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RESUMO 

 

O Brasil se insere no grupo de países em desenvolvimento, cujo sistema de educação é 

considerado um dos piores comparado a países desenvolvidos e, até mesmo, países com a 

mesma situação socioeconômica como alguns da América Latina. Neste sentido, o sistema 

educacional brasileiro vem sendo questionado em relação à qualidade de ensino, em razão dos 

seus índices de escolaridade considerados críticos, disponibilizados pelo INEP. A análise do 

censo escolar mostra com clareza que o país caminha com uma educação precária e que o 

mau desempenho dos alunos está associado a diversos motivos como: condições da escola, 

qualificação dos professores, participação familiar, desigualdade de renda, moradia, 

características do aluno, etc. Considerando que os registros se apresentaram muito ruins, o 

presente trabalho objetivou a analisar os fatores determinantes do desempenho estudantil 

satisfatório, utilizando como ferramenta o modelo de regressão Múltipla e o modelo de 

regressão Múltinivel para dar maior robustez aos resultados e mostrar possíveis relações 

inerentes à qualidade da educação. A análise se baseou em estudar o Ensino Fundamental no 

Brasil nos anos de 2013 e 2015 e os resultados mostraram que entre as três categorias de 

análise: Nível Socioeconômico, Infraestrutura Escolar e Contexto Familiar, a Infraestrutura 

Escolar se mostrou com um impacto menor na nota do aluno e, além disso, o modelo 

Multinível permitiu que se fizesse uma análise para perceber as diferenças entre as escolas, e 

de acordo com os resultados encontrados, mais de 20% das variações das notas dos alunos são 

explicadas pelas diferenças entre as escolas. 

 

Palavras Chave: Desempenho, Qualidade, Educação, Público, Particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



 
 

 

Brazil is part of the group of developing countries whose education system is considered one 

of the worst compared to developed countries and even countries with the same 

socioeconomic situation as some Latin American countries. In this sense, the Brazilian 

educational system has been questioned in relation to the quality of teaching, due to its indices 

of critical education, made available by INEP. The analysis of the school census clearly 

shows that the country is undergoing a precarious education and that poor performance of 

students is associated with several reasons such as: school conditions, teacher qualifications, 

family participation, income inequality, housing, student characteristics, etc. Considering that 

the census records were considered as very bad, the present work aimed to analyze the factors 

that show the implications for a satisfactory student performance, using as a tool the Multiple 

regression model and the Multi-level regression model to give greater robustness Results and 

show possible relationships inherent to the quality of education. The analysis was based on 

studying primary education in Brazil in the years of 2013 and 2015 and the results showed 

that among the three categories of analysis: Socioeconomic Level, School Infrastructure and 

Family Context, School Infrastructure was shown to have a smaller impact on the grade of 

And, in addition, the Multilevel model allowed an analysis to be made to perceive the 

differences between the schools, and according to the results found, more than 20% of the 

variations of the students' grades are explained by the differences between the schools. 

 

 

 

Keywords: Performance, Quality, Education, Public, Particular 
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1. INTRODUÇÃO 

  

A Educação pode ser definida como todo o processo contínuo de formação e 

aprendizagem, de transmissão de conhecimentos, costumes, hábitos, cultura e moral e que faz 

parte do currículo das instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas. A educação 

possui importância essencial desde o nascimento do indivíduo, pois, além do aprendizado 

intelectual, a educação forma o desenvolvimento físico e moral.  

Entende-se por uma educação de qualidade aquela capaz de possibilitar com que os 

estudantes explorem suas habilidades cognitivas, ou seja, explorem o conhecimento das mais 

diversas formas possíveis. De acordo com Soares (2007), a educação tem objetivos que 

excedem o raio de atuação da escola, conforme a própria Constituição Federal determina que 

a educação integral do indivíduo exija a contribuição de outras estruturas sociais, além da 

escola. Neste sentido, pode-se perceber que a educação vai além da sala de aula, a vida em si 

é um grande aprendizado e o que se passa de geração para geração é esse conhecimento 

adquirido ao longo dos anos.  

Como ressalta Menezes-Filho (2007), um maior grau de escolaridade traz diversos 

benefícios, como, por exemplo, aumenta os salários das pessoas, diminui a criminalidade, 

melhora a saúde e reduz a probabilidade de ficar desempregado. Além disso, para o país como 

um todo, uma população mais educada possibilita um crescimento econômico maior e 

aumenta a produtividade das empresas. Dadas às definições do foco do estudo que é a 

qualidade da educação, cabe aqui restringir-se dentro desse amplo tema, à abordagem do 

desempenho estudantil do ensino público e privado.  

 A rede privada de ensino é aquela mantida por recursos próprios ou por meio de 

mensalidades pagas pelos alunos. A rede privada tem como objetivo atender uma demanda 

que as redes públicas não conseguem atender, como, por exemplo: possuir ensino religioso, 

ou então, a crença dos pais de que as redes privadas exploram mais as habilidades cognitivas 

do aluno, ou que a qualidade destas é superior ao ensino público, etc.  

Já a rede pública de ensino é aquela que responde pela maior demanda da população, é 

oferecida a todos os indivíduos gratuitamente pelo Estado, custeada pelos impostos. 

Entretanto, as redes públicas e privadas de ensino possuem um diferencial considerável no 

quesito de qualidade educacional medido pelo desempenho estudantil e estas diferenças 
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trazem questionamentos sobre os fatores que as influenciam. Assim, a exposição dos fatores 

que implicam no desempenho dos alunos será analisada no presente trabalho. 

 O Brasil é um dos países que possui nível educacional muito inferior ao desejado, 

mesmo comparado a países da América Latina, como o México, por exemplo, que possui 

características socioeconômicas similares. Como afirma Menezes-Filho (2007), o rendimento 

educacional brasileiro está abaixo de países como Tunísia, México, Uruguai e Turquia. Esse 

nível inferior sobressai principalmente em escolas públicas estaduais e municipais. Segundo 

avaliações do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, INEP1 (2002), o país possui um 

nível considerado “muito crítico” no desempenho estudantil nas instituições públicas.  

De acordo com Albernaz et al. (2002), o principal determinante das diferenças de 

desempenho se devem ao nível socioeconômico do aluno e mesmo quando esse fator é 

controlado, diferenças na individualidade e quantidade dos fatores escolares ainda assumem 

uma parcela significativa da diferença de rendimento entre as escolas e tanto qualidade da 

infraestrutura física da escola como a qualidade dos professores influencia significativamente 

o rendimento escolar. E mesmo controlando todos os fatores citados anteriormente, o 

desempenho de alunos de escolas particulares é maior quando comparado aos alunos de 

escolas públicas. 

Pinto (2002) recomenda que para a superação da qualidade precária em que se 

encontra o ensino básico, o Brasil deveria investir até 10% de seu produto interno bruto, PIB, 

na educação, aumento que, segundo o autor, deveria vir de remanejamentos de outras áreas. 

Esta duplicação do percentual é muito pouco provável, considerando as carências do país em 

outras áreas. Vale destacar que o investimento em educação no ano de 2016 foi de 6,6% do 

PIB, ou seja, quando comparado com o ano de 2002, em que o investimento em educação 

equivalia a aproximadamente 4,9% do PIB, pode-se perceber que a meta estabelecida por 

Pinto (2002) ainda não foi alcançada.  

 

2. O problema e sua importância 

 

                                                            
1 O INEP é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação cuja missão é promover estudos, pesquisas e 

avaliações sobre o sistema educacional brasileiro e assim analisar o nível de qualidade da educação do ensino 

básico em instituições públicas e privadas. 
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Dados coletados pelo INEP em 2002, por meio do Sistema de Avaliação da Educação 

Básica, SAEB, permitiram constatar que, aproximadamente, 5% dos alunos tinham um 

desempenho considerado “adequado”, 42% foram declarados com desempenho “muito crítico 

e crítico” no rendimento em Língua Portuguesa. Dos estudantes com desempenho classificado 

como “muito crítico”, 76% estavam estudando à noite, 48% trabalhavam fora, 84% cursavam 

as séries em idades avançadas e 96% dos alunos se encontravam estudando em escolas 

públicas. 

Este resultado do INEP traz muita inquietação quanto à qualidade do ensino público. 

Um desempenho considerado “muito crítico” e “crítico” significa que os estudantes não estão 

tendo um aprendizado de qualidade, ou seja, não estão adquirindo o conhecimento que lhes 

são de competência adquirir. Assim, acredita-se que a análise da qualidade de ensino, fazendo 

um comparativo das discrepâncias presentes nos dois tipos de instituições, públicas e 

privadas, será uma contribuição para a literatura e ações governamentais, visto que o estudo 

permitirá uma análise mais atual, uma vez que trabalhará com informações dos anos de 2013 

e 2015, sendo que estes foram os dois últimos anos para os quais o INEP aplicou as provas e 

questionários utilizados para análise. 

As escolas públicas municipais e estaduais surgiram para oferecer educação e atender 

à demanda de grande parcela da população. De acordo com Guerra (2012), as escolas públicas 

atendem a maior procura (cerca de 90% da população) e as escolas particulares existem para 

atender a parcela que as públicas não conseguem atender (cerca de 10%). O autor ainda 

afirma que a preocupação governamental é criar escolas para atender essa busca, mas, ao 

mesmo tempo, não frisam o foco na qualidade dessas instituições e do ensino a ser oferecido. 

Entende-se que a avaliação educacional é uma ferramenta útil para melhorar o sistema 

educacional, fornecendo informações que permitem aos educadores determinar quais práticas 

promovem resultados desejados e quais não (SANDERS e HORN, 1995). Ela deve prover um 

contínuo monitoramento do sistema educacional com a finalidade de detectar os efeitos 

positivos ou negativos de políticas adotadas (SOARES et al, 2001). 

Para a realização do presente trabalho utilizar-se-á os dados da Avaliação Nacional da 

Educação Básica (ANEB) que abrange, de maneira amostral, alunos das redes públicas e 

privadas do país, em áreas urbanas e rurais, matriculados na 4ª série/5º Ano e 8ª série/9º Ano 

do Ensino Fundamental e no 3º Ano do Ensino Médio. Essa avaliação utiliza cinco 

instrumentos de coleta de dados: um teste de Língua Portuguesa e de Matemática e quatro 
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questionários contextuais respondidos pelo aluno, professor, diretor e responsável pela coleta 

de dados na escola. 

Assim, no presente trabalho, busca analisar o desempenho estudantil de alunos 

matriculados em instituições públicas e privadas no Brasil considerando o ensino básico no 

período de 2013 a 2015, por meio dos fatores que o determinam. 

2.1 Principais fatores que determinam o desempenho estudantil 

 

2.1.1 Contexto Familiar 

 

Segundo Soares (2007), os pais exercem grande influência na vida estudantil de seus 

filhos. Desde o nascimento, a transmissão de conhecimentos de geração para geração, o estilo 

de vida, a criação da rotina diária da casa, a escolha da vizinhança e escolas onde os filhos 

irão estudar, a escolha de investir ou não na educação dos filhos, a participação dos familiares 

na vida educacional dos filhos, entre outros, são fatores primordiais que ajudarão a determinar 

o desempenho estudantil. De acordo com o autor, o indivíduo começa a receber educação a 

partir do seu nascimento.  O ambiente familiar e as escolhas feitas pelas famílias determinarão 

o desenvolvimento físico e a formação moral das crianças.  

Isto porque os conhecimentos adquiridos ao longo da vida são passados de pais para 

filhos, assim como o ensinamento do que é certo ou errado, do que se pode e do que não se 

pode fazer sendo o momento em que se começa a formar a moral das crianças. A escolha do 

lugar onde vão morar também é de extrema importância para formação pessoal, pois, 

definindo o lugar, estarão decidindo não só pela casa, mas pela vizinhança e, 

consequentemente, escolas que os filhos irão estudar, visto que crianças que estudam em 

escolas públicas são destinadas para escolas que se localizam o mais perto de sua residência. 

Logo, a vizinhança e a escola ajudarão conjuntamente a determinar o tipo de amizades que as 

crianças terão.  

Os pais têm uma decisão importante a tomar também no quesito de investir ou não na 

educação de seus filhos. Segundo Cury e Menezes Filho (2010), havendo condições 

socioeconômicas que permitem colocar seus filhos em escolas particulares, os pais o farão. 

Do mesmo modo, pais que possuem altos níveis de escolaridade, mesmo não possuindo 

condições econômicas muito favoráveis, fazem um esforço para matricular seus filhos em 
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escolas particulares, pois acreditam que estas são mais eficientes e possibilitarão que os filhos 

explorem suas aptidões cognitivas. 

Independente da instituição de ensino é primordial que se tenha a participação dos pais 

na vida estudantil de seus filhos. Auxiliar nos deveres de casa, ter um acompanhamento 

juntamente com os professores de como está o desempenho dos filhos na escola, participar de 

atividades extraescolares que envolvam a participação familiar, entre outros fatores também 

influenciarão no desenvolvimento escolar das crianças. 

 

2.1.2 Infraestrutura Escolar 

 

A infraestrutura da instituição é outro fator determinante no desempenho dos alunos e 

define fundamentalmente as discrepâncias entre escolas públicas e privadas. Quando se fala 

em estrutura, está se referindo aos recursos físicos (prédios, equipamentos, condições de uso) 

e recursos didáticos. As escolas que possuem materiais de qualidade, laboratórios de ciências, 

laboratórios de informática, bibliotecas, professores com maiores níveis de qualificação, salas 

arejadas, formas dinâmicas de ensino fora da sala de aula, entre outros fatores, implicarão 

para que o desempenho dos alunos seja mais satisfatório.  

Segundo Soares (2004), a busca de meios práticos e diversos de ensino com o auxílio 

de computadores e laboratórios de qualidade, o incentivo à leitura, assim como salas com 

ventilação para que o aluno não se desconcentre com o calor e salas privadas de barulho são 

fatores que determinam positivamente o desempenho escolar e que muitas vezes acabam 

sendo escassos em instituições públicas de ensino. 

Outro fator que diferencia bastante ambas as instituições é a gestão e administração 

destas. De acordo com Soares (2004), a administração escolar é responsabilidade do diretor da 

instituição, que irá gerir o funcionamento da mesma, criando rotinas que possibilitem que os 

recursos nela existentes sejam usados para atender à aprendizagem, aproximando-se dos 

alunos e professores, de modo a perceber as reais demandas e tomar as devidas providências 

para melhorar o desenvolvimento dos alunos, etc.  

A escolha de professores de maior qualificação também é essencial para que os alunos 

tenham um rendimento satisfatório. Cabe destacar que escolas públicas não são responsáveis 

pela seleção dos professores, visto que para que um professor ingresse nessa instituição, ele 
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faz uma prova de concurso. Diferentemente de professores de escolas particulares, que são 

avaliados por meio do currículo, entrevista e competências. Além disso, em sua maioria, 

conforme afirma Guerra (2012), professores de escolas públicas acabam trabalhando em mais 

de uma escola para incrementar a renda familiar, visto que o salário destes profissionais não 

permite que se dediquem por completo a uma única instituição, e, devido a isto, acabam 

ficando com pouco tempo para se preparar, ministrar aulas de qualidade e descansar. Fator 

que é bem diferente quando comparado à escolas particulares, em que a remuneração é maior 

e os professores não precisam se desdobrar para trabalhar em outras instituições. 

 

2.1.3 Nível Socioeconômico 

 

A desigualdade de renda é outro fator importante a ser considerado para medir o 

desempenho. Famílias de baixa renda colocam os filhos para estudar em redes públicas de 

ensino, na maioria das vezes, sendo obrigados a conciliar trabalho e estudo e, ainda assim, 

estudando no turno da noite para conseguir trabalhar e incrementar a renda familiar. Além 

disso, esses alunos, em sua maior parte, não possuem em suas casas acesso à informação para 

pesquisarem e ampliar seus conhecimentos, como jornais, revistas, computadores, etc. Ao 

ingressar no ensino noturno, os jovens já chegam cansados, desmotivados e isso influencia 

negativamente no desempenho estudantil.  

Fatores socioeconômicos para fazer essa análise estão disponíveis no questionário do 

SAEB, utilizado no presente trabalho, onde se pode verificar a quantidade de pessoas que 

moram em uma mesma casa, se a casa possui quartos, banheiros, geladeira, televisão, se o 

aluno trabalha fora para incrementar a renda familiar, se já reprovou, características da renda 

da família etc. 

