o 5° ano, em relação às condições 

socioeconômicas da família do discente, as estimações indicam que infraestrutura 

domiciliar adequada afeta positivamente o desempenho dos alunos. O incentivo para a 

realização do dever de casa também afeta positivamente a proficiência em Matemática 

para os alunos do 9° ano. 

No 9° ano foi inserida a variável que se refere a realização de trabalhos domésticos 

por até três horas. Essa variável é significativa e importante para o desempenho do 

discente na disciplina de Matemática. Entende-se que, nesta faixa etária, delegar algumas 

responsabilidades para o aluno pode influenciar positivamente a proficiência do discente. 

Esse senso de responsabilidade pode despertar no estudante o entendimento da 

importância dos estudos ao longo da vida.  
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As estimativas evidenciam que todas as variáveis do nível 02 (escola) possuem 

significância estatística, corroborando a importância dos atributos escolares para o 

desempenho dos discentes na disciplina de matemática. A variável referente a 

equipamentos mostrou-se bastante relevante para explicar a proficiência dos discentes, 

assim como a variável infraestrutura básica.  

 
Tabela 07 – Determinantes da Proficiência em Matemática –9° ano do Ensino Fundamental (Brasil, 2007/2015) 

 2007 2009 2011 2013 2015 

constante 193.8*** 189.5*** 192.6*** 194.7*** 206.5*** 

 (350.85) (360.73) (382.33) (376.85) (484.95) 

sexo 10.60*** 11.76*** 10.36*** 8.569*** 12.18*** 

 (143.54) (154.37) (145.21) (116.31) (173.01) 

raca 5.335*** 5.355*** 5.407*** 5.591*** 5.361*** 

 (67.87) (64.80) (69.65) (68.89) (67.22) 

idade_adequada 9.606*** 12.10*** 10.17*** 8.265*** 7.390*** 

 (69.15) (44.11) (92.46) (67.77) (64.37) 

trab_domestico_ate_tres 3.059*** 2.335*** 2.122*** 3.604*** 1.810*** 

 (23.00) (16.07) (15.17) (10.42) (13.38) 

trabalho_fora -3.547*** -3.420*** -3.536*** -3.659*** -3.470*** 

 (-36.96) (-34.97) (-38.13) (-36.22) (-34.06) 

entrada_pre_escola 4.164*** 4.351*** 6.616*** 6.190*** 4.916*** 

 (54.46) (54.57) (93.42) (83.60) (69.66) 

n_reprovado 17.18*** 18.45*** 17.76*** 17.97*** 15.26*** 

 (200.12) (222.15) (190.71) (178.45) (155.15) 

aluno_faz_dever 2.239*** 4.024*** 5.842*** 6.957*** 4.879*** 

 (16.43) (22.34) (37.37) (67.49) (50.02) 

mae_responsavel 0.845*** 1.224*** 1.502*** 1.622*** 1.867*** 

 (6.14) (8.96) (11.82) (11.89) (14.32) 

incentivo_estudo 3.339*** 1.859*** 7.732*** 5.189*** 3.473*** 

 (10.51) (6.04) (25.30) (16.77) (11.65) 

infra_dom 7.560*** 7.607*** 7.404*** 6.622*** 5.961*** 

 (84.11) (81.55) (86.95) (78.49) (75.30) 

mae_estudo_medio 3.459*** 2.497*** 1.014*** 0.268** 0.778*** 

 (32.29) (25.25) (11.50) (3.14) (9.71) 

nivel_social 5.068*** 5.068*** 5.609*** 4.256*** 4.918*** 

 (47.90) (51.02) (61.34) (48.15) (57.87) 

infra_estrut_adeq 2.553*** 2.049*** 0.993** 1.697*** 1.824*** 

 (8.33) (7.26) (2.74) (5.55) (6.77) 

infra_equip_adeq 6.593*** 9.681*** 8.141*** 6.530*** 6.197*** 

 (18.10) (40.00) (35.11) (26.91) (31.09) 

Partição da Variância      

Var (entre escolas) 2.688*** 2.781*** 2.847*** 2.807*** 2.686*** 

 (501.05) (540.91) (594.14) (549.02) (522.24) 

Var (entre alunos) 3.643*** 3.682*** 3.685*** 3.709*** 3.665*** 

 (5546.76) (5651.38) (6072.21) (5966.59) (5927.87) 

(coeficiente de correlação Intra-grupo) 0.129023 .1418285 0.1576321 0.141301 0.1238401 
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Observações        1185601 1206083 1389123 1.321.542 1.336.973 

t statistics in parentheses      

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001      

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do Saeb (2007/2015). 

