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RESUMO 

 

 

Há diversos estudos que mostram a importância da educação para todos os âmbitos da vida 

do ser humano. A educação apresenta um impacto no crescimento da economia e do 

desenvolvimento pessoal e profissional de cada indivíduo. No entanto, a escolaridade no 

Brasil é um fator que ainda precisa muito se desenvolver, principalmente no Nordeste e 

Norte, pois, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

em 2019, foram as regiões que possuíram menos concluintes no Ensino Fundamental. Apesar 

disso, o estado do Ceará apresentou um crescimento muito expressivo na qualidade de ensino, 

mesmo com todas as adversidades de sua região. O estudo teve por base a Função de 

Produção Educacional (FPE) que busca explicar os fatores que impactam o desempenho 

escolar. Neste contexto, o presente trabalho tem por finalidade verificar os fatores que 

influenciaram no resultado educacional dos alunos do Ceará no Ensino Fundamental no 

período de 2011 a 2017, por meio do modelo multinível, utilizando os dados da Prova Brasil. 

Foi identificado que os principais fatores para a variabilidade da nota dos alunos são o 

ambiente familiar, características individuais do aluno e a infraestrutura escolar e seus 

recursos. Além disso, utilizando o modelo Multinível, considerando sua estimativa em dois 

níveis, foi validado que 25% das variações do resultado na nota escolar do estudante são 

justificadas pela diferenciação entre as escolas, o que mostra o efeito escola no desempenho 

do aluno.  

 

 

Palavras-chave: Educação; Qualidade; Ceará; Modelo Multinível; Função de Produção 

Educacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

There are several studies that show the importance of education for all areas of human life. 

Education has an impact on the growth of the economy and the personal and professional 

development of each individual. However, schooling in Brazil is a factor that still needs to 

develop a lot, especially in the Northeast and North, because, according to data from the 

Brazilian Institute of Geography and Statistics (BIGS), in 2019, it was the regions that had 

less graduating from elementary school. Despite this, the state of Ceará showed a very 

expressive growth in education quality, despite all the adversities in this region. The study 

was based on the Educational Production Function (EPF) that seeks to explain the impact 

factors on school performance. In this context, the present work aims to verify the factors 

that influenced the educational outcome of elementary school's students of Ceará in the 

period from 2011 to 2017, through the multilevel model, using the Brazil Test data. It was 

identified that the major factors to grade variety of student’s grade are the family 

environment, the individual characteristics of the student and the school infrastructure and 

its resources. In addition, using the Multilevel model, considering its two-level estimate, it 

was validated that 25% of the variations in the student's grade result are justified by the 

differentiation between schools, which shows the school effect on student performance. 

 

Keywords: Education; Quality; Ceará; Multilevel Models; Educational Production Function. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil não pode ser considerado um país pobre devido ao volume de recursos 

naturais e ao seu Produto Interno Bruto (PIB), que é elevado, no entanto, apresenta um 

número considerável de pessoas pobres, segundo o IBGE, em 2019, quase 52 milhões de 

brasileiros vivem na pobreza. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), em 2017, 54,8 milhões de pessoas viviam com menos de R$ 406,00 por mês. A 

distribuição de renda é afetada por um conjunto de políticas econômicas que podem ser: 

política fiscal; previdência social, política de crédito; política educacional; reforma agrária e 

outras (HOFFMANN, 2001). Em decorrência disso, é essencial ressaltar a importância da 

escolaridade, visto que ela impacta significativamente na determinação da renda e na 

distribuição salarial, por exemplo, como é visto em Barros e Mendonça (1995), em que o 

nível salarial do empregado tem a possibilidade de crescer, aproximadamente, 15% com o 

acréscimo de um ano adicional na escolaridade do profissional.  Sendo assim, o acesso à 

educação básica de qualidade ao longo do tempo impulsiona no crescimento econômico.  

A educação mostra-se relevante para reduzir desigualdades sociais e regionais. A 

elevação da escolaridade também pode contribuir para o desenvolvimento econômico da 

nação e para o desenvolvimento pessoal do indivíduo. Além disso, o acesso à educação de 

qualidade tem influenciado na melhora da saúde, redução do índice de violência e maior 

coesão social (FELÍCIO e FERNANDES, 2005). 