Por fim, na presente pesquisa pretende-se analisar o desempenho estudantil baseado na 

influência dos três fatores citados acima e deseja responder aos seguintes questionamentos: 

como o desempenho dos estudantes é influenciado por características advindas do contexto 

familiar, da infraestrutura da escola e pelo nível econômico; e se, de fato, estudantes de 

escolas públicas possuem desempenho inferior aos estudantes de escolas privadas. 

 

2.2. HIPÓTESE 
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O desempenho dos alunos de escolas públicas é bem inferior ao desempenho de alunos 

de escolas privadas, sendo resultado da maior precariedade das escolas públicas e do contexto 

socioeconômico mais desfavorável em comparado aos que ingressam no ensino privado. 

 

2.3 Objetivo Geral 

 

Mensurar os efeitos dos fatores determinantes da qualidade do ensino no Brasil, 

buscando analisar o desempenho dos alunos de escolas públicas e privadas em Língua 

Portuguesa e Matemática nas avaliações do SAEB em 2013 e 2015. 

2.4 Objetivos Específicos 

 

a) Elaborar análise descritiva e comparativa das principais informações educacionais 

disponíveis na base de dados do SAEB em 2013 e 2015. 

b) Verificar a influência das características individuais dos alunos e variáveis referentes 

ao contexto familiar, infraestrutura escolar e condições socioeconômicas sobre o 

desempenho de estudantes de escolas públicas e privadas.  

c) Comparar, regionalmente, o desempenho de estudantes de escolas públicas e privadas 

no Brasil. 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

  

Barros e Mendonça (1995) mostraram que os diferentes níveis de educação são 

responsáveis por 35% a 50% do aumento da desigualdade de renda. Já Menezes Filho (2007) 

analisa variáveis relacionadas à escola, aos alunos e ao contexto familiar e conclui que as 

variáveis referentes ao nível socioeconômico do aluno são as que mais determinam seu 

desempenho. 

Barros et al. (2001), destacam como principais fatores determinantes do desempenho 

escolar a escolaridade dos pais, dos professores, qualidade da infraestrutura escolar e o custo 

do tempo que o estudante precisa abrir mão para poder estudar. Dentre esses, os autores 

destacam principalmente a escolaridade das mães e ressaltam a importância da participação 

das mães e o quanto elas contribuem para o desempenho dos alunos. Os autores ainda se 

basearam em dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) e 
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comprovaram que o aumento de 1 ano na escolaridade adicional dos pais, contribui para que 

haja um acréscimo de 0,3 anos de estudos dos filhos. 

Segundo Barbosa e Fernandes (2001), elementos como a motivação dos alunos, 

infraestrutura física da escola e atributos associados ao professor afetam consideravelmente a 

proficiência em Matemática dos alunos da 4a série do Ensino Fundamental. Estudos feitos por 

Barbosa et al. (2001) e Soares (2004), mostram que o estabelecimento de ensino, a qualidade 

dos professores, a disponibilidade de laboratórios de qualidade, a organização e o nível dos 

demais alunos têm influência no desempenho dos estudantes.  

Além dos fatores citados, há muitos outros que influenciam no desempenho dos 

alunos, como, por exemplo: carga de trabalho do estudante; condições socioeconômicas 

favoráveis, o fato de o aluno ter feito pré-escola, reprovação, desigualdade racial, escolaridade 

dos pais, residir com os pais, ter hábitos frequentes de leitura, entre outros. Segundo Barbosa 

e Fernandes (2001), o ambiente escolar, educação dos pais, motivação, acesso à informação e 

a renda são os elementos que vão propiciar o desenvolvimento e qualificação futura do 

estudante formado pelas instituições públicas ou privadas. Ademais, segundo Soares (2007), 

no Brasil, uma grande porcentagem de pais de alunos do Ensino Fundamental teve uma 

escolarização precária, o que talvez explique que muitos ainda estejam contentes com o 

acesso à escola oferecido a seus filhos, mesmo que este acesso seja a uma escola precária e de 

qualidade inferior.  

Neste sentido, Barros et al. (2001), listam como principais fatores determinantes do 

desempenho escolar a escolaridade dos pais, principalmente a escolaridade da mãe e ressaltam 

a importância da participação das mães e o quanto elas contribuem para o desempenho dos 

alunos. Os autores ainda se basearam em dados da PNAD e comprovaram que o aumento de 

um ano na escolaridade adicional dos pais, contribui para que haja um acréscimo de 0,3 anos 

de estudos dos filhos. 

Albernaz et al. (2002), afirmam que quanto melhor for a infraestrutura escolar, melhor 

será o ambiente de estudo para os alunos, o que irá favorecer seu desempenho. Já Soares et al. 

(2003), afirmam que o nível socioeconômico do aluno é, sabidamente, o fator com maior 

impacto nos resultados escolares. E este fator extraescolar pode ajudar ou dificultar o 

aprendizado do aluno. 
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Os exames internacionais de desempenho dos estudantes (PISA2) mostram que o 

Brasil possui um dos piores índices de proficiência estudantil. Os indicadores de 

aprendizagem disponibilizados pelo SAEB (2001) para os alunos concluintes do Ensino 

Fundamental apresentam um quadro de pouca eficácia dos sistemas educacionais. Em Língua 

Portuguesa, por exemplo, apenas 10% dos alunos alcançaram um rendimento considerado 

apropriado (ARAÚJO, 2003). Segundo dados do INEP (2002), que avalia o desempenho de 

estudantes, 42% dos alunos foram classificados em estado “muito ruim” e “ruim” no 

desenvolvimento de habilidades e competências em Língua Portuguesa.  

Com relação à raça dos alunos, Albernaz et al. (2002) destacam que alunos brancos 

possuem um desempenho superior a alunos pardos ou mulatos em aproximadamente 2,5 

pontos e com relação aos alunos negros, essa diferença triplica sendo de aproximadamente 7,5 

pontos superior. Os autores afirmam que este é um resultado que retrata de forma bem 

indicativa que os negros além de possuírem menos oportunidades de frequentar a escola, 

quando nela começam a estudar, possuem um desempenho pior do que quando comparados 

aos colegas brancos.  

Soares (2004) afirma que as principais variáveis que definem o desempenho estudantil 

se devem à infraestrutura escolar, contexto familiar e as características do próprio aluno. 

Neste sentido, Felício et al. (2005) discordam da influência dos insumos escolares e afirmam 

que eles pouco influenciam no desempenho, pois, segundo os autores, não adianta melhorar a 

escola, se os alunos continuarem vivendo em famílias com nível socioeconômico ruim e 

constatam ainda que, se os indivíduos são pobres é porque tiveram pouca escolaridade, e 

consequentemente, seus pais também tiveram. Ou seja, os fatores relacionados ao contexto 

familiar dos estudantes dariam um indicador melhor para medir o desempenho, do que os 

fatores relacionados à escola. 

Jesus et al. (2004), definem como fatores determinantes do rendimento em Português, 

a escolaridade dos pais e o nível socioeconômico dos alunos. Os autores ainda relatam que 

quanto mais educação os pais possuírem, assim como quanto mais conforto e bens os alunos 

detiverem, melhor será o desempenho estudantil. 

                                                            
2 PISA significa Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. O objetivo do PISA é produzir indicadores 

que contribuam para a discussão da qualidade da educação nos países participantes de modo a buscar melhorias 

no ensino básico. 
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Menezes-Filho (2007), ao analisar dados do SAEB (2003), verifica que a qualidade 

oferecida no ensino público brasileiro é muito fraca, pois, no desempenho em Matemática na 

4a Série, 12% dos alunos estão classificados em um nível “muito ruim”, 40% no “ruim” e 

40% no “intermediário”. Somente 8% dos alunos estão com aprendizado considerado 

“apropriado” e nenhum no estágio “avançado”. De acordo com o INEP (2003), isso indica 

que cerca de 52% dos alunos na 4a série não conseguem realizar operações de multiplicação e 

divisão, nem ler as horas em um relógio digital. No caso da 8a série, a soma de estudantes nos 

níveis críticos e muito críticos atinge 60%.  

De acordo com Menezes-Filho (2007), alunos que trabalham fora para incrementar a 

renda familiar e conciliam trabalho e estudo possuem um desempenho pior. Além disso, o 

fato de ter um ou mais computadores em casa contribui para um rendimento satisfatório, 

assim como morar em famílias pequenas. Sampaio et al. (2009), argumenta que a carga de 

trabalho dos estudantes afeta negativamente seu desempenho e é esperado que estudantes que 

trabalham apresentem desempenho inferior aos estudantes que não trabalham e, por esse 

motivo, possuem tempo para estudar e se dedicar aos estudos. Além disso, os autores 

ressaltam ainda que estudantes que possuem uma condição financeira mais favorável possuem 

um desempenho melhor. 

Segundo Menezes-Filho (2007), o fato de ter uma mãe com faculdade aumenta em 

cerca de 3 pontos o desempenho na 4º série e 9 pontos na 8º série e este resultado sugere 

várias hipóteses, como, por exemplo, pode ser que mães com mais escolaridade cobrem mais 

a escola para que a qualidade de ensino seja cada vez melhor, ou que o professor se sinta mais 

motivado para dar aulas a alunos que se interessam mais, ou ainda que os alunos com mais 

dificuldades sintam-se motivados a aprender pelo fato de possuírem na turma alunos mais 

capazes.  

Menezes-Filho (2007) relata ainda que os alunos das escolas privadas têm um 

desempenho superior aos alunos das escolas públicas, mesmo após serem consideradas todas 

as variáveis familiares que impactam consideravelmente o desempenho estudantil. Além 

disso, os dados revelam que a escola explica entre 10% e 30% das diferenças de notas 

atingidas pelos alunos. O restante da variação ocorre no interior das escolas, ou seja, devido 

às características individuais dos alunos, como, por exemplo, cor, raça, sexo e das suas 

famílias.  
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Menezes Filho (2007) destaca como principais fatores determinantes do desempenho 

as características do aluno e familiares, como, por exemplo, sexo, cor, índice de reprovação, 

se o aluno trabalha fora ou não e se possui computador. Ressalta-se que assim como Felício et 

al. (2005), o autor também conclui que os insumos escolares possuem uma influência muito 

fraca no desempenho estudantil. 

No que tange à idade, Segundo Riani et al.(2008), a distorção idade/série, ou seja, o 

fato do aluno frequentar a série com idade superior à adequada, tem uma relação direta com as 

taxas de repetência e a entrada tardia na rede de ensino, muitas vezes sendo implicação do 

nível socioeconômico do aluno. Os autores ainda relatam que, no ano de 2000, de acordo com 

dados do Censo Demográfico, a estatística era bastante elevada, sendo de, aproximadamente, 

54% dos alunos frequentando a série em idade avançada no Ensino Fundamental e 66% no 

Ensino Médio.  

Riani et al. (2008) relatam que os fatores determinantes do desempenho estudantil são 

explicados por uma relação de oferta e demanda. Do lado da demanda se encontram as 

famílias e elas possuem importância fundamental, pois são elas que vão propiciar a estrutura 

familiar, os recursos financeiros e o capital cultural para as crianças. Do lado da oferta se 

encontram as escolas e os recursos que elas possuem para atender a demanda.   

Segundo Leme et al. (2009), as características familiares, recursos econômicos e 

infraestrutura escolar são os principais responsáveis para determinação do desempenho 

estudantil. Dentre essas principais categorias, os autores citam as principais variáveis, como, 

por exemplo, a escolaridade dos pais, se a escola possui ou não computadores, bibliotecas, 

etc. 

Curi e Menezes Filho (2010) mostram que a escolha entre setor público e privado está 

muito relacionada à reduzida qualidade educacional presente no sistema público de ensino. 

Assim, mesmo famílias com renda mais baixa, mas que possuem condições de colocar seus 

filhos em escolas particulares, assim o fazem. Vale ressaltar dois fatores nesse resultado. 

Primeiro, 3,5% dos alunos do ensino privado podem ser classificados como pertencentes a 

famílias com baixa renda. Segundo, essas famílias com menor renda, que colocam seus filhos 

em escolas particulares, têm uma maior escolaridade e, portanto, maior nível educacional. 

Rodrigues et al. (2011) utilizam como fatores principais para determinar o 

desempenho, a escolaridade dos pais e se o aluno possui alguns bens, como, por exemplo, 
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televisão, vídeo cassete, geladeira, freezer, máquina de lavar, computador, etc., para medir o 

nível socioeconômico dos alunos, visto que o questionário aplicado pelo INEP, não 

disponibiliza informações acerca da renda mensal do estudante.  

Orellano (2012) destaca os problemas relacionados à taxa de reprovação, evasão 

escolar e distorção idade/série. Segundo o autor, a distorção idade-série, que é a diferença 

entre a série que se deveria estar de acordo com a idade e a série que está cursando 

atualmente, são problemas que impactam negativamente o desempenho estudantil visto que 

quanto maiores forem às taxas de abandono e de estudantes estudando fora da idade 

adequada, pior será o desempenho destes alunos. 

O país possui um sistema de educação básica muito segmentada, com a maioria de 

estudantes de nível socioeconômico mais alto frequentando escolas particulares. Guerra 

(2012) afirma que se as escolas da rede pública fossem tão efetivas quanto as escolas 

privadas, todos os pais escolheriam as públicas por serem sem custos, além dos impostos. 

Porém, escolas particulares existem para atender uma demanda específica por um ensino que 

as públicas não podem oferecer, onde pais elevam seus custos variáveis para que seus filhos 

tenham educação em um ambiente mais diferenciado.  

De acordo com Moraes et al. (2014), o principal fator que determina a escolha de 

colocar os filhos para estudar em escolas públicas ou privadas é o nível socioeconômico das 

famílias. Os autores ainda relatam que é de fundamental importância analisar escolas públicas 

e privadas para que possam ser elaboradas políticas de melhoria na educação. Rodrigues et al. 

(2011), também concordam que o fator que mais determina o desempenho é o nível 

socioeconômico e relatam ainda que quanto melhor (pior) for a condição financeira das 

famílias mais (menos) elas estarão dispostas a investir na educação dos filhos. Além disso, os 

autores ainda afirmam que é nas escolas públicas que ocorre a maior concentração de alunos 

de baixa renda, o que é esperado visto que essas instituições são oferecidas gratuitamente. 

 Dos Santos et al. (2016) analisam a escala de proficiência das notas em Matemática 

disponibilizadas pelo SAEB em 2009, 2011 e 2013. As escalas de proficiência mostram as 

competências que os alunos são capazes de adquirir de acordo com o seu desempenho, quanto 

maior forem as notas, mais o aluno aprendeu. As autoras concluem que nos anos citados, 

considerando as regiões de análise sendo o Norte e o Nordeste, os alunos se enquadravam no 

nível 3 da escala de proficiência, ou seja, considerando o fato de que a escala de proficiência 

vai do nível 1 até o nível 9, isso indica que os estudantes do 5º Ano concluem o Ensino 
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Fundamental sem adquirir todas as competências necessárias para as próximas séries. Ao 

concordar com a deficiência da qualidade do ensino público, Curi e Menezes-Filho (2010), 

sugerem que a ideia de deficiência do ensino público no Brasil faz com que as famílias optem 

por escolher pela escola privada quando estão em condições de arcar com o custo. Segundo 

Soares (2007), as escolas particulares dos grandes centros urbanos recorrem à seleção 

socioeconômica. No Brasil, existe grande associação entre o cultural e o econômico, o que faz 

com que essa seleção acabe produzindo também ambientes apropriados para o aprendizado 

cognitivo.  

 

4. METODOLOGIA 

 

 Verificou-se, inicialmente, por meio de análise descritiva, as principais características 

a respeito dos alunos e das escolas presentes na base de dados disponibilizada pelo SAEB nos 

anos de 2013 e 2015, que representa uma amostra dos alunos e escolas do país e, assim, 

analisou-se, comparativamente, a eficiência por meio das notas nas provas de Português e 

Matemática aplicadas ao 5º e ao 9º ano do Ensino Fundamental e a qualidade de educação nas 

instituições públicas e privadas.  