 

Observa-se que o coeficiente intraclasse diminui em comparação ao mesmo 

modelo para o 5° ano. Esse resultado é um indício de que o ambiente escolar pode ter 

mais relevância para o desempenho dos discentes em testes de proficiência nos ciclos 

educacionais iniciais. Em outras palavras, um ambiente escolar adequado seria capaz de 

minimizar de forma mais significativa distorções de aprendizagem relacionadas às 

precárias condições familiares de alunos matriculados nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental (crianças mais novas seriam mais influenciadas pelo contexto escolar do 

que adolescentes). Ainda assim, é importante ressaltar que após o controle pelas 

características do aluno e do background familiar, a influência do contexto escolar para 

alunos do 9º ano permanece significante: aproximadamente 14% do valor da proficiência 

de matemática pode ser atribuído às características das escolas.  

 

3.4 Discentes do 9º ano – Disciplina Português 

 

A Tabela 8 mostra os resultados da estimação para a proficiência em Português 

do 9° ano. Observa-se que a estimativa da média geral (constante) da proficiência em 

Língua Portuguesa das escolas tem crescido ao logo dos anos. Como nos outros modelos, 

a estimação sugere que as escolas se diferenciam na proficiência média em Português.  

Em relação às características do aluno e o background familiar, a estimação para 

a disciplina Português mostra que as variáveis que afetam positiva e negativamente são 

as mesmas dos resultados encontrados para Matemática. O nível de escolaridade da mãe 

tem uma importância menor sobre o desempenho escolar dos discentes em Português, se 

comparado ao mesmo modelo para o 5° ano. Como salientado, cogita-se a hipótese de 

que isso esteja relacionado ao fato de que alunos do 9° ano sofrerem menos influência de 

suas famílias que discentes do 5° devido à faixa etária. 

A mesma observação é verificada em relação às características da escola: 

equipamentos e infraestrutura básica são relevantes para explicar a proficiência dos 

discentes na disciplina Português.  

 
Tabela 08 – Determinantes da Proficiência em Português – 9° ano do Ensino Fundamental (Brasil, 2007/2015) 

 2007 2009 2011 2013 2015 

constante 192.6*** 190.3*** 194.3*** 201.1*** 206.3*** 

 (364.09) (360.09) (409.23) (399.36) (459.56) 

sexo -10.40*** -11.36*** -11.46*** -12.27*** -10.62*** 

 (-136.97) (-144.03) (-159.87) (-162.42) (-141.11) 

raca 4.983*** 4.996*** 5.787*** 6.470*** 6.048*** 

 (61.84) (58.52) (74.34) (77.86) (70.93) 

idade_adequada 8.275*** 14.10*** 8.057*** 7.095*** 7.305*** 

 (58.06) (49.70) (73.01) (56.78) (59.49) 

trab_domestico_ate_tres 3.373*** 2.637*** 2.727*** 2.900*** 3.968*** 

 (24.67) (17.54) (19.41) (8.98) (27.43) 

trabalho_fora -5.793*** -6.669*** -6.868*** -7.993*** -8.683*** 

 (-58.76) (-65.91) (-73.77) (-77.20) (-79.70) 
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entrada_pre_escola 3.692*** 4.020*** 6.608*** 6.609*** 5.614*** 

 (47.09) (48.78) (92.97) (87.11) (74.39) 

n_reprovado 16.24*** 17.64*** 16.41*** 18.06*** 17.06*** 

 (184.29) (205.27) (175.49) (174.95) (162.20) 

aluno_faz_dever 2.779*** 6.919*** 7.571*** 3.919*** 3.593*** 

 (19.86) (37.11) (48.21) (37.10) (34.44) 

mae_responsavel 0.535*** 0.522*** 0.651*** 1.890*** 1.752*** 

 (3.79) (3.69) (5.10) (13.51) (12.57) 

incentivo_estudo 5.888*** 6.102*** 10.64*** 8.043*** 10.16*** 

 (18.03) (19.16) (34.65) (25.35) (31.87) 

infra_dom 8.665*** 8.519*** 8.266*** 7.373*** 7.221*** 

 (93.84) (88.26) (96.66) (85.26) (85.28) 

mae_estudo_medio 4.301*** 3.404*** 2.618*** 1.170*** 1.226*** 

 (39.11) (33.30) (29.65) (13.37) (14.32) 

nivel_social 3.885*** 3.678*** 4.633*** 3.050*** 3.464*** 

 (35.75) (35.81) (50.55) (33.70) (38.14) 

infra_estrut_adeq 2.260*** 1.791*** 1.259*** 1.860*** 1.978*** 

 (8.30) (6.83) (4.03) (6.52) (7.17) 

infra_equip_adeq 5.617*** 9.176*** 6.972*** 5.985*** 6.103*** 

 (17.23) (40.68) (35.02) (26.43) (29.94) 

Partição da Variância      

Var (entre escolas) 2.530*** 2.683*** 2.666*** 2.717*** 2.698*** 

 (438.08) (494.10) (521.31) (510.47) (511.32) 

Var (entre alunos) 3.671*** 3.717*** 3.690*** 3.735*** 3.732*** 

 (5590.22) (5704.32) (6080.68) (6007.24) (6036.48) 

(coeficiente de correlação Intra-grupo) 0.09256 0.112319 0.114084 0.115462 0.112275 

Observações        1185601 1206083 1389123 1.321.542 1.336.973 

t statistics in parentheses      

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001     

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do Saeb (2007/2015). 