Theodore Schultz também acreditava na importância da educação básica como parte 

integrante do capital humano no desenvolvimento econômico e social.  Schultz (1981) 

observou que a produtividade aumentava conforme as pessoas adquiriam capacidades úteis 

e conhecimentos que colaboravam para um progresso econômico. 

 

Os fatores decisivos de produção para a melhoria do bem-estar das pessoas pobres 

não são nem o espaço nem a energia nem as terras agricultáveis: os fatores 

decisivos são a melhoria da qualidade da população e os avanços nos 

conhecimentos (SCHULTZ, 1981, p. 16).  

 

Para medir a qualidade do sistema educacional brasileiro, foi criado em 2007, pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) que, além de mensurar o desempenho da 

educação brasileira, estabelece também metas de proficiência a serem cumpridas para 

proporcionar melhoria na qualidade da educação. O IDEB é calculado por meio da taxa de 
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aprovação escolar, disponibilizada via base de dados do Censo Escolar, e pelas médias de 

desempenho nos exames padronizados do INEP que compõem o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica – SAEB1. O IDEB varia de zero a dez e, segundo o Ministério da Educação 

(MEC), a meta estabelecida para o Brasil foi de 6 pontos até 2022, pois esta é a média para 

todos os níveis do ensino básico nos países desenvolvidos.  

Ao medir a qualidade do sistema educacional do Brasil nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, é observado que o país conseguiu superar as metas estabelecidas no período 

de 2007 a 2019 nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; no entanto, o IDEB observado 

total ainda não conseguiu chegar próximo dos 6 pontos estabelecido como meta. Já nos Anos 

Finais do Ensino Fundamental, apenas as metas para o período de 2007 a 2011 foram 

atingidas. Foi atualizado o IDEB do Brasil em 2019 e fechou em 6,4 nos Anos Iniciais e 5,4 

nos Anos Finais do Ensino Fundamental.  

Ao analisar os resultados divulgados pelo INEP, nota-se que o país continua atrás dos 

países desenvolvidos quando o assunto é qualidade de ensino, sendo necessário pensar em 

algumas medidas para que se possa modificar essa situação de ineficiência e baixa qualidade 

na aprendizagem. Todos os países da américa latina obtiveram uma pontuação inferior à 

média dos países da OCDE, de acordo com os dados do Programa Internacional de Avaliação 

de Estudantes (PISA) de 2018. No entanto, comparando a escolaridade entre estes países, o 

que mais se destaca na categoria leitura é o Chile com a classificação de 43º do ranking geral, 

já o Brasil ocupa a 57° posição. Em matemática, o Uruguai encontra-se em primeiro lugar 

comparando com os outros países latino-americanos, porém, no ranking geral, sua 

classificação é 58°, já o Brasil ocupa a 70° posição. 

Dentre as regiões do Brasil, a que apresenta os piores resultados no desempenho 

escolar é a região Nordeste, porém, apesar disso, a capital que apresentou a melhor educação 

pública do Ensino Fundamental no país é Teresina, de acordo com o IDEB 2019. A população 

nordestina está mais propensa a aceitar oportunidades de trabalho ao invés de continuar 

estudando - por uma questão de sobrevivência visto que a região nordeste é uma das mais 

pobres do Brasil - em comparação à região Sudeste, sendo isso uma grande influência no 

desempenho escolar do aluno (BARROS et al., 2001). Além disso, segundo a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), a taxa de analfabetismo da região continua 

 
1 A Prova Brasil e o SAEB são avaliações criadas pelo INEP que têm por fim de avaliar a qualidade do ensino 

do sistema educacional brasileiro. 
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sendo a maior em 2019, com 13,9% da população sem saber ler e escrever, comparando-se 

com outras regiões.  

O estado do Ceará, apesar de estar localizado na região Nordeste, foi um dos estados 

que apresentaram um dos maiores crescimentos no IDEB no período de 2007 a 2019 no 

Ensino Fundamental, observando-se, de modo geral, um crescimento na qualidade de ensino 

nas escolas públicas e privadas. Além disso, nota-se que alunos das escolas privadas 

apresentaram um desempenho melhor do que os alunos das escolas públicas segundo o INEP. 