O sistema de avaliação do SAEB baseia-se em testes de Língua Portuguesa (para 

avaliar a leitura) e Matemática (para avaliar os cálculos), além de questionários que alunos, 

professores, diretores e os avaliadores respondem. Os dados disponibilizados permitem 

verificar o rendimento dos alunos (notas), assim como a característica individual destes, 

qualificação dos professores, diretores, estrutura escolar, etc.  

Estes dados contribuem para a análise do presente trabalho, visto que permitem 

verificar quais as características dos estudantes, ou da escola que mais contribuem para que se 

tenha um desempenho satisfatório. Dessa forma, de acordo com dados divulgados pelo INEP, 

podem-se verificar quais os problemas enfrentados para melhorar a educação e promover um 

ensino de qualidade para população. 

Ademais, a fim de alcançar os objetivos propostos no presente trabalho e verificar por 

meio da análise descritiva os determinantes do desempenho escolar, utilizou-se  um modelo 

econométrico de regressão múltipla. Este modelo tem como objetivo tornar a análise mais 

completa, visto que é uma ferramenta para se medir as principais variáveis que contribuirão 
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para o desempenho estudantil e se os valores encontrados condizem com os resultados 

esperados. A modelagem econométrica é utilizada para estabelecer a relação quantitativa 

entre variáveis explicativas (por exemplo: contexto familiar, infraestrutura escolar, nível 

socioeconômico) e a variável dependente (desempenho escolar em Matemática e Português). 

Destaca-se ainda que o uso do modelo Multinível com dados em painel permitirá que a 

análise de uma ampla base de dados gere estimativas com maior grau de confiabilidade e 

robustez nos resultados encontrados, tendo em vista, também, os testes econométricos 

pertinentes que serão implementados para maior efetividade nas análises educacionais que se 

pretende realizar, além de contribuir para a literatura brasileira de estudos em economia da 

educação. 

Este tipo de modelagem requer que sejam feitos os testes White e Breuch-Pagan para 

verificar se há Heterocedasticidade no modelo e o teste FIV para verificar se há 

Multicolinearidade nos dados. 

Neste sentido, quando se trabalha com informações educacionais, frequentemente tem-

se informações em nível individual (estudantes) e em nível de grupos maiores tanto agrupados 

em turmas como também em nível de escolas a que pertencem tais estudantes, sendo que o 

desafio consiste em interagir tais informações num único modelo, especialmente por meio de 

uma análise de regressão (LEEUW e MEIJER, 2008). Seria muito restritivo considerar que os 

resultados encontrados fossem os mesmos para todas as escolas e estudantes tendo em vista 

que são diversas as razões que levam a efeitos diferenciados entre os diferentes grupos, como 

os efeitos associados às condições socioeconômicas de uma determinada localidade ou às 

características de organização pedagógica da escola.   

Dessa forma, optou-se por utilizar os modelos conhecidos como multiníveis ou 

hierárquicos, com base na literatura de Albernaz et al (2002); Riani et al (2008) e Barbosa et 

al (2000), que trabalham com vários níveis de análise, ou seja, pode-se ter uma compreensão 

maior acerca das três dimensões que se busca analisar (contexto familiar, nível 

socioeconômico e infraestrutura escolar), em que cada variável representa uma explicação 

para a variável contexto, ou principal (desempenho escolar nos testes padronizados realizados 

pelo SAEB). Os níveis podem ser caracterizados como um todo (organização) que exerce um 

efeito significativo sobre pessoas que pertencem a esta organização. Por exemplo, no caso de 

uma empresa, os trabalhadores podem constituir o nível 1, porém, é o conjunto de 

trabalhadores que compõem os setores da empresa (nível 2). 
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O nível 1 é o nível mais baixo, ou nível micro, e o nível 2 é um nível mais elevado 

(nível macro). Considerando-se o exemplo citado anteriormente, no nível 1 devem ser 

definidas as características dos funcionários e no nível 2, da empresa. Para os níveis serem 

inseridos no modelo explicativo, deve-se definir o nível ao qual pertence cada variável ou o 

ponto que se localizam na ordenação das variáveis já estabelecidas (dos níveis 1 e 2).  

Assim que os níveis são determinados, devem ser definidas as variáveis que irão 

compor cada nível. Por exemplo, considerando-se que a eficiência da empresa depende da 

dedicação do funcionário às tarefas que realiza (como variável do nível 1), o mesmo tipo de 

especificação deve ser feito para o segundo nível. Para o exemplo utilizado, pode-se 

considerar no nível 2 o clima da organização, o trabalho em grupo, ou a forma como os chefes 

agem com os funcionários (BARBOSA et al., 2009). 

De acordo com Puente-Palácios (2009), assim que se definem as variáveis que irão 

formar cada nível, é necessário determinar uma relação entre os níveis. Tomando como 

exemplo o foco central do trabalho, que é o desempenho estudantil, pode-se considerar que 

estudantes com um interesse significativo por alguma matéria, que dedicam maior tempo aos 

estudos (variáveis explicativas no nível 1), e que são matriculados em escolas privadas 

(variáveis explicativas no nível 2), terão melhor desempenho (variável critério, ou principal 

do nível 1) do que aqueles que apresentam as mesmas características individuais, mas que 

estudam em escolas públicas. Isto é, reconhece-se o efeito discrepante da participação 

conjunta ou combinação particular de determinadas variáveis (de diferentes níveis) sobre uma 

conduta. 

A modelagem Multinível que leva em consideração dois níveis simultaneamente pode 

ser expressa por: 

 

 

               

em que, os subscritos i e j correspondem, respectivamente, aos estudantes e às escolas; X 

corresponde às variáveis com características dos estudantes; W representa as variáveis 

relacionadas às características das escolas; Y, a variável de resultado da nota do aluno i na 

escola j; µ e ε são os termos de erros aleatórios. Nota-se que são utilizados os fatores 
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escolares no nível 2 a fim de modelar a variação ocorrida nos interceptos bem como nos 

coeficientes angulares para as escolas, ou seja, os parâmetros do modelo de regressão do nível 

1 tornam-se as variáveis dependentes do modelo no nível 2. A variância associada aos 

indivíduos do primeiro nível é dividida em partes com a variância associada às unidades do 

nível 2. Logo, com este modelo, pretende-se, em suma, construir uma regressão para cada 

escola e as diferenças existentes entre as inclinações e interceptos podem então ser analisadas 

de uma escola para outra. 

Em tempo, a modelagem Multinível permite ainda identificar, por exemplo, que 

elementos pertencentes a um mesmo grupo, seja empresas, bairros, família ou escolas, estão 

sujeitos a apresentarem motivações semelhantes. Essas motivações exercem uma influência 

sobre eles e, portanto, ressalta-se a importância da separação de níveis para investigar as 

características particulares e do todo.  

Acredita-se que este modelo deixará a análise mais completa, visto que investiga a 

participação de diversas variáveis para explicar a variável principal. Como afirma Barbosa et 

al. (2000), a modelagem Multinível, na presença de um modelo teórico que sustenta as inter-

relações entre os níveis, é a opção certa a ser usada pelo pesquisador na hora de testar as 

hipóteses levantadas pois constituem contribuições importantes, na medida em que beneficia a 

estruturação e organização dos modelos que explicitem de maneira pontual os efeitos 

esperados dessas variáveis sobre os comportamentos individuais.  

A base de dados do SAEB permite que sejam identificadas, por meio de códigos, as 

mesmas escolas em 2013 e 2015, permitindo a construção de dados em painel sem, contudo, 

acompanhar os mesmos estudantes no período, tendo em vista que os alunos participantes dos 

exames padronizados são diferentes a cada ano. Dessa forma, pretende-se aliar a abordagem 

da modelagem Multinível com a metodologia dos dados em painel a fim de se realizar a 

análise de regressão mais adequada aos dados.  

As variáveis dos modelos multiníveis estimadas, tanto para os estudantes das escolas 

públicas quanto para os estudantes das escolas privadas, incluídas nas dimensões citadas 

anteriormente, têm o objetivo de mostrar a relação com o desempenho dos estudantes 

avaliados nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática pelo SAEB. Busca-se analisar 

as seguintes variáveis relacionadas ao contexto familiar do estudante: alfabetização dos pais e 

se o aluno mora com eles. Espera-se que ambas as variáveis tenham resultados positivos, ou 

seja, que impliquem para um desempenho maior dos filhos nas notas de Português e 
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Matemática. Ressalta-se que estas variáveis foram escolhidas com o objetivo de analisar a 

influencia da participação e presença de pais alfabetizados na educação dos filhos. 

Quando se trata de infraestrutura escolar, busca-se analisar: condições estruturais dos 

prédios e equipamentos, se a escola possui laboratório de informática, condição das 

bibliotecas, se a escola possui sinais de depredação. Espera-se que, obter desempenho 

satisfatório dos estudantes, para aquelas escolas  que tenham boas condições de possibilitar 

aos seus alunos um aprendizado adequado. Por fim, no que tange ao nível socioeconômico, 

pretende-se utilizar como proxy a presença na residência de computadores, carro, se o aluno 

trabalha ou não e espera-se que quanto mais favorável o nível socioeconômico, maior o 

rendimento dos alunos nos testes do SAEB. Ressalta-se que as variáveis relacionadas a 

infraestrutura escolar foram escolhidas por motivos de verificar se as escolas apresentam em 

sua estrutura meios diversos de ensino que permitem com que os alunos explorem suas 

habilidades cognitivas. 

Já com relação ao nível socioeconômico do aluno, ressalta-se que no questionário 

utilizado para analise não havia nenhuma pergunta relacionada à renda familiar do estudante, 

e por este motivo foram escolhidas as variáveis Trabalha Fora, Possui Carro e Possui 

Computador em casa, para que se pudesse ter uma pequena noção da renda da família. Dentre 

estas variáveis, destaca-se principalmente o fato do aluno trabalhar fora ou não como um 

identificador da renda. 

Vale ressaltar que as variáveis que serão analisadas são baseadas em questionários 

respondidos pelos alunos, diretores, professores e avaliadores.  

As seguintes equações representam o modelo utilizado: 
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Ressalta-se que para estimar os modelos, foi utilizado o programa STATA 12. O modelo de 

regressão múltipla e regressão Multinível consistem em testar a influência das variáveis 

explicativas na variável dependente (a nota em Matemática e Português). 

O modelo de regressão multinível busca analisar a influencia das variáveis 

explicativas na variável dependente. Além das análises relacionadas as três categorias 

principais do trabalho: nível socioeconômico, infraestrutura escolar e contexto familiar, 

também foram feitas analises relacionadas as características individuais e regionais do aluno. 

O modelo permitiu com que se verificasse também a influencia das diferentes escolas nas 

notas dos alunos, ou seja, além de verificar a influencia das variáveis explicativas nas notas, 

também possibilitou que fosse analisado o quanto das diferenças entre as escolas explicam as 

notas dos alunos. 

4.1. FONTE DE DADOS 

 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) é uma pesquisa bianual 

realizada pelo INEP para monitorar a qualidade da educação básica brasileira. O principal 

objetivo do SAEB é avaliar a Educação Básica Brasileira e contribuir para melhoria de sua 

qualidade e para a universalização do acesso à escola, oferecendo subsídios concretos para a 

formulação, reformulação e o monitoramento das políticas públicas voltadas para a Educação 

Básica. Além disso, procura também oferecer dados e indicadores que possibilitem maior 

compreensão dos fatores que influenciam o desempenho dos alunos nas áreas e anos 

avaliados. 

O SAEB é composto por três avaliações: Avaliação Nacional da Educação Básica 

(ANEB), Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC) e Avaliação Nacional da 

Alfabetização (ANA). Para a realização do presente trabalho utilizar-se-á os dados da 

Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) que abrange, de maneira amostral, alunos 

das redes públicas e privadas do país, em áreas urbanas e rurais, matriculados na 4ª série/5º 
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Ano e 8ª série/9º Ano do Ensino Fundamental e no 3º Ano do Ensino Médio. Essa avaliação 

utiliza cinco instrumentos de coleta de dados: um teste de Língua Portuguesa e de Matemática 

e quatro questionários contextuais respondidos pelo aluno, professor, diretor e responsável 

pela coleta de dados na escola.  

Os testes são desenvolvidos com base em uma matriz de competências construída para 

refletir não só as recomendações contidas nos parâmetros curriculares nacionais, como 

também as matrizes utilizadas pelos diferentes sistemas estaduais. Essas matrizes de 

referência orientam o processo de construção das provas e dos itens que a compõem. E 

traduzem a associação entre os conteúdos praticados nas escolas de Ensino Fundamental e as 

competências cognitivas e habilidades utilizadas pelos alunos no processo de construção do 

conhecimento.  

Por fim, salienta-se que o programa utilizado para extração dos dados será o SPSS 16 

e o programa utilizado para rodar os modelos econométricos será o STATA. Os dados e 

questionários da ANEB estão disponíveis para download no site do Inep3. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Primeiramente, com o objetivo de mensurar as diferenças entre escolas públicas e 

privadas nos anos de 2013 e 2015 e apresentar as estatísticas calculadas de acordo com as 

notas dos alunos presentes em cada uma delas, foi feita uma análise comparativa dos dois 

anos em questão no desempenho em Matemática e Português. O intuito da análise é fazer uma 

comparação entre os dois tipos de instituições e verificar as principais diferenças do 

desempenho estudantil das escolas públicas e privadas medida em termos de proficiência nos 

testes padronizados. 

 

5.1 Análise Descritiva da Proficiência em Português e Matemática  

 

Antes de fazer uma análise distinguindo escolas públicas e privadas, optou-se por 

fazer uma análise nacional das médias dos alunos nas disciplinas de Português e Matemática e 

demonstrar as características individuais que provocam um avanço ou uma redução do 

                                                            
3www.inep.gov.br 
 

http://www.inep.gov.br/
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desempenho estudantil, como por exemplo, retratar as médias4 em cada disciplina de acordo 

com o sexo dos estudantes, a raça, idade, índice de reprovação para verificar o impacto das 

características individuais nas notas. 

 Em 2013, de acordo com os dados disponibilizados pelo SAEB, a média dos 

estudantes do 5º Ano do Ensino Fundamental em Português foi equivalente a 192,90 pontos e 

a média em Matemática foi de 208,59 pontos.  Já em 2015, a média em ambas as disciplinas 

obteve um salto de, aproximadamente, 11,65 pontos para Português, sendo então equivalente 

a 204,55 pontos e de aproximadamente 8 pontos em Matemática, sendo equivalente a 216,67 

pontos. Cabe ressaltar aqui, que a média dos alunos diz muito sobre o que eles aprenderam ou 

deixaram de aprender em cada série. De acordo com o INEP, as notas dos alunos podem ser 

classificadas dentro de diferentes níveis ou escalas de proficiência5 que demonstram o que o 

aluno provavelmente é capaz de aprender pela sua nota.  

De acordo com a classificação da escala de proficiência e analisando a média nacional 

dos alunos, verifica-se que, em 2013, na disciplina de Português, os estudantes se 

enquadravam no nível 3 da escala de proficiência que atinge até o nível 9. O nível 3 indica 

que os estudantes, em média, sabiam localizar informações explícitas em contos e 

reportagens, em propagandas, reconhecer relações de causa e consequência nos textos, inferir 

o sentido de palavras, etc. Já em 2015, os alunos se enquadravam no nível 4 da escala de 

proficiência, ou seja, além de todos os itens citados anteriormente, os alunos sabiam 

identificar o assunto principal e personagens em contos e letras de músicas, identificar formas 

de representação e medidas de tempo em reportagens, identificar o efeito de humor em piadas, 

reconhecer sentido de expressão e elementos da narrativa, entre outros. 

Na disciplina de Matemática, notou-se que nos dois anos em questão, a média 

permaneceu no nível 4 da escala de proficiência; ou seja, em média, os estudantes eram 

capazes de reconhecer retângulos em meio a outros quadriláteros, determinar o total de uma 

quantia a partir da quantidade de moedas de 25 ou 50 centavos, determinar a duração de um 

evento onde os horários iniciais acontecem em minutos, interpretar relógios e ponteiros, entre 

outros. Vale esclarecer que cada nível de proficiência indica competências que os alunos são 

capazes de adquirir e, quanto maior o nível, maiores as competências. Em ambas as 

disciplinas, as notas dos alunos se enquadram em níveis muito baixos e quando comparados a 

                                                            
4 Ressalta-se que as notas variam entre 0 e 500.  
5 Dados disponibilizados no apêndice. 



33 
 

 
 

níveis maiores, demonstram claramente que há muito a se alcançar para que se tenha uma 

educação igualitária e de qualidade para todos os alunos. 