 

A análise indica um coeficiente intraclasse relativamente significativo, apesar de 

estar abaixo do mesmo modelo estimado para disciplina Matemática: aproximadamente 

11% do valor da proficiência de Português pode ser atribuído às características das 

escolas.  

 

3.5 Ambiente escolar e sua influência no aprendizado 

 

As estimativas do coeficiente intraclasse dos modelos analisados evidenciam a 

importância da infraestrutura das escolas (efeito-escola) para o desempenho dos alunos 

do 5° e 9° anos em Matemática e Português ao longo dos ciclos do Saeb entre 2007 e 

2015. Há uma associação entre notas mais expressivas nos testes de proficiência e oferta 

de infraestrutura escolar adequada. Observa-se que para o 5° ano os atributos escolares 

exercem mais influência em ambas as disciplinas. Supostamente isto pode estar 

relacionado ao fato do aluno do 5° ano, em média com doze anos, serem mais 

influenciáveis por características escolares. Os alunos nesta idade podem interpretar a 
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escola como sua segunda moradia, logo, o ambiente escolar exerce mais influência no seu 

aprendizado do que para alunos do 9° ano.  

 
Tabela 09 – Coeficiente de correlação intraclasse – 5° e 9° ano do Ensino Fundamental (Brasil, 2007/2015) 

  2007 2009 2011 2013 2015 

Matemática           

5º ano 13% 18% 19% 17% 18% 

9º ano 13% 14% 16% 14% 12% 

Língua Portuguesa           

5º ano 11% 12% 12% 13% 13% 

9º ano 9% 11% 11% 12% 11% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do Saeb (2007/2015) 

 

Em todos os modelos estimados, observa-se um coeficiente de correlação 

intraclasse significativo, indicando a importância das variáveis da escola (insumos 

escolares) para o desempenho dos discentes tanto em Português quanto em Matemática. 

Ressalta-se que municípios mais pobres têm escolas com pior infraestrutura e há 

expressiva heterogeneidade regional nos indicadores de desempenho escolar, o que pode 

indicar a existência de um círculo vicioso entre pobreza, baixa escolaridade e 

subdesenvolvimento. 

 

Considerações Finais 

 

O acompanhamento da série histórica do Saeb (2007/2015), para os alunos do 5° 

e 9° anos do Ensino Fundamental revela a manutenção de baixos níveis médios de 

desempenho escolar no Brasil. A primeira hipótese para explicar este fenômeno baseia-

se nos efeitos das políticas voltadas para a universalização do acesso ao ensino 

fundamental e a manutenção das crianças na escola, as quais possibilitaram a inclusão de 

um segmento da população até então excluído do sistema educacional, todavia, estes 

novos alunos teriam um menor desempenho potencial devido ao baixo background 

familiar, o que afetou diretamente a qualidade média do ensino. A segunda hipótese 

pauta-se na fragilidade da qualidade da infraestrutura escolar básica, ambientes 

interativos e a disponibilidade de equipamentos nas escolas, oferecidos à população. 

Os resultados dos modelos hierárquicos estimados a partir dos microdados do 

Saeb para alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental, matriculados em escolas 

públicas brasileiras, apontam que os recursos presentes nas escolas; o comprometimento 

dos estudantes em realizar o dever de casa, a matrícula na pré-escola, a não reprovação, 

o não abandono e a dedicação integral aos estudos são associados positivamente ao 

desempenho escolar. As proxies para motivação do estudante (realização de dever de casa 

e presença e escolaridade da mãe, por exemplo) também estão associados a desempenho 

escolar mais elevado. 

Em todos os modelos estimados observou-se um coeficiente de correlação 

intraclasse significativo, indicando a importância do efeito-escola para o desempenho dos 

discentes tanto em Português quanto em Matemática. Em média, 18% do valor das 

proficiências em ambas as disciplinas podem ser atribuídos às características das escolas 

e 80% às características individuais dos estudantes. 

Os resultados indicam a necessidade de tornar a escola pública mais eficaz e mais 

equitativa na produção do aprendizado de seus alunos. Este é um processo extremamente 

complexo, cujos resultados são observados no longo prazo. É essencial que as políticas 

públicas educacionais reforcem o papel que a sociedade atribui à escola. Recomenda-se 

aumentar os recursos das escolas com maior carência de infraestrutura básica, 
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disponibilizar equipamentos, criar bibliotecas, incentivar o uso dos laboratórios, estimular 

a participação ativa dos pais, ofertar melhores condições de trabalho aos docentes, criar 

o conselho escolar e desenvolver estratégias que favoreçam o trabalho integrado dos 

profissionais e setores escolares. 
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