Isso demonstra que as diferenças de ensino entre as redes têm um impacto significativo no 

aprendizado dos alunos. Torna-se importante, portanto, analisar os fatores que influenciam 

na melhora do desempenho escolar e, consequentemente, no aumento do IDEB.  

  

1.1 Problema e sua importância 

 

A análise dos determinantes do desempenho escolar, como os fatores familiares e as 

características escolares, e os efeitos da educação têm sido um tema bastante discutido na 

literatura. No entanto, a relação entre o acesso à educação e a educação de qualidade gera 

controvérsias, visto que a palavra qualidade pode ter diversos significados. Segundo Oliveira 

e Araújo (2005), a palavra qualidade teve três significados ao longo dos anos na educação 

brasileira: o primeiro estava relacionado à ‘oferta limitada’, ou seja, o acesso à educação não 

era a todos; o segundo era associado à taxa de repetência; e, por último, ao desempenho 

analisado por meio de testes padronizados. 

 Desde a Constituição Federal de 1988, o Estado passou a garantir o acesso gratuito 

ao Ensino Fundamental e, devido a isso, ocorreu uma expansão na quantidade de pessoas 

matriculadas na escola (MENEZES-FILHO, 2007). Em decorrência dessa expansão, o 

critério de qualidade foi se alterando conforme o tempo e, atualmente, a qualidade no 

desempenho escolar é medida pelo IDEB, ou seja, por meio de testes padronizados 

relacionados a proficiências. Apesar da ampliação do acesso à educação nos últimos anos, o 

desempenho escolar dos estudantes brasileiros ainda é baixo quando comparado aos outros 

países.  

Os resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) em 

2018, mostram que o desenvolvimento escolar dos estudantes no Brasil em ciências, 

literatura e matemática encontra-se abaixo da média estabelecida dos alunos de outros países 

da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A edição de 2018, 
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relata que 68,1% dos estudantes, com 15 anos, não sabem o básico de matemática, em leitura 

50% deles não sabem o básico de leitura.  Entretanto, sobre o investimento em educação, o 

Brasil possui um gasto acumulado por estudante, entre 6 e 15 anos, de 42% da média do custo 

que os países da OCDE têm com os seus alunos. Conforme o aumento do investimento de 

2012 para 2015, o PISA (2015) notou a importância deste investimento para o 

impulsionamento do crescimento na aprendizagem escolar e na geração de bons resultados.  

Embora o acesso à educação tenha expandido, permanecer na escola e se formar na 

idade correta tem sido um grande desafio para a população nordestina. O Censo Demográfico 

(2010) constatou que 59% das pessoas de 25 anos ou mais de idade são consideradas sem 

instrução ou não concluíram o Ensino Fundamental. Segundo o IBGE, 2017, o Nordeste 

possui o maior percentual de pessoas em situação de pobreza e há diversos estudos que falam 

sobre a desigualdade educacional na região e o impacto da educação na população. Por 

exemplo, em Netto Jr. e Figueiredo (2009), observa-se que o Nordeste apresenta o maior 

índice de desigualdade de capital humano, que engloba características e habilidades 

intelectuais relacionadas à educação, além disso, foi a região que teve a menor mobilidade 

de renda do país. Foi analisado também que a escolaridade dos pais interfere muito no 

desenvolvimento escolar dos filhos, pois o filho de alguém que não é alfabetizado tem a 

probabilidade de 24% de ter o mesmo final do familiar (NETTO e FIGUEIREDO, 2009).    

Investigando ainda mais a região Nordeste, Rodrigues et al. (2017) utilizou o Índice 

de Gini Educacional para medir a desigualdade do sistema escolar nos municípios do 

Nordeste e identificou que a Bahia foi o primeiro e o Ceará é o segundo estado com menor 

desigualdade educacional, – quanto mais próximo de zero, menor é a desigualdade 

educacional – alcançando 0,404. Além de o Ceará ter sido o segundo com menor 

desigualdade educacional na região, o estado tem apresentado resultados expressivamente 

positivos.  