Tabela 1: Porcentagem por Sexo do 5º Ano em Português e Matemática no Brasil, 2013 e 

2015. 

Ano Sexo Masculino Sexo Feminino 

2013 50,93% 49,07% 

2015 50,93% 49,07% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2013 e 2015.  

Destaca-se que, em 2013, entre os alunos matriculados no 5º Ano, 50,93% eram 

meninos e 49,07% eram meninas e a proporção de alunos do sexo masculino e feminino se 

manteve a mesma para o ano de 2015. 

Tabela 2: Nota Média de alunos do 9º Ano em Português e Matemática no Brasil, 2013 e 

2015.   

Disciplinas 2013 2015 

Português 240,4188 247,765 

Matemática 245,1056 251,0985 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2013 e 2015. 

Nota: ¹: Os resultados médios das notas são estatisticamente significativos e diferentes entre si, de acordo com o 

teste de média.   

Quando se analisa o 9º Ano, como pode se observar pela Tabela 2, assim como no 5° 

Ano, houve um aumento nas médias de um ano para o outro, ainda que este aumento tenha 

sido pequeno. 

Tabela 3: Porcentagem por Sexo do 9º Ano em Português e Matemática no Brasil, 2013 e 

2015. 

Ano Sexo Masculino Sexo Feminino 

2013 47,97% 52,06% 

2015 48,36% 51,63% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2013 e 2015.  

Pode-se perceber que nos anos analisados houve um avanço nas médias dos alunos, 

por mais que seja um avanço bem pequeno e com relação à diferenciação de médias por sexo, 

destaca-se que as meninas possuem notas mais elevadas em Português e os meninos possuem 

notas mais elevadas em Matemática para as duas séries analisadas. 
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 Cabe ressaltar que, em nível de comparação, no 5º Ano, a proporção de meninos é 

maior e para o 9º Ano a porcentagem de meninas é maior. Estudar as características 

individuais dos alunos se faz importante para poder analisar o quanto as características 

próprias colaboram ou atrapalham o desenvolvimento estudantil. 

Outra característica importante a ser analisada é em relação à raça dos alunos, 

comparando a diferença entre estudantes que se consideram brancos e pretos. Cabe ressaltar 

que, no 5º Ano de 2013, aproximadamente, 9,7% dos alunos matriculados se classificaram 

como pretos e aproximadamente 29,97% dos alunos se consideravam brancos. 

Tabela 4: Média por Raça do 5º Ano no Brasil, 2013 e 2015. 

Ano Brancos Negros Diferença 

2013 - Mat 219,7111 195,91 23,80 

2015 - Mat 224,8194 204,2557 20,56 

2013 – LP 203,4258 180,9016 22,52 

2015 - LP 212,712 192,1586 20,55 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2013 e 2015. 

Nota: ² :Os resultados médios das notas são estatisticamente significativos e diferentes entre si, de acordo com o 

teste de média.   

 

 Deste percentual, alunos considerados pretos possuíam uma média em Português que 

era equivalente a 23 pontos a menos que alunos brancos e, em Matemática, a diferença era de 

23,80 pontos. Em 2015, a diferença se reduz um pouco, sendo superior, aproximadamente, em 

20,55 pontos para alunos brancos em Português e Matemática.  

A análise também foi feita para o 9º ano, como se pode verificar pela tabela 5. 

Tabela 5: Média por Raça do 9º Ano no Brasil, 2013 e 2015. 

Disciplina/Ano Brancos Pretos Diferença 

Português 2013 250,2836 230,8727 19,4109 

Português 2015 257,5784 238,7533 18,8251 

Matemática 2013 255,1544 236,3058 18,8486 

Matemática 2015 260,6002 243,2879 17,3123 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2013 e 2015. 

Nota: ³: Os resultados médios das notas são estatisticamente significativos e diferentes entre si, de acordo com o 

teste de média.   
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Quando se analisa o 9º Ano, as notas também são maiores para alunos brancos do que 

quando se compara aos alunos negros. A análise por raça permite com que se tenha uma 

compreensão acerca das desigualdades presentes no país. Pode-se verificar que a nota em 

Português e Matemática para alunos considerados Brancos é maior em mais de 17 pontos 

quando comparado a alunos negros. Essa diferença reflete as dificuldades que o negro 

brasileiro encontra para aprendizagem, seja pela falta de participação familiar do aluno, ou 

por questões socioeconômicas que fazem com que o aluno tenha que conciliar trabalho e 

estudo, ou por falta de acompanhamento escolar dos professores, entre outros fatores. 

Outro fator que merece atenção é em relação à idade. Entende-se que estudar na idade 

adequada para cada série proporciona uma aprendizagem melhor, visto que os alunos 

possuem uma aprendizagem continuada de conteúdos necessários de uma série para outra e, 

além disso, possuem uma facilidade maior para aprender e relembrar conteúdo do que pessoas 

que cursam as séries com idades mais avançadas. Logo, espera-se que alunos que cursem o 5º 

Ano com idade entre 9 e 10 anos, e o 9º Ano, com idade entre 14 e 15 anos, obtenham notas 

maiores quando comparados a estudantes que cursam essas séries fora da idade recomendada. 

Tabela 6: de alunos do 5º Ano de acordo com a idade, Brasil, 2013 e 2015.  

Disciplina/Ano Idade Correta Idade 

Avançada 

5º ano 2013 78,07% 21,93% 

5º ano 2015 80,92% 19,08% 

9º ano 2013 77,5% 22,50% 

9º ano 2015 78,22% 21,78% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2013 e 2015.  

Assim, para o 5º Ano de 2013, verifica-se que 78,07% dos alunos estavam cursando a 

série na idade correta. Em 2015, a proporção de alunos aumentou para 80,92%. Já quando se 

analisa o 9º Ano, 77,5% dos alunos estavam cursando a série na idade correta e, em 2015, a 

proporção de alunos aumentou para 78,22%. Cabe salientar que mais de 20% dos estudantes 

estão estudando em séries que não correspondem à sua idade. Isso é um problema sério e nos 

faz refletir que talvez os alunos não estejam conseguindo acompanhar o andamento da turma 

e acabam “prejudicando” a média de desempenho. 
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Curi e Menezes-Filho (2010), afirmam que o fato do aluno cursar a série em idades 

mais avançadas pode ser explicado por dois motivos: primeiro porque alunos mais velhos 

podem ser “repetentes”, ou seja, já estar cursando a série pela segunda vez, ou então podem 

ser alunos que começaram a estudar mais tarde devido a fatores socioeconômicos e 

começaram a trabalhar cedo. Os autores ainda atentam para o fato de que no final da década 

de 1980, a cada 100 crianças que frequentavam a 1º série do Ensino Fundamental, 48 eram 

reprovadas e duas saíam das escolas, o que comprova a baixa qualidade oferecida na 

educação. 

Tabela 7: Nota de alunos do 5º Ano de acordo com a taxa de reprovação,no Brasil, 2013 e 

2015. 
VARIÁVEIS MÉDIA 2013 MÉDIA 2015 

Nunca 

Reprovou 

Já 

Reprovou 

Nunca 

Reprovou 

Já 

Reprovou  

5º Ano Português 205,6568 168,7096 214,2826 179,2086 

5º Ano Matemática 221,6483 184,9656 225,3915 194,0932 

9º Ano Português 250,0654 220,5647 256,7325 227,7355 

9º Ano Matemática 254,059 227,1797 258,405 235,1149 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2013 e 2015. 

Nota: 4: Os resultados médios das notas são estatisticamente significativos e diferentes entre si, de acordo com o 

teste de média.  

  

Com relação ao índice de reprovação, a queda na pontuação é bem significativa. Em 

2013, alunos do 5° Ano que nunca reprovaram, apresentaram uma média de 36,94 pontos 

superior em Português e 36,68 pontos a mais em Matemática do que alunos que já reprovaram 

uma ou mais de uma vez. Em 2015, há uma redução deste valor, sendo de 31,29 pontos em 

Matemática e 35,07 pontos em Português. Nota-se que houve uma redução muito pequena, 

mas não se pode afirmar que houve de fato alguma melhoria na educação. Além disso, em 

2013, a porcentagem de alunos que já tinham reprovado uma ou mais vezes era de 

aproximadamente 28,56% e em 2015 o percentual era de 24,39%, o que indica uma estatística 

ainda bastante elevada. Já a Porcentagem de reprovação do 9º Ano foi equivalente a 31,33% 

em 2013 e, em 2015, passou a ser de 30,13%. Ressalta-se que essa porcentagem sobressai 

negativamente na média dos alunos, mostrando assim, uma redução de aproximadamente 

26,87 pontos em Matemática e 29,50 pontos em Português de alunos que já reprovaram uma 

ou mais vezes em 2013. Em 2015, essa diferença passou para 28,99 pontos em Português e 

23,29 pontos para Matemática.  
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De acordo com Castro (2000), as taxas de reprovação estão diretamente ligadas à 

distorção idade/série e este é um problema que merece atenção, pois está fortemente 

associado ao baixo desempenho dos alunos, ao insucesso escolar e, em última instância, à 

saída dos alunos da escola. A autora ainda relata que este é um problema que começa no 

Ensino Fundamental e se prolonga no Ensino Médio e Superior e atenta para o fato de que no 

ano de 1998, cerca de 54% dos alunos do Ensino Médio frequentavam séries em idade 

avançada e cerca de 23,6% dos alunos que frequentavam o Ensino Fundamental tinham mais 

de 14 anos. 

Segundo Marchelli (2013), a saída de alunos das escolas e as taxas de reprovações 

escolares estão relacionadas ao fato de famílias de baixa condição socioeconômica não 

conseguirem manter seus filhos na escola, ou não proporcionarem a eles competências 

culturais extraescolares necessárias para que eles obtenham um desempenho satisfatório nas 

escolas.  

5.1.1 Comparação entre Escolas Públicas e Privadas  

 

Com o propósito retratar as diferenças existentes nas instituições públicas e privadas, 

do país como um todo baseado nas notas dos alunos em Português e Matemática, os dados 

apresentados pelo INEP em 2013 e 2015 mostrados na tabela 8 permitirão uma análise mais 

completa com relação à realidade educacional que se encontra o país. 

Tabela 8: Nota dos alunos do 5º Ano e 9º Ano nas disciplinas de Português e Matemática de 

escolas Públicas e Privadas, no Brasil, 2013 e 2015.  

VARIÁVEIS MÉDIA 2013 MÉDIA 2015 

Pública Privada Pública Privada  

5º Ano Português 194,86 233,68 206,80 234,87 

5º Ano Matemática 210,69 249,06 218,99 243,73 

9º Ano Português 238,893 280,64 246,861 283,838 

9º Ano Matemática 243,365 291,902 250,081 292,058 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2013 e 2015. 

Nota: 5:Os resultados médios das notas são estatisticamente significativos e diferentes entre si, de acordo com o 

teste de média.   

 

De acordo com os dados, pode-se observar que a média na disciplina de Português nas 

escolas públicas do 5º Ano em 2013 equivalia a 38,82 pontos a menos do que comparado as 

escolas privadas. Ou seja, nas escolas públicas, os alunos concluem o 5º Ano no nível 3 da 

escala de proficiência e nas escolas particulares, os alunos se enquadram no nível 5 da escala 
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de proficiência, o que indica que, além de todas as competências que os estudantes das escolas 

públicas adquirem, o estudante consegue ainda diferenciar opinião de fatos, interpretar efeito 

de humor, inferir finalidade e efeito de acordo com a pontuação, reconhecer sentido de 

conjunções e interlocuções adverbiais em verbetes, lendas e contos, inferir elementos da 

narrativa em fábulas, contos e cartas, entre outros.  

Em relação à disciplina de Matemática, as escolas públicas em 2013 se encaixam no 

nível 4 da escala de proficiência, com uma média menor em aproximadamente 38,37 pontos 

do que comparado as escolas privadas. Os alunos que concluíram o 5º Ano nas escolas 

privadas sabiam a mais do que os alunos das escolas públicas, por exemplo, reconhecer a 

planificação de um cubo, determinar a área de um terreno retangular, converter hora em 

minutos, determinar resultados de multiplicação, divisão e subtração, estimar a altura de um 

determinado objeto, resolver problemas no sistema monetário, entre outros. 

Ressalta-se que no ano de 2015, a média em Português nas escolas públicas era menor 

em aproximadamente de 28,07 pontos quando comparado as escolas particulares. Já em 

Matemática, as notas eram 24,74 pontos menor nas escolas públicas com relação as escolas 

particulares. Conclui-se que, de acordo com os dados informados, os estudantes de escolas 

públicas concluem o 5º Ano sem obter todas as competências necessárias e se enquadram 

sempre em um nível menor do que estudantes de escolas particulares. 

 Quando se analisa o 9º Ano, como se verifica pela Tabela 08, também há uma 

diferença significativa nas médias dos alunos. No ano de 2013, como também no ano de 2015, 

os alunos se enquadram no nível 5 da escala de proficiência nas escolas públicas e no nível 6 

da escala de proficiência nas escolas particulares de ensino. 

Pode-se verificar que as escolas particulares sempre estão em um ou dois níveis da 

escala de proficiência acima das escolas públicas, ou seja, fica claro que a educação na escola 

pública precisa ser melhorada para que os alunos concluam as séries sabendo e aprendendo 

tudo que precisam para as próximas séries.                      

5.1.2 Análise Regional 

 

Para entender de uma forma mais explicativa o desempenho estudantil em escolas 

públicas e particulares, optou-se por fazer uma análise regional como uma forma de 

caracterizar as regiões de melhor e pior desempenho e buscar compreender os fatores que 

explicam as diferenças de pontuação entre as regiões.  
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Figura 1 Análise Regional do Desempenho Estudantil de Alunos do 5º Ano em Matemática 

nas escolas Públicas e Particulares em 2013 
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2013 e 2015. 

 

Como se observa na Figura 1, as regiões Norte e Nordeste apresentam um desempenho 

bem inferior quando comparadas com as regiões Sul e Sudeste, tanto em escolas públicas 

como em escolas particulares. 

Figura 2:Análise Regional do Desempenho Estudantil de Alunos do 5º Ano em Português     

nas escolas Públicas e Particulares em 2013. 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2013 e 2015.  

Como se pode comparar pela Figura 2, as regiões Sudeste e Sul são as que apresentam 

um desempenho mais satisfatório nas médias em Português e Matemática, quando 

comparadas às outras regiões. Destaca-se a importância de ressaltar que essas regiões são 

mais desenvolvidas do que Norte e Nordeste, por exemplo. Alunos do 5º Ano das redes 

públicas, concluem a 5º série com uma média equivalente a 185 pontos em Matemática nas 

regiões Norte e Nordeste e de 231 pontos nas redes particulares de ensino. Já quando se 

analisa as notas em Português, os valores são ainda menores, sendo 174,01 pontos nas redes 

públicas e 218,33 pontos nas redes particulares. A diferença é de, aproximadamente, 46 
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pontos na média em Matemática e 44 pontos na média em Português, ou seja, são valores bem 

significativos que indicam que esses estudantes se encaixam no nível 3 da escala de 

proficiência nas escolas públicas, enquanto nas escolas particulares os estudantes se encaixam 

no nível 5. 

Tabela 9: Análise Regional das Médias em Matemática e Português do 5º Ano do Ensino 

Fundamental em 2015. 

REGIÕES MÉDIA 2015 MAT MÉDIA 2015 LP 

PÚBLICA PRIVADA PÚBLICA PRIVADA 

NORDESTE 198,14295 231,318 186,8338 225,3666 

NORTE 202,21335 237,0816 191,7003 230,4201 

SUDESTE 230,78025 259,9534 217,1751 247,0765 

SUL 226,9144 262,4186 214,6122 248,6632 

CENTRO-OESTE 216,8179 250,2559 207,8003 239,5788 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2013 e 2015. 

Nota: 6 : Os resultados médios das notas são estatisticamente significativos e diferentes entre si, de acordo com o 

teste de média.   

Destaca-se ainda a importância de analisar que, em praticamente todas as regiões, a 

diferença de média para as instituições públicas e privadas de ensino, excede o valor de 40 

pontos, ou seja, um valor bem relevante que demonstra claramente a diferença na qualidade 

da educação. Já no ano de 2015, como se pode observar pela tabela 9, verifica-se uma 

diferença considerável entre as regiões, porém menor do que em 2013. A Região Nordeste se 

enquadra no mesmo nível de proficiência nas instituições públicas e particulares e a Região 

Sudeste apresentou um declínio de média na rede privada de ensino, e um pequeno salto de 

desempenho nas instituições públicas na disciplina de Matemática. Já em Português, houve 

um pequeno salto nas escolas públicas e nas particulares a média se manteve a mesma. 

Como se pode observar, tanto no ano de 2013 como em 2015 e tanto em escolas 

públicas como nas particulares, o rendimento estudantil no Norte e Nordeste é 

consideravelmente inferior quando se compara com as regiões Sudeste, Sul e Centro Oeste. 

Tabela 10: Análise Regional das Médias em Matemática do 9º Ano do Ensino Fundamental 

em 2013 e 2015. 

REGIÕES MÉDIA 2013 MÉDIA 2015 

PÚBLICA PRIVADA PÚBLICA PRIVADA 

NORDESTE 232,49865 281,7845 240,53635 282,389 

NORTE 234,33165 276,8758 239,85325 284,4074 

SUDESTE 250,18875 302,2934 256,56125 306,3792 

SUL 252,4143 306,0207 261,7609 306,6873 

CENTRO-OESTE 247,370575 289,2027 254,2221 295,1961 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2013 e 2015. 
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Nota: 7: Os resultados médios das notas são estatisticamente significativos e diferentes entre si, de acordo com o 

teste de média.   

Quando se analisa o 9º Ano, percebe-se uma diferença de mais de 40 pontos, chegando 

até a um patamar de 52 pontos entre as redes públicas e privadas no ano de 2013 e uma 

diferença que permanece acima dos 40 pontos, porém menor no ano de 2015. As regiões mais 

desenvolvidas como Sudeste e Sul possuem uma média muito superior, o que sustenta a ideia 

de que o desenvolvimento e investimento em educação são maiores nessas regiões do que nas 

regiões Norte e Nordeste. 

5.1.3 Análise referente ao Contexto Familiar dos Estudantes 

 

Com relação ao contexto familiar, entende-se que a participação dos pais na vida 

escolar de seus filhos é de extrema importância para que esses obtenham um rendimento 

satisfatório. A Figura 3 apresenta dados referentes ao contexto familiar dos estudantes. 

Figura 3: Desempenho Estudantil em Matemática e Português de acordo com o Contexto 

Familiar nas Escolas Privadas e Públicas do 5° Ano do Ensino Fundamental em 2013, no 

Brasil. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2013 e 2015.  

 

De acordo com dados referentes ao 5º Ano, os pais que frequentam a reunião de pais, 

conversam com seus filhos e incentivam os mesmos a estudar, possibilitam com que o 

rendimento escolar destes seja mais alto. Outro fator que merece atenção é em relação à 

escolaridade da mãe. 
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De acordo com os dados representados na Figura 3, nota-se que a participação dos pais 

na vida escolar dos filhos se faz essencial e necessária. Percebe-se que os pais que frequentam 

a reunião de pais e incentivam seus filhos a estudar contribuem para que sua média escolar 

seja maior em cerca de 28,81 pontos em Matemática e 30,92 pontos em Português nas escolas 

públicas e cerca de 21,95 pontos e 24,67 pontos nas escolas privadas, respectivamente.  

Quando se trata das mães, destaca-se a importância da presença e participação, pois 

como visto, alunos que moram com as mães quando comparados aos que não moram, 

possuem uma diferença de quase 20 pontos na média em Matemática tanto em escolas 

particulares como em escolas públicas, já em Português a diferença se mantém para as escolas 

particulares e é um pouco menor para as escolas públicas, alcançando assim o valor de 17,86 

pontos. 

 Outro fator de grande relevância também é a escolaridade das mães. Nas escolas 

particulares, a diferença de desempenho em Matemática e Português dos alunos em que as 

mães sabem ler e escrever, quando comparadas às mães que não sabem chega a mais de 40 

pontos, e quando se analisa as mães que possuem faculdade e as que nunca estudaram, a 

diferença chega a ser de aproximadamente 74 pontos na média em Matemática e 59,14 pontos 

em Português. Já nas escolas públicas a diferença persiste, porém em menor número, sendo de 

aproximadamente 29 pontos e 58 pontos, respectivamente em Matemática e 28,26 pontos e 

43,25 pontos em Português. 

Barros et al. (2001) afirma que a escolaridade dos pais contribui e possui uma 

importância bem relevante para determinar o desempenho estudantil, principalmente o fato da 

mãe ser escolarizada. De acordo com dados da PNAD, os autores afirmam que um ano 

adicional de escolaridade dos pais, leva a um acréscimo de 0,3 anos de estudo para os filhos. 

Figura 4: Análise do Desempenho Estudantil de acordo com o Contexto Familiar do 5º Ano 

em Matemática e Português no ano de 2015. 
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Fonte: Elaboração Própria com base nos dados da Prova Brasil de 2013 e 2015 

Tabela 11: Média em Matemática e Português de Alunos do 9º ano de 2013 e 2015, no Brasil,  de 

acordo com o Contexto Familiar. 

VARIÁVEIS MÉDIA 

MATEMÁTICA 2013 

MÉDIA 

PORTUGUÊS 2013 

MÉDIA 

MATEMÁTICA 

2015 

MÉDIA 

PORTUGUÊS 

2015 

PÚB. PRIV. PÚB. PRIV. PÚB. PRIV. PÚB. PRIV. 

MÃE COM 

FACULDADE 

257,36195 300,9838 250,03 287,5095 262,6117

5 

303,4673 257,5488 291,540

4 

MÃE QUE NUNCA 

ESTUDOU 

223,46452

5 

248,4306 218,3861 238,9196 230,8981

5 

257,1494 226,2768 242,509 

MÃE QUE SABE LER E 

ESCREVER 

246,0786 292,5079 240,5016 281,1921 251,4018 292,5391 248,262 284,210

4 

MÃE QUE NÃO SABE 

LER E ESCREVER 

226,42342

5 

247,9752 221,7369 240,4236 233,2453

5 

266,9524 229,5602 255,582

7 

PAIS QUE 

INCENTIVAM A 

ESTUDAR E VÃO A 

REUNIÃO DE PAIS 

246,6195 293,2792 250,6452 281,7977 251,3468 292,5543 248,5067 284,395

5 

PAIS QUE NÃO 

INCENTIVAM A 

ESTUDAR E NÃO VÃO 

A REUNIÃO DE PAIS 

234,7289 290,4044 226,6371 276,2439 242,2912 298,1081 233,3902 283,150

6 

MORAR COM A MÃE 245,9842 293,4154 240,119 281,7698 251,0337

5 

293,4318 247,8423 284,818

3 

NÃO MORAR COM A 

MÃE 

236,86085 278,9907 230,8975 270,1882 243,2008

5 

278,3122 238,912 271,491

3 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2013 e 2015. 

Nota: 8: Os resultados médios das notas são estatisticamente significativos e diferentes entre si, de acordo com o 

teste de média.   

 

 Ressalta-se que os dados referentes ao 5º Ano de 2015 e ao 9º Ano seguem o mesmo 

padrão e trazem os resultados esperados, ou seja, os valores condizem com o fato de que a 

participação dos pais, seja participando das reuniões, indo às escolas para saber como anda o 

desempenho dos filhos, o comportamento em sala, a colaboração de ajuda-los nos deveres de 

casa, a preocupação em saber o que aprenderam, o incentivo para que eles não faltem às aulas 
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e estudem faz com que as crianças se sintam mais entusiasmadas em estudar e mostrar 

resultados. Da mesma forma, a alfabetização das mães é de extrema importância, pois o 

incentivo e a cobrança aos filhos, assim como a colaboração e a participação na vida escolar 

deles tende a ser maior, o que colabora para o fortalecimento da aprendizagem. 

5.1.4 Resultados referentes ao Nível Socioeconômico do Aluno 

 

Outro fator que influencia significativamente no desempenho estudantil são os fatores 

relacionados ao nível socioeconômico dos alunos. Possuir bens materiais e essenciais para 

residência possibilita um bem estar maior e isso implica em um desempenho mais 

significativo para os estudantes. 

Os resultados demonstram que alunos que possuem em suas casas bens básicos como, 

por exemplo, geladeira, banheiros, quartos, entre outros, possuem uma média maior do que 

alunos que não possuem esses bens. Além disso, alunos que precisam trabalhar fora para 

incrementar a renda familiar ou que trabalham até mesmo em casa para ajudar os familiares e 

que não possuem em casa acesso à informação como computadores e televisão, tendem a ter 

um rendimento inferior quando comparados a alunos que possuem esses bens em casa e não 

precisam trabalhar.  

Tabela 12: Média em Matemática e Português de Alunos do 5º Ano de 2013 de acordo com Fatores 

Socioeconômicos 

VARIÁVEIS MÉDIA 2013 MATEMÁTICA MÉDIA 2013 PORTUGUÊS 

PÚBL. PRIV. DIFER. 

(%) 

PÚBL. PRIV. DIFER. 

(%)  

MORAM COM ATÉ 3 PESSOAS   219,4511 251,1439     12,62       204,0144 236,380 13,69 

MORAR COM 6 OU MAIS PESSOAS 201,57055 238,0096 15,30 185,0433 222,8486 17,41 

POSSUIR BANHEIRO E QUARTO EM 

CASA 

202,2784 237,2493 14,74 187,5529 224,6013 16,49 

NÃO POSSUIR QUARTOE BANHEIRO EM 

CASA 

166,1354 198,3881 16,26 154,4674 180,9882 14,65 

TRABALHA FORA 185,29425 224,8714 17,59 165,7817 202,7421 18,23 

NÃO TRABALHA FORA 217,82095 251,6159 13,43 202,3596 236,5651 14,45 

POSSUIR COMPUTADOR, CARRO, TV E 

GELADEIRA 

209,9251 241,7166 13,15 198,4769 232,2999 14,56 

NÃO POSSUIR COMPUTADOR, CARRO, 

TV E GELADEIRA 

195,4182 230,8936 15,36 176,5731 210,6332 16,17 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2013 e 2015. 

Nota: 9: Os resultados médios das notas são estatisticamente significativos e diferentes entre si, de acordo com o 

teste de média.   

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 12 pode-se verificar que a média 

de alunos que trabalham fora e estudam em escolas públicas chega a ser 32,52 pontos menor 
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comparado a alunos que não trabalham na disciplina de Matemática em 2013, e essa diferença 

se reduz em 2015, chegando a ser de 26,02 pontos em Matemática. Quando se analisam as 

notas em Português, há uma diferença ainda maior, sendo de 36,57 pontos em 2013 e 34,66 

pontos em 2015. Ressalta-se que 15% dos alunos do 5º Ano trabalhavam e estudavam em 

2013 e em 2015 essa porcentagem se reduziu para 12%. Já com relação ao 9º Ano, em 2013 a 

porcentagem de alunos que conciliavam trabalho e estudo eram equivalentes a 16,7% e em 

2015 a porcentagem se reduziu para 14%.  

Outro fator que merece atenção é para alunos que possuem computador, carro, TV e 

geladeira em suas casas. Ressalta-se que o acesso à tecnologia e informação é um fator 

primordial no desempenho estudantil, visto que auxiliam no aprendizado e permitem com que 

custos de transação para trabalhos e pesquisas manuais sejam reduzidos, ou seja, permitem 

com que seja possível fazer trabalhos e pesquisas em casa, sem que haja deslocamento dos 

alunos para lan-houses ou bibliotecas em sua cidade. 

 A média dos alunos em 2013, demonstra uma diferença de, aproximadamente, 13 

pontos a mais em Matemática e 16 pontos a mais em Português para estudantes que possuem 

esses itens em suas residências, o que demonstra a importância dos meios de informação para 

se ter um resultado mais positivo nas escolas. Vale ressaltar ainda, que há um diferencial 

maior do que possuir esses bens em casa, que é o fato de na residência do aluno ter quartos e 

banheiro.  

Os dados estatísticos também se confirmam para o 9º Ano tanto de 2013, como de 

2015, e retratam os resultados esperados, ou seja, que alunos que possuem um nível 

socioeconômico melhor, possuem notas maiores.  

Tabela 13: Média em Matemática e Português de Alunos do 9º Ano de 2013 e 2015 de acordo com o 

Nível Socioeconômico. 

VARIÁVEIS MÉDIA EM 

MATEMÁTICA 2013 

MÉDIA EM 

PORTUGUÊS 2013 

MÉDIA EM 

MATEMÁTICA 

2015 

MÉDIA EM 

PORTUGUÊS 

2015 

PÚB. PRIV. PÚB. PRIV. PÚB. PRIV. PÚB. PRIV. 

MORAR COM ATÉ 3 

PESSOAS 

246,9319 291,8839 243,1284 281,9337 251,1897 285,7958 253,3994 292,3823 

MORAR COM 6 OU 

MAIS PESSOAS 

235,0011 282,8206 230,2151 273,4579 237,7322 275,3395 241,5204 282,9214 

POSSUIR TV, 

COMPUTADOR, CARRO 

E GELADEIRA. 

245,3812 289,7009 240,6395 279,5687 248,9064 282,3013 251,5436 287,5365 

NÃO POSSUIR TV, 

COMPUTADOR, CARRO 

E GELADEIRA . 

228,2571 264,2718 223,1995 254,8913 230,918 258,8056 236,3818 268,7553 
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POSSUIR BANHEIRO E 

QUARTO EM CASA 

237,7116 281,1477 234,3074 272,8697 241,7829 272,4803 244,4702 273,7245 

NÃO POSSUIR 

BANHEIRO E QUARTO 

EM CASA 

232,3915 246,7773 214,6913 230,1374 219,5846 245,3598 230,5415 275,135 

TRABALHAR FORA 238,4779 282,5381 226,5659 264,7173 233,7415 264,0797 246,5759 280,8758 

NÃO TRABALHAR 

FORA 

245,1243 293,1904 242,1378 282,507 250,0579 285,4753 251,4019 293,1131 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2013 e 2015. 

Nota: 10: Os resultados médios das notas são estatisticamente significativos e diferentes entre si, de acordo com o 

teste de média.   

 

Analisando separadamente as escolas particulares, observa-se que mesmo para os 

alunos que possuem um nível socioeconômico inferior, suas médias são maiores do que 

quando se compara com as escolas públicas e comprovam os resultados esperados, ou seja, 

sendo de médias maiores para alunos com condições melhores. Isto pode talvez ser explicado, 

pela rotina mais rígida das escolas particulares, aulas mais dinâmicas, um respeito maior que é 

imposto pelos administradores etc. 

Aprofundando um pouco mais no assunto, pode-se identificar a média dos alunos por 

nível socioeconômico das escolas6. Como se verifica nas Figuras 5 e 6, alunos que estudam 

em escolas de nível muito alto, alto e médio alto, possuem uma média bem mais elevada 

quando comparados a alunos que estudam em escolas de nível socioeconômico muito baixo, 

baixo e médio baixo. 

Figura 5: Desempenho estudantil do 5º Ano do Ensino Fundamental em Matemática de 

acordo com o Nível Socioeconômico das Escolas. 
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6 A variável Nível Socioeconômico da Escola está disponível no questionário para que o aplicador preencha, 

porém, não são fornecidas informações de como esta variável é construída e quais são as categorias de avaliação 

do nível socioeconômico da escola. 
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Fonte: Elaboração Própria do autor com base nos dados da Prova Brasil de 2013 e 2015. 

Com base na Figura 5, nota-se que, de 2013 para 2015, houve um salto de desempenho 

em todas as categorias de nível socioeconômico, mas que, apesar desse salto, a diferença de 

desempenho entre alunos de nível muito baixo para alunos de nível muito alto chega a ser de 

88 pontos para o ano de 2013 e 84 pontos para o ano de 2015. E quando se compara alunos de 

nível baixo e de nível alto, a diferença é de 70 pontos para o ano de 2013 e 52 pontos para o 

ano de 2015. 

 

Figura 6: Desempenho estudantil do 9º Ano do Ensino Fundamental em Matemática de 

acordo com o nível socioeconômico. 

 

Fonte: Elaboração Própria do autor com base nos dados da Prova Brasil de 2013 e 2015 

Com relação ao 9º Ano do Ensino Fundamental, pode-se perceber de acordo com a 

Figura 6, que para os níveis socioeconômicos alto e muito alto as médias para o ano de 2013 

foram maiores do que para o ano de 2015. Destaca-se que para o nível alto a nota era maior 

em aproximadamente 4 pontos para o ano de 2013 e para o nível muito alto, a nota era maior 

em aproximadamente 23 pontos no ano de 2013. Ressalta-se aqui um questionamento quanto 

à qualidade educacional, visto que o esperado é que com o passar dos anos, a média dos 

alunos avance e não que se tenha um declínio.  
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Percebe-se, diante dos resultados apresentados nas Figuras 5 e 6, que o nível 

socioeconômico do aluno tem uma importância essencial para o seu rendimento escolar, e 

que, conforme o aluno possui as condições essenciais na sua residência e conforto, tem 

condições melhores de vida e possui possibilidades de se dedicar bem ao estudo, melhor será 

seu desempenho escolar. 

Barros et al.(2001), relatam uma visão pessimista com relação ao nível 

socioeconômico e a educação. Segundo os autores, o grau de pobreza é determinado pelo 

nível educacional das famílias, ou seja, quanto mais pobre o indivíduo é, menos acesso à 

educação ele teve e, além disso, os autores relatam que estudantes que nascem em famílias 

pobres tendem a possuir uma escolaridade inferior e futuramente seus filhos também, o que 

acaba se tornando um ciclo. 

Tabela 14: Média em Português de Alunos do 5º Ano e 9º Ano em 2015 de acordo com o 

Nível Socioeconômico da Escola, no Brasil. 

NÍVEIS MÉDIA 5º ANO MÉDIA 9º ANO 

2015 2015 

MUITO BAIXO 159,3053 212,0993 

BAIXO 175,1234 228,3389 

MÉDIO BAIXO 184,2696 235,9947 

MÉDIO 198,1492 244,4251 

MÉDIO ALTO 212,9188 251,1135 

ALTO 229,675 266,4644 

MUITO ALTO 247,211 294,6131 

Fonte: Elaboração Própria com base nos dados da Prova Brasil de 2013 e 2015 

A análise referente ao 5º Ano e ao 9º Ano na disciplina de Português também foi feita 

e como se pode verificar pela tabela 14, os resultados encontrados condizem com o esperado, 

ou seja, de que escolas que apresentam um nível socioeconômico maior possibilita com que 

seus alunos tenham um aprendizado maior.  

5.1.5 Resultados referentes à Infraestrutura Escolar 

 

A infraestrutura escolar é outro fator significativo para explicar o desempenho escolar, 

pois a estrutura e recursos que a escola possui, como, por exemplo, ambiente com salas 

arejadas e iluminadas, com boas condições estruturais, banheiros em condições de uso, 

bibliotecas, laboratórios, entre outros, vão permitir que o aluno se sinta em um ambiente que 

possibilite que ele explore suas habilidades cognitivas e demonstre resultados positivos. 



49 
 

 
 

Como se pode observar na Tabela 15, os resultados encontrados para as médias são 

como os esperados, ou seja, a escola com uma estrutura melhor, induz e possibilita que os 

estudantes tenham médias melhores. 

Tabela 15: Médias em Matemática e Português de acordo com a Infraestrutura Escolar do 5° 

Ano em 2013. 

VARIÁVEIS MÉDIA 2013 MAT MÉDIA 2013 LP 

PÚBLICA PRIVADA PÚBLICA PRIVADA 

SALAS ILUMINADAS 214,19 250,147 197,9235 234,5744 

SALAS SEM 

ILUMINAÇÃO 

197,1716 213,1002 183,0921 205,7244 

SALAS AREJADAS  214,9819 250,923 198,5401 235,1655 

SALAS SEM 

VENTILAÇÃO 

198,56255 243,45 184,498 229,9812 

ESCOLAS COM 

BIBLIOTECAS 

211,6667 237,3606 195,8183 222,7164 

ESCOLAS SEM 

BIBLIOTECAS 

202,71705 244,4114 187,3716 229,4225 

ESCOLAS COM LAB. 

INFORMÁTICA E 

CIÊNICAS 

213,74295 241,4295 197,8621 226,9097 

ESCOLAS SEM 

LABORATÓRIOS 

204,8759 232,3905 189,6236 218,9688 

ESCOLAS COM 

SINAIS DE 

DEPREDAÇÃO 

202,37 236,8273 187,5603 225,49395 

ESCOLAS SEM 

SINAIS DE 

DEPREDAÇÃO 

215,6814 249,8429 199,2246 234,3379 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2013 e 2015. 

Nota: 11: Os resultados médios das notas são estatisticamente significativos e diferentes entre si, de acordo com o 

teste de média.   

Analisando primeiramente as notas em Matemática, pode-se perceber que escolas que 

possuem salas arejadas, contribuem para que a média dos alunos seja maior em, 

aproximadamente, 16 pontos em escolas públicas e em 14 pontos em escolas privadas. Além 

disso, a iluminação das salas é de fundamental importância e colabora para que as notas dos 

alunos sejam maiores em, aproximadamente, 17 pontos em escolas públicas e 16 pontos em 

escolas particulares. 

 O fato de se ter na escola bibliotecas e laboratórios também possibilita que os alunos 

possuam notas maiores e explorem suas habilidades cognitivas. De acordo com os dados, 

nota-se que escolas que possuem bibliotecas, colaboram para que os alunos possuam 8 pontos 

a mais na média em escolas públicas e 3 pontos a mais em escolas particulares. Já com 

relação aos laboratórios, percebe-se que escolas que possuem laboratórios de ciências e 

informática, contribuem para que a nota do aluno seja superior em, aproximadamente, 8 
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pontos em escolas públicas e 9 pontos em escolas particulares. Os resultados também se 

confirmam para médias em Português. 

Cabe destacar aqui, que de acordo com os dados analisados, observa-se que a 

infraestrutura escolar possui um impacto maior nas notas dos alunos de escolas particulares do 

que quando comparado a alunos de escolas públicas e isto pode ser explicado pelo fato de que 

nas escolas públicas a infraestrutura ser tão boa, que o impacto na nota dos alunos é maior.  

Destaca-se que as notas para o 9º ano seguem o mesmo padrão e os valores condizem 

com o esperado, ou seja, pode-se perceber que os resultados encontrados influenciam no 

rendimento escolar dos alunos. Escolas que apresentam sinais de depredação, não possuem 

iluminação e ventilação e não possuem uma estrutura que possibilita que os estudantes 

explorem suas habilidades cognitivas como laboratórios e biblioteca, tendem a influenciar de 

forma negativa o desempenho estudantil.      

Pode-se inferir com as análises feitas, que todos os três fatores: nível socioeconômico, 

contexto familiar e infraestrutura escolar afetam em alguma proporção o desempenho 

estudantil. Conclui-se também que a diferença de notas entre escolas privadas e públicas 

implica em níveis de proficiência diferentes, ou seja, demonstra que, na maioria dos casos, 

estudantes saem das escolas privadas com competências maiores do que em escolas públicas. 

A partir das análises feitas busca-se abordar um modelo econométrico que permite a 

confirmação e complementação dos dados encontrados. 

 

 5.2 Análise dos Modelos estimados para Escolas Públicas e Privadas 

 

Como já foi dito, o trabalho tem como objetivo estimar o efeito da qualidade da 

educação no período de 2013 e 2015 nas instituições públicas e privadas do 5º Ano e 9º Ano 

do Ensino Fundamental e verificar se houve alguma melhoria no sistema educacional 

brasileiro. Para isso, foram estimados dois modelos diferentes para explicar as análises de 

escolas públicas e de escolas privadas. Para as escolas públicas, optou-se por utilizar um 

modelo econométrico multinível para o período de 2013 a 2015, em que as unidades de 

observação são as escolas. O modelo foi escolhido devido ao fato de que a metodologia do 

painel de dados permite com que se faça um acompanhamento das mesmas escolas nos dois 

anos em questão.  
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Já nas escolas particulares não foi possível utilizar o modelo de dados multinível, visto 

que para essas instituições, o código da escola não se repete para os anos em questão. Neste 

sentido, para que a análise ficasse mais completa, optou-se por usar um modelo de regressão 

múltipla. 

Pretende-se utilizar as principais variáveis que explicam cada categoria de análise. As 

literaturas disponíveis, como, por exemplo, Felício et al. (2005), mostraram o uso de variáveis 

como sexo, cor, número de pessoas nas famílias, número de televisores e banheiros, 

escolaridade da mãe e do pai, e se moram com a mãe para explicar o modelo.  

 

5.2.1 Modelo Multinível para Escolas Públicas 

 

Para as escolas públicas, optou-se por utilizar um modelo econométrico a partir da 

construção de um painel de dados para o período de 2013 e 2015, em que as unidades de 

observação são as escolas que puderam ser acompanhadas nos dois anos em questão.  

Ressalta-se que o número de observações foi de 2.671.489 alunos em 32.955 escolas, 

em que o máximo de alunos foi de 609 e o mínimo foi de 1 aluno por escola. Ressalta-se que 

o coeficiente de correlação entre as escolas é 27,57, ou seja, isso indica que, em média, 

27,57% das notas em Matemática podem ser explicadas pelas diferenças entre as escolas. 

Além disso, foi feito um teste de máxima verossimilhança para testar se o modelo era 

adequado ou não, e o resultado foi estatisticamente significativo, ou seja, o que indica que o 

uso do modelo mostrando as diferenças entre as escolas era mais adequado a ser usado, 

quando comparado a um modelo que não considera essas diferenças. Além disso, o modelo 

multinível foi estimado com erros padrão robustos a fim de corrigir problemas de 

heterocedasticidade. 

 

Tabela 16: Tabela de Coeficientes da Regressão Linear Multinível do 5º Ano em Matemática 

e Português, no Brasil. 

VARIAVEIS COEF. 

MAT 

Std.Err 

MAT 

Z 

MAT 

P>|Z| 

MAT 

COEF. 

LP 

Std.Err 

LP 

Z LP P>|

Z| 

LP 

IDADE -1,682724 0,0339201 -49,61 0,000 -

1,63009 

0,03322

32 

-

49,0

6 

0,00

0 

SEXO 7,620737 0,0538327 141,5

6 

0,000 -

5,50945 

0,05324

71 

-

103,

47 

0,00

0 

MÃE 

ALFABETIZADA 

4,378396 0,1269048 34,50 0,000 4,91518

3 

0,12727

12 

38,6

2 

0,00

0 
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REGIÃO NORTE 1,079956 0,3240434 3,33 0,001 1,39731

1 

0,30373

3 

4,60 0,00

0 

REGIÃO SUDESTE 23,15678 0,232999 99,39 0,000 20,1436

5 

0,20995

05 

95,9

4 

0,00

0 

REGIÃO SUL 21,89776 0,2823058 77,57 0,000 19,1196

9 

0,25195

83 

75,8

8 

0,00

0 

REGIÃO CENTRO 

OESTE 

13,93671 0,3445535 40,45 0,000 14,4059

1 

0,31522

3 

45,7

0 

0,00

0 

REPROVADO -19,94171 0,0843568 -

236,4

0 

0,000 -

20,5893 

0,08083

74 

-

254,

70 

0,00

0 

TRABALHA FORA -16,27488 0,0830884 -

195,8

7 

0,000 -

20,3132

4 

0,08148

23 

-

249,

30 

0,00

0 

BIBLIOTECA 0,8991639 0,1710491 5,26 0,000 0,99462

1 

0,14584

47 

6,82 0,00

0 

LAB. INFORMÁTICA 1,41324 0,1842526 7,67 0,000 1,57627

3 

0,16032

71 

9,83 0,00

0 

SINAIS DE 

DEPREDAÇÃO 

-1,301807 0,1304581 -9,98 0,000 -

1,36694

4 

0,11323

29 

-

12,0

7 

0,00

0 

MORA MÃE 1,947899 0,0850308 22,91 0,000 1,80639

3 

0,08550

26 

21,1

3 

0,00

0 

MORA PAI -

0,3961111 

0,0539251 -7,35 0,000 -

0,22001

09 

0,05489

1 

-4,01 0,00

0 

POSSUI CARRO 2,111138 0,0591661 35,68 0,000 0,47304

19 

0,06030

71 

7,84 0,00

0 

POSSUI 

COMPUTADOR 

6,180175 0,0613449 100,7

4 

0,000 6,75076

9 

0,06154

1 

109,

70 

0,00

0 

DEVER DE 

MATEMÁTICA 

12,08066 0,0703124 171,8

1 

0,000 10,9071

5 

0,06643

39 

164,

18 

0,00

0 

PAI ALFABETIZADO 4,877609 0,0988965 49,32 0,000 5,8674 0,09880

46 

59,3

8 

0,00

0 

ALUNOS NEGROS -7,254398 0,0883902 -82,07 0,000 -

6,53701

2 

0,08819

68 

-

74,1

2 

0,00

0 

ANO DE 2015 4,95244 0,0887531 55,80 0,000 9,72344

7 

0,07857

26 

123,

75 

0,00

0 

CONSTANTE 185,1112 0,3265441 566,8

8 

0,000 177,436

6 

0,30679

55 

578,

35 

0,00

0 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2013 e 2015. 

 

A análise das variáveis demonstra que os resultados saíram de acordo com o esperado. 

Observa-se, de acordo com a Tabela 16, que o fato do estudante ser do sexo masculino, faz 

com que sua nota na prova de Matemática seja maior em média, 7,62 pontos. Com relação à 

idade, destaca-se que o valor é negativo, pois indica que o aumento de um ano na idade do 

estudante provoca uma queda de 1,68 pontos na nota de Matemática, assim como as taxas de 

reprovação, que indicam que alunos que já reprovaram possuem suas notas reduzidas em 19 

pontos, em média. Estudantes que fazem dever de casa possuem uma nota maior em 12,08 

pontos e alunos considerados negros possuem sua nota diminuída em 7,25 pontos.  
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Com relação à análise regional, os dados também condizem com o esperado e 

demonstram que comparando a Região Nordeste com as demais regiões, pode-se observar que 

todas as outras possuem notas mais elevadas, destacando a Região Sudeste como a nota mais 

elevada (23 pontos) e a Região Norte como a que possui uma menor diferença (1,07 pontos). 

Neste ponto, vale destacar que segundo dados do INEP (2014), a região Nordeste 

apresentou a menor taxa de aprovação quando comparada às outras regiões e, de acordo com 

as literaturas estudadas para o presente trabalho, a região Nordeste apresentou os indicadores 

educacionais mais baixos e, portanto, foi escolhida como categoria de referência para análise. 

Em sua análise sobre desigualdades regionais, De Castro (2000), destaca que a região 

Nordeste, no ano de 1980, apresentava uma taxa de analfabetismo bem alta, de 

aproximadamente 45,5% na população que tinha 15 anos ou mais, um percentual que 

comparado a região Sudeste, que era de aproximadamente 16,3%, era quase 3 vezes maior. A 

mesma análise foi feita para o ano de 1996, ou seja, 16 anos depois e apesar das porcentagens 

terem se reduzido para as duas regiões, sendo de 8,3% para a região Sudeste e 28,3% para a 

região Nordeste, a diferença entre elas aumentou para aproximadamente 3,3 vezes.  

A infraestrutura escolar, que é uma das categorias de análise, demonstrou valores bem 

baixos que podem ser verificados na Tabela 16, como por exemplo, um aumento de 0,89 

pontos na média para escolas que possuíam bibliotecas e 1,41 pontos para escolas que 

possuem laboratório de informática. Destaca-se que mesmo estes valores sendo 

estatisticamente significativos, sua influência sobre a nota dos alunos é muito pequena, o que 

demonstra uma pequena correlação desta variável com a nota dos alunos.  

De acordo com Felício et al. (2005), a estrutura da escola tem uma influência muito 

pequena no desempenho dos alunos, e caso haja uma mudança na melhoria dessas estruturas 

escolares, essas mudanças só serão benéficas se os estudantes não morarem com suas 

famílias, ou seja, não adianta acontecer uma melhoria na escola se o contexto familiar se 

mantiver o mesmo, pois vai chegar um ponto que essa mudança não fará diferença no 

desempenho dos alunos.  As autoras ressaltam ainda, que as variáveis relacionadas à 

infraestrutura escolar para explicar o desempenho estudantil é importante, porém, quando se 

leva em conta o contexto familiar e o nível socioeconômico, a infraestrutura escolar apresenta 

uma relação muito fraca para validar o rendimento. 

No que tange ao contexto familiar do estudante, nota-se que o fato do estudante morar 

com a mãe aumenta sua nota em, aproximadamente 1,94 pontos. Com relação à alfabetização 

dos pais, destaca-se que pais alfabetizados colaboram para que a nota do aluno seja maior em 
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4,87 pontos, em média. Já com relação à alfabetização das mães, a nota é maior 4,37 pontos 

(Tabela 16). 

Por fim, a última categoria de analise que é o nível socioeconômico do aluno, 

demonstrou que para alunos que possuem carro e computador em casa, a nota é maior em 

2,11 e 6,18 pontos, respectivamente. Alunos que trabalham fora para incrementar a renda 

familiar possuem sua nota diminuída em 16,27 pontos na disciplina de Matemática. Segundo 

Rodrigues et al.(2011), pais com baixo (elevado) capital econômico e cultural são menos 

(mais) propensos a não incentivar e valorizar o estudo dos filhos; ou seja, os autores 

relacionam o contexto familiar dos estudantes com seu nível socioeconômico e concluem 

ainda que quanto maior o número de crianças de nível socioeconômico mais baixo, piores são 

os resultados escolares. Os autores ainda ressaltam que nas escolas públicas há maior 

concentração de alunos com baixo nível socioeconômico e este valor é esperado, pois a rede 

pública concentra a maior demanda por educação e, aproximadamente, 68% dos alunos de 

famílias de baixa renda, são ingressantes do ensino público. 

Com relação ao nível socioeconômico, Felício et al. (2005) ressaltam que uma 

possível explicação para o fato de alunos possuírem um nível socioeconômico ruim, ou seja, 

serem pobres, é o fato dos pais terem pouca escolaridade e, consequentemente, os pais 

possuírem pouca escolaridade porque seus pais eram pobres e possuíam pouca escolaridade 

Vale ressaltar que a variável tempo obteve um valor positivo de aproximadamente 

4,95 pontos, o que indica que a passagem de tempo de 2013 para 2015 foi positiva para as 

notas em Matemática, ou seja, que o ano de 2015 demonstrou uma média maior comparado ao 

ano de 2013. Este valor positivo se mostrou de acordo com o esperado, visto que espera-se 

que com o passar dos anos as notas dos alunos sejam maiores e que haja de fato uma melhoria 

na qualidade educacional. 

 

As notas em Português também demonstraram os resultados esperados. Ressalta-se 

que o número de observações é de 2.659.632 alunos em 32.956 escolas, onde o mínimo de 

alunos por escola foi de 1 e o máximo de alunos por escola foi de 603. Observa-se ainda que o 

coeficiente de correlação entre as escolas é de 24,95, ou seja, o que indica que 24,95% das 

notas em Português são explicadas pelas diferenças entre as escolas.  

As variáveis explicativas do modelo seguiram o mesmo padrão para as notas em 

Português, ou seja, demonstraram que os resultados saíram de acordo com o esperado. 

Ressalta-se que a infraestrutura escolar também demonstrou uma influência muito pequena na 
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nota dos alunos. Com relação ao tempo, nota-se que o valor de 9,72 pontos demonstra que a 

passagem de tempo (de 2013 para 2015), foi positiva para Português, o que indica as notas em 

2015 foram maiores em aproximadamente 9,72 pontos. 

As análises também foram feitas para o 9º Ano do Ensino Fundamental como se pode 

verificar pela tabela 17. 

Tabela 17: Modelo de Regressão Multinível de alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental em 

Matemática e Português, no Brasil. 

VARIAVEIS COEF. 

MAT 

Std.Err 

MAT 

Z 

MAT 

P>|Z| 

MAT 
COEF. 

LP 
Std.Err 

LP 
Z LP P>|Z

| LP 
IDADE -3,847408 0,0377436 -

101,9

4 

0,000 -

3,48013

8 

0,04025

19 

-

86,4

6 

0,00

0 

SEXO 9,871752 0,0594877 165,9

4 

0,000 -

11,1657

4 

0,06169

11 

-

180,

99 

0,00

0 

MÃE 

ALFABETIZADA 

3,636254 0,109068 33,34 0,000 4,18775

7 

0,11803

1 

35,4

8 

0,00

0 

REGIÃO NORTE -

0,5464993 

0,3118286 -1,75 0,080 1,55323

5 

0,33090

91 

4,69 0,00

0 

REGIÃO SUDESTE 12,04452 0,2300837 52,35 0,000 10,6874

6 

0,22803

21 

46,8

7 

0,00

0 

REGIÃO SUL 13,56749 0,2864366 47,37 0,000 12,9212

5 

0,28075

81 

46,0

2 

0,00

0 

REGIÃO CENTRO 

OESTE 

10,23873 0,3595446 28,48 0,000 11,8114

8 

0,36044

59 

32,7

7 

0,00

0 

REPROVADO -14,66411 0,0847482 -

173,0

3 

0,000 -

16,1750

3 

0,08836

85 

-

183,

04 

0,00

0 

TRABALHA FORA -3,971087 0,0745058 -53,30 0,000 -

8,55799

1 

0,07910

02 

-

108,

19 

0,00

0 

BIBLIOTECA 1,027624 0,1784335 5,76 0,000 0,97867

86 

0,19557

73 

5,00 0,00

0 

LAB. INFORMÁTICA 0,1402315 0,2014538 0,70 0,486 0,64668

71 

0,22030

7 

       

2,94 

0,00

3 

SINAIS DE 

DEPREDAÇÃO 

-1,304823 0,1288854 -10,12 0,000 -

1,52095

3 

0,13692

74 

-

11,1

1 

0,00

0 

MORA MÃE 0,6348162 0,0792154 8,01 0,000 0,40189

56 

0,08422

64 

4,77 0,00

0 

MORA PAI -1,256856 0,0540685 -23,25 0,000 -

1,71800

6 

0,05740

51 

-

29,9

3 

0,00

0 

POSSUI CARRO 1,216393 0,0590475 20,60 0,000 -

0,42221

97 

0,06169

45 

-6,84 0,00

0 

POSSUI 

COMPUTADOR 

6,250824 0,0642255 97,33 0,000 7,61660

1 

0,06733

53 

113,

11 

0,00

0 

DEVER DE 

MATEMÁTICA 

11,7249 0,06133 191,1

8 

0,000 8,78575

2 

0,06356

99 

138,

21 

0,00

0 

PAI ALFABETIZADO 4,685411 0,087864 53,33 0,000 6,27252

9 

0,09346

26 

67,1

1 

0,00

0 

ALUNOS NEGROS -5,349355 0,814137 -65,71 0,000 -

4,88657

0,08791

36 

-

55,5

0,00

0 



56 
 

 
 

2 8 

ANO DE 2015 6,373008 0,0868276 73,40 0,000 8,06612

3 

0,09295

63 

86,7

7 

0,00

0 

CONSTANTE 234,5316 0,340965 687,8

5 

0,000 239,696

4 

0,36560

36 

655,

62 

0,00

0 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2013 e 2015. 

 As notas em Matemática tiveram um total de observações de 2.801.722 alunos em 

26.157 escolas e o coeficiente de correlação demonstrou que 25,59% da variância das notas 

podem ser explicadas pelas diferenças entre as escolas. As notas em Português demonstraram 

um total de observações de 2.804.553 alunos em 26.157 escolas e 24,09% da variância das 

notas dos alunos foram explicadas pelas diferenças entre as escolas. 

Ressalta-se que quanto maior a idade do aluno, a nota na prova de Matemática é 

diminuída em, aproximadamente, 3,84 pontos. Riani et al. (2008) destacam que a distorção 

idade/série também pode ser explicado pela escolaridade das mães, pois, segundo o autor, 

mães alfabetizadas tendem a contribuir para o desempenho dos filhos, seja cobrando mais a 

escola, ou até mesmo auxiliando nas atividades extraescolares e consequentemente, isto 

contribui para que os filhos estudem sempre cada série na idade correta. O fato de o aluno 

trabalhar fora, diferentemente dos resultados encontrados para o 5º Ano, demonstraram um 

valor menor, sendo 3,97 pontos a menos para estudantes que trabalham fora. Ressalta-se que 

no 5º Ano o valor era de aproximadamente 20 pontos. Essa redução de diferença pode indicar 

que para o 9º ano, trabalhar fora em ambientes que contribuam para o conhecimento e 

crescimento pessoal pode colaborar para que o rendimento seja maior. 

Os coeficientes encontrados para infraestrutura escolar também demonstraram valores 

baixos, apesar de serem estatisticamente significativos. Analisando comparativamente as duas 

séries em questão, pode-se perceber que, para alunos do 9º Ano, a distorção idade/série tem 

uma influência maior do que para alunos do 5º Ano e, além disso, o fato do aluno morar com 

o pai, mesmo mostrando valores estatisticamente significativos para o 9º Ano, demonstrou 

uma influência negativa em ambas as disciplinas, mesmo sendo um valor bem pequeno. 

 

 5.2.2 – Regressão Múltipla para Escolas Privadas 

 

Antes de prosseguir, cabe destacar que o modelo de regressão múltipla foi usado 

devido à limitação de não poder utilizar o modelo de regressão Multinível para avaliar as 

mesmas escolas, e portanto, não foi possível analisar o quanto das diferenças entre as escolas 

impactam as notas dos alunos. O modelo buscou analisar os efeitos sobre a variação das notas 
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nas disciplinas de Matemática e Português para as escolas privadas do 5º Ano e 9º Ano do 

Ensino Fundamental.  

Destaca-se que o total de observações foi de 53.956 alunos e os resultados 

demonstraram haver heterocedasticidade no modelo, de acordo com os testes White e Breuch-

Pagan, mas foram tomadas as medidas corretivas através de estimações por meio do método 

de erros padrão robustos para corrigir o problema e para um nível de significância de 5%, os 

coeficientes estimados são significativos, com exceção da variável tempo, como pode ser 

verificado na Tabela 18.  

Tabela 18: Tabela de Coeficientes da Regressão Linear Múltipla do 5º Ano em Matemática e 

Português. 

PROFICIENCIA  Coeficientes 

estimados 

MAT 

Erro – 

padrão 

MAT 

T MAT p>|t| 

MAT 

Coeficientes 

estimados 

LP 

Erro – 

Padrão 

LP 

T LP p>|t| 

LP 

IDADE -1,29762 0,3105766 -4,18 0,000 -0,46909 0,3137538 -1,50 0,135 

SEXO 7,216477 0,3668367 19,67 0,000 -6,67087 0,3685915 -18,10 0,000 

REPROVADO -26,7963 0,6588433 -40,6 0,000 -27,3685 0,6656457 -41,12 0,000 

ALUNOS 

NEGROS 

-12,5652 0,9055278 -13,8 0,000 -11,3090 0,9359714 -12,08 0,000 

FAZ DEVER  17,01817 0,5226364 32,56 0,000 12,88381 0,5363521 24,02 0,000 

REGIÃO NORTE 3,322667 0,5827113 5,70 0,000 4,067863 0,5803066 7,01 0,000 

REGIÃO 

SUDESTE 

24,3869 0,520802 46,83 0,000 19,26573 0,5195007 37,09 0,000 

REGIÃO SUL 18,95924 0,6450477 29,39 0,000 14,69085 0,6507602 22,57 0,000 

REGIÃO 

CENTRO OESTE 

9,262711 0,6298694 14,71 0,000 7,484167 0,6357553 11,77 0,000 

MÃE 

ALFABETIZADA 

13,63086 2,590409 5,26 0,000 15,13738 2,473805 6,12 0,000 

PAI 

ALFABETIZADO 

10,99121 1,473229 7,46 0,000 5,529064 0,8106473 6,82 0,000 

MORA MÃE 6,456443 0,7963896 8,11 0,000 11,43615 1,411775 8,10 0,000 

MORA PAI 1,028381 0,4383649 2,35 0,019 0,082422 0,4390502 0,19 0,851 

TRABALHA 

FORA 

-16,4178 0,9041734 -18,1 0,000 -21,4330 0,8896782 -24,09 0,000 

ALUNOS QUE 

TEM CARRO 

9,253986 0,5434749 17,03 0,000 5,229198 0,5490928 9,52 0,000 

ALUNOS QUE 

TEM 

COMPUTADOR 

7,271986 0,6870182 10,58 0,000 7,049412 0,6891552 10,23 0,000 



58 
 

 
 

BIBLIOTECA 5,152026 0,618697 8,33 0,000 3,583126 0,6199937 5,78 0,000 

LAB. 

INFORMÁTICA 

8,290594 0,5071497 16,35 0,000 6,747713 0,514802 13,11 0,000 

SINAIS 

DEPREDAÇÃO 

-5,54313 0,8815996 -6,29 0,000 -5,14345 0,8909261 -5,77 0,000 

ANO DE 2015 -0,35199 0,3834567 -0,92 0,359 4,692767 0,3833227 12,24 0,000 

CONSTANTE 171,7744 3,068937 55,97 0,000 172,8603 2,971286 58,18 0,000 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2013 e 2015.  

 

Moraes et al. (2014), em sua análise de desempenho, destaca que mulheres possuem 

notas mais altas em Português e homens possuem notas mais altas em Matemática. As taxas 

de reprovação contribuem negativamente para o rendimento do aluno. Além disso, os autores 

destacam que alunos brancos e amarelos tendem a ter maiores notas que negros. Buscando 

analisar o efeito das características individuais do aluno, do contexto familiar, infraestrutura 

escolar e nível socioeconômico o modelo descrito na Tabela 09 possibilitou que se 

alcançassem os resultados esperados. 

Destaca-se que o R² ajustado foi equivalente a 0,1881, ou seja, 18,81% da variação das 

notas em Matemática podem ser explicadas pelas variáveis utilizadas no modelo. Pelo teste F, 

rejeita-se a hipótese de que todos os coeficientes do modelo são estatisticamente iguais a zero.   

Ao analisar cada item, verifica-se que de acordo com a Tabela 18, para as 

características individuais dos alunos, os coeficientes saem de acordo com o esperado. 

Observa-se que alunos do sexo masculino, possuem o equivalente a 7,21 pontos a mais na 

média do que alunos do sexo feminino e, além disso, alunos que já reprovaram, possuem o 

equivalente a 26,79 pontos a menos do que alunos que nunca reprovaram. Se o aluno faz os 

deveres de Matemática, sua nota é superior em aproximadamente 17,01 pontos e conforme se 

aumenta 1 ano na idade do aluno, a nota em Matemática é menor em aproximadamente 1,29 

pontos. Além desses dados, destaca-se que, levando em consideração a raça do aluno, se o 

aluno for negro, sua nota é diminuída em aproximadamente 12,56 pontos. 

Schwartzman et al.(2005), ressaltam a importância de se estudar na idade correta e 

destacam que muitos jovens entre 15 e 17 anos ainda se encontram no Ensino Fundamental. 

Os autores relatam ainda que o fato do aluno cursar a série na idade inadequada se deve, 

sobretudo, pelos altos índices de reprovação e abandono da escola. Em 2003, aos 16 anos de 

idade, 16,7% dos brasileiros já se encontravam fora da escola; aos 18 Anos, 42%. Barros et al. 

(2001) e Soares (2005), também concordam com essa afirmação e Menezes-Filho (2007), 



59 
 

 
 

afirma que alunos que estão atrasados, ou seja, que já reprovaram ou abandonaram os estudos 

e estão em uma série inferior à que deveriam estar por sua idade, tem um desempenho muito 

pior do que alunos que estão na série correta ou adiantados.  

Segundo Menezes-Filho (2007), os alunos considerados brancos tem um desempenho 

muito superior aos negros e isto se deve principalmente a características do contexto familiar 

do estudante que não são observadas nos dados, que fazem com que o aluno negro tenha um 

aprendizado menor, como, por exemplo, a qualidade da educação dos pais, o nível 

socioeconômico, etc. 

Barros et al. (2001) constatam que utilizar a variável sexo e raça para medir o 

desempenho, mostra que o desempenho educacional das mulheres tende a ser superior ao dos 

homens, da mesma forma que o desempenho dos brancos supera o dos negros. Soares (2005) 

concorda com essa afirmação e relata que a competência escolar é um atributo que tem cor, 

raça e gênero e é dividido entre as regiões de forma desigual. As meninas apresentam notas 

maiores em Português, enquanto os meninos apresentam notas maiores em Matemática, assim 

como os estudantes negros apresentam notas inferiores em comparação com estudantes 

brancos.  

 A análise regional também é de fundamental importância e retrata de forma bem 

expressiva as diferenças entre as regiões. Nota-se que os resultados encontrados condizem 

com os valores esperados. Foi utilizada como categoria de referência a região Nordeste, e 

comparando as médias com as outras regiões, observou-se que, se o aluno pertence à região 

Sudeste, a nota dele é aproximadamente 24,38 pontos maior do que a região Nordeste. Se a 

região for o Sul, a nota é 18,95 pontos maior, assim como 3,32 pontos maior para o Norte e 

9,26 pontos maior para o Centro Oeste.  

Segundo Barros (2001), em termos geográficos, a escolaridade das pessoas que moram 

na região Nordeste se mostrou menor do que as pessoas que vivem na região Sudeste, mesmo 

com recursos familiares e comunitários comparáveis. Os dados da PNAD mostraram que os 

habitantes do Sudeste possuem entre 0,7 e 0,8 anos de estudo a mais que os habitantes do 

Nordeste. 

De acordo com Menezes Filho (2007), as variáveis que mais explicam o desempenho 

escolar são as características familiares e do aluno, tais como escolaridade da mãe, raça, 

atraso escolar e reprovação, número de livros, presença de computador em casa e se o aluno 
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trabalha fora, ou seja, variáveis ligadas ao contexto familiar, características individuais do 

aluno, nível socioeconômico e infraestrutura escolar.  

Com relação ao contexto familiar, percebe-se que se a mãe é alfabetizada, a nota do 

aluno em Matemática é maior em 13,28 pontos e se o aluno mora com a mãe, a nota é maior 

em aproximadamente 6,83 pontos. Já em relação à participação do pai, nota-se que alunos que 

possuem pais alfabetizados, ou seja, pais que sabem ler e escrever, possuem uma nota maior 

em 11,03 pontos e para alunos que moram com os pais, a nota é maior em aproximadamente 

1,02 pontos. Cabe ressaltar aqui, que o fato de morar com o pai contribui bem pouco para que 

sua nota seja maior, ou seja, apesar da variável ter sido estatisticamente significativa, a 

influência na variável dependente é bem pequena. 

Menezes-Filho (2007) afirma que alunos que moram com seus pais (ou com pelo 

menos um deles) possuem um rendimento escolar melhor. Sampaio et al. (2009) destacam a 

importância dos pais serem alfabetizados e que a educação dos pais influencia positivamente e 

de várias formas no desempenho dos filhos, tanto serve como exemplo como pode reforçar a 

motivação para o estudo, a colaboração nas tarefas, ampliar o acesso à informação, entre 

outros. 

O nível socioeconômico, assim como as variáveis já citadas anteriormente, também 

apresenta os valores esperados e demonstram que, alunos que trabalham fora para incrementar 

a renda familiar, possuem suas notas diminuídas em aproximadamente 16 pontos, além disso, 

alunos que possuem computador em casa, tem uma nota superior em aproximadamente 7 

pontos, e se o aluno possui carro em casa, a nota é maior em aproximadamente 9 pontos. 

Por fim, quando se trata da infraestrutura escolar, nota-se que escolas que possuem 

bibliotecas, colaboram para que a nota em Matemática seja maior em aproximadamente 5,15 

pontos. Já escolas que possuem laboratório de informática, colaboram para um aumento de 

aproximadamente 8,29 pontos na média. Vale destacar aqui, que comparando com o modelo 

multinível feito para as escolas públicas, os valores são maiores para as escolas particulares e 

isso pode estar ligado ao fato de que a infraestrutura escolar é tão melhor nas escolas 

particulares e por este fato as notas dos alunos sofrem um impacto maior. Outro fator que 

merece atenção é se a escola apresenta sinais de depredação, como por exemplo, vidros 

quebrados, janelas quebradas etc., e estes fatores contribuem para que a variação da nota em 

Matemática seja aproximadamente 5,54 pontos menores. 
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De acordo com os resultados encontrados, observa-se que todos os valores saíram de 

acordo com o esperado. Porém, foi incluído no modelo a variável tempo e essa variável 

recebeu o valor 0 para 2013 e valor 1 para 2015, justamente para demonstrar se houve um 

aumento, ou uma redução da nota nos anos estudados. Nota-se que o coeficiente tempo obteve 

o valor de -0,3519947, e o p-valor recebeu o resultado de 0,359, o que indica que a passagem 

de tempo de 2013 para 2015 não foi estatisticamente significativa, ou seja, não demonstrou 

resultados positivos, nem negativos no desempenho do estudante. 

Assim como para as notas em Matemática e Português, também foram feitas as 

análises para o 9º Ano do Ensino Fundamental, como se pode verificar pela tabela 19. Os 

resultados encontrados seguem o mesmo padrão com a diferença de que a variável tempo se 

mostrou positiva, ou seja, o que indica que a passagem de tempo de 2013 para 2015 elevou as 

notas dos estudantes em média. 

Tabela 19: Tabela de Coeficientes da Regressão Linear Múltipla do 9º Ano em Matemática e 

Português. 

PROFICIENCIA  COEF. 

MAT 

Std.Err. 

MAT 

T 

MAT 

p>|t| 

MAT 
COEF. LP Std.Err. 

LP 

T LP p>|t| 

LP 

 

IDADE -3,258489 0,329654 -9,88 0,000 -2,279458 0,3155027 -7,22 0,000  

SEXO 10,87909 0,3875757 28,07 0,000 -9,96423 0,3663005 -27,20 0,000  

REPROVADO -26,59024 0,6752848 -39,38 0,000 -24,75648 0,6676974 -37,08 0,000  

ALUNOS NEGROS -11,09023 0,7508121 -14,77 0,000 -8,94096 0,7469148 -11,97 0,000  

FAZ DEVER  13,56447 0,393303 34,49 0,000 8,265143 0,3795003 21,78 0,000  

REGIÃO NORTE -3,543838 0,6545696 -5,41 0,000 0,3345356 0,617555 0,54 0,000  

REGIÃO SUDESTE 17,0919 0,5240143 32,62 0,000 12,02928 0,4927484 24,41 0,000  

REGIÃO SUL 16,14004 0,7317958 22,06 0,000 11,47315 0,6833513 16,79 0,000  

REGIÃO CENTRO 

OESTE 

5,000124 0,6518818 7,67 0,000 4,09699 0,6150773 6,66 0,000  

MÃE ALFABETIZADA 10,29381 2,427577 4,24 0,000 12,45084 2,504261 4,97 0,000  

MORA COM A MÃE 5,145534 0,7522792 6,84 0,000 3,203638 0,7287561 4,40 0,000  

PAI ALFABETIZADO 12,66376 1,611195 7,86 0,000 12,30708 1,590739 7,74 0,000  

MORA COM O PAI 0,2611921 0,4400531 0,59 0,553 -0,567643 0,4218621 -1,35 0,178  

TRABALHA FORA -7,805009 0,766181 -10,19 0,000 -11,49916 0,7676427 -14,98 0,000  

ALUNOS QUE TEM 

CARRO 

9,474941 0,5720517 16,56 0,000 4,457916 0,5568228 8,01 0,000  

ALUNOS QUE TEM 

COMPUTADOR 

9,569145 0,8977123 10,66 0,000 10,19473 0,8745788 11,66 0,000  

BIBLIOTECA 6,867344 0,6515887 10,54 0,000 3,42181 0,6403156 5,34 0,000  

LAB. INFORMÁTICA 6,10604 0,5696911 10,72 0,000 3,777921 0,5408884 6,98 0,000  

SINAIS 

DEPREDAÇÃO 

-5,649132 0,87829 -6,43 0,000 -4,998491 0,8456065 -5,91 0,000  

ANO DE 2015 4,239908 0,4208142 10,08 0,000 5,813905 0,3948684 14,72 0,000  

CONSTANTE 231,3756 3,064233 75,51 0,000 241,3224 3,049949 79,12 0,000  
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2013 e 2015. 

Apesar dos modelos estimados para as redes públicas e privadas serem diferentes, 

pode-se dizer que para as escolas públicas algumas variáveis se mostraram mais relevantes 

que outras quando comparado as escolas privadas. Vale ressaltar que o modelo de regressão 

multinível é um modelo mais completo e que busca analisar as diferenças entre as escolas e o 

modelo de regressão múltipla é mais simples e visa somente detectar a influencia das 

variáveis explicativas na variável dependente. Observa-se que, por exemplo, nas escolas 

públicas o efeito da infraestrutura escolar se mostrou menor que nas escolas privadas e isso é 

relevante, pois pode ser por causa da qualidade da estrutura nas escolas privadas, ou seja, pela 

qualidade da infraestrutura ser tão presente nessas instituições, a infraestrutura possui um 

impacto maior na nota dos alunos.  

Com relação ao contexto familiar do estudante, percebe-se que o efeito nas escolas 

privadas é maior que nas escolas públicas e isto pode ser explicado pelo fato de que nas 

escolas privadas há uma participação familiar maior na vida do estudante. E por fim, no que 

tange ao nível socioeconômico do aluno, as instituições são afetadas em medidas muito 

parecidas e isto é importante, pois retrata de forma significativa que os problemas 

relacionados ao nível socioeconômico do aluno atingem as escolas de melhor e pior condição 

socioeconômica.  

  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho teve como objetivo analisar os efeitos de características individuais dos 

alunos, contexto familiar, nível socioeconômico e infraestrutura escolar sobre a qualidade da 

educação no Brasil, medida em termos das notas nas disciplinas de Português e Matemática 

da Prova Brasil nos anos de 2013 e 2015.  

Para alcançar o objetivo proposto, foram utilizados modelos chamados de multiníveis 

para as escolas públicas a fim de se considerar a estrutura de um painel de dados e modelos de 

regressão múltipla para as escolas privadas em virtude da limitação dos dados para o caso 

destas escolas, cujo código de identificação não é mantido ao longo dos anos na base de dados 

do INEP.  
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No que tange ao contexto familiar do aluno, ficou claro diante dos resultados 

encontrados e a literatura estudada, a importância dos pais na vida dos alunos. Dentre os 

principais fatores relacionados ao impacto da família no desempenho estudantil, cabe destacar 

principalmente a importância da mãe. A mãe que é alfabetizada e possui escolaridade 

contribui significativamente para que os filhos possuam um rendimento satisfatório e isso 

pode ser explicado pelo fato de que a mãe é mais ativa e se mantém mais presente procurando 

saber como está o rendimento do filho na escola, as dificuldades dele, colabora nos deveres, 

etc. 

O nível socioeconômico do aluno também se mostrou muito importante para verificar 

as influências no desempenho. Destaca-se que no questionário não havia nenhuma pergunta 

relacionada à renda das famílias dos alunos, o que levou a uma limitação para que se tivesse 

uma ideia mais exata das condições econômicas do aluno. No entanto, como forma de 

detectar as condições econômicas da família, mesmo que em parte, optou-se por utilizar as 

variáveis: Trabalha Fora, Computador e Carro para que este nível socioeconômico fosse 

medido. Tais variáveis afetam significativamente o rendimento do aluno, principalmente o 

fato de conciliar trabalho e estudo. 

A Infraestrutura escolar, assim como as outras categorias de análise, também se 

mostrou importante, porém, com um impacto menor na determinação do desempenho dos 

estudantes tanto em escolas públicas, como nas escolas privadas. Ressalta-se que uma escola 

com condições de fazer com que os alunos explorem suas habilidades cognitivas das mais 

diversas formas, com o uso de computadores, bibliotecas e das mais diversas atividades que 

possibilitem a ampliação das competências escolares, contribuem positivamente para o 

desempenho estudantil. 

A análise descritiva do desempenho estudantil possibilitou com que se verificasse 

empiricamente o que aponta a teoria, ou seja, demonstrou-se que os estudantes de escolas 

particulares possuem um rendimento muito superior aos estudantes que estudam nas escolas 

públicas. A escala de proficiência citada no presente trabalho possibilitou com que se 

verificasse que os estudantes de escolas privadas concluem tanto o 5º Ano como o 9º Ano 

com mais competências adquiridas na aprendizagem do que estudantes de escolas públicas. 

Os dados demonstraram que entre as três categorias analisadas, o desempenho é afetado tanto 

em escolas privadas como em escolas públicas.  
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Cabe destacar aqui, que por conta das diferenças entre escolas públicas e particulares 

relacionadas ao desempenho serem tão presentes, que o sistema de Cotas para alunos de  

escolas públicas se faz tão necessário. 

 Com relação aos modelos utilizados no presente trabalho, ao analisar as escolas 

particulares, destaca-se aqui a dificuldade de se fazer um acompanhamento escolar entre as 

mesmas escolas e demonstrar com maior precisão os resultados referentes às discrepâncias 

presentes nos dois tipos de instituições, visto que o modelo Multinível não pôde ser utilizado 

e, portanto, impossibilitou com que se analisassem as mesmas escolas nos anos em questão 

para que se pudesse perceber de fato se houve uma melhoria ou regresso na qualidade de 

ensino.  

Pode-se verificar também que o nível socioeconômico do aluno e o contexto familiar 

demonstraram mais relevância nas notas dos alunos do que a infraestrutura escolar, ou seja, o 

diferencial de notas foi maior para essas categorias. Isso leva pensar que no Brasil, se houver 

uma mudança na infraestrutura escolar e esta mudança não for acompanhada pelo nível 

socioeconômico e pelas famílias, o impacto na nota dos alunos será bem ínfimo. Além disso, 

destaca-se que relacionado ao contexto familiar, o fato do aluno morar com o pai explica 

muito pouco sobre sua nota, o que demonstra que a influência da mãe é maior para que as 

notas dos filhos sejam mais satisfatórias. 

Os resultados demonstram também que para que haja de fato melhora na qualidade 

educacional para toda a população, deveria haver mudanças na educação que sejam ampliadas 

em um leque que vai além das escolas. Por exemplo, poderia haver programas escolares que 

visassem a alfabetização dos pais que ainda se encontram no analfabetismo, o que 

consequentemente traria uma colaboração dos mesmos para alfabetização dos filhos e, além 

disso, traria mais oportunidades de emprego e melhorias na qualidade de vida.   

Destaca-se que para as escolas públicas, o modelo Multinível demonstrou uma 

porcentagem de mais de 20% de variância entre as escolas para o 5º e 9º Ano, o que indica 

que uma porcentagem considerável da variância das notas dos alunos é explicada pela 

diferença entre as escolas e, além disso, o modelo se mostrou indicado, visto que o teste de 

máxima verossimilhança demonstrou que o modelo que leva em consideração as diferentes 

escolas é melhor do que o modelo de regressão linear que só considera um único grupo. 
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Por fim, cabe destacar que com este trabalho espera ter contribuído com o estudo da 

educação básica no Brasil, ao tentar entender melhor como o desempenho dos alunos é 

afetado pelas variáveis relacionadas a infraestrutura escolar, nível socioeconômico e contexto 

familiar e qual é o impacto nas notas dos alunos das escolas públicas e privadas de ensino. 

Como sugestões para pesquisas futuras, aponta-se três possibilidades de desenvolvimento: 

análise do desempenho da educação básica considerando a qualificação dos professores, 

análise da educação básica considerando as verbas destinadas a educação em escolas públicas 

e análise da educação básica considerando a gestão e administração das redes públicas e 

privadas de ensino. 
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