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Educação (IDHM) do Ceará 

cresceu 26% de 2000 a 2010, passando a ser o único estado do Nordeste a ser classificado na 

faixa de desenvolvimento humano médio com 0,682 (PNUD, IPEA e FJP, 2013). Além disso, 

a proporção das pessoas frequentando ou concluindo o Ensino Fundamental e Médio é: 

 

Na UF, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola é de 96,29%, em 2010. No 

mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais 

do ensino fundamental é de 86,02%; a proporção de jovens de 15 a 17 anos com 

ensino fundamental completo é de 56,89%;(...) Em 2010, considerando-se a 

população da UF de 25 anos ou mais de idade, 23,95% eram analfabetos, 42,88% 
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tinham o ensino fundamental completo, 29,23% possuíam o ensino médio 

completo e 7,16%, o superior completo.” (PNUD, IPEA e FJP, 2013).  

 

 O Resumo Técnico do IDEB – RTI (2017) constatou que o Ceará foi um dos 8 estados 

do Brasil que conseguiu um IDEB maior ou igual a 6, alcançando 6,2 nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, em 2017, e apresentando um dos maiores crescimentos no período. 

Entre os anos de 2015 a 2017, o Ceará teve uma das maiores taxas de aprovação nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, segundo o RTI (2017). A rede pública do Ceará, obteve a 

melhor evolução no período de 2005 a 2017, saindo de 2,8 para 6,1 (RESUMO TÉCNICO 

DO IDEB – MEC/INEP, 2017).  

Já nos Anos Finais do Ensino Fundamental, o Ceará estava entre os 7 estados que 

conseguiram atingir a meta do IDEB em 2017, obtendo taxa de aprovação superior a 90%, 

segundo o RTI (2017). Foi constatado também que, no período de 2005 a 2017, o Ceará foi 

o segundo estado que alcançou um dos progressos mais expressivos e, além disso, o estado 

se destacou entre os melhores desempenhos escolares nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental. Nas redes municipais, nos Anos Finais do Ensino Fundamental, 85% dos 

municípios atingiram a meta proposta em 2017 (RESUMO TÉCNICO DO IDEB – 

MEC/Inep, 2017).  

Por fim, apesar do Ceará se localizar na região onde ocorre a maior desigualdade 

educacional do Brasil, são relevantes os destaques do estado no cenário do sistema 

educacional brasileiro. Dada a importância da escolaridade e de políticas educacionais 

eficientes e adequadas para o desenvolvimento social, profissional e regional e para o 

crescimento do nível de instrução da população, é importante estudar os fatores 

determinantes que impulsionaram o realce evidente no bom desempenho dos alunos no 

Ensino Fundamental no estado. Portanto, quais foram os determinantes que levaram ao 

crescimento no desempenho do sistema educacional público no estado do Ceará? 

 

1.3 Hipótese   

 

 Acredita-se que, no período de 2011 a 2017, os fatores familiares e recursos escolares 

colaboraram para um melhor desempenho dos alunos nas escolas públicas do Ceará.  
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Identificar os fatores determinantes da evolução na qualidade do Ensino Fundamental 

no estado do Ceará, no período de 2011 a 2017.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Especificamente, pretende-se:  

a) Analisar os fatores determinantes do desempenho escolar no Ensino 

Fundamental nos Anos Iniciais e finais, no Ceará, no período de 2011 a 2017. 

b) Mensurar o efeito da diferenciação das escolas na nota do aluno em Português 

e Matemática.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Nesta seção, tratou-se sobre autores que abordaram o tema relacionado à Economia 

da Educação a fim de sustentar a importância da educação de qualidade no Brasil e os fatores 

que podem determinar um maior desempenho dos alunos. 

 

2.1 Fatores determinantes para o sucesso na trajetória escolar  

 

Para que os alunos tenham um desempenho escolar positivo, é necessário não apenas 

uma escola de qualidade, mas também um ensino de qualidade. O sucesso na trajetória 

escolar dos alunos vai muito além de somente o professor passar o conhecimento na sala de 

aula, envolve outras questões que influenciam no desenvolvimento do indivíduo, como, por 

exemplo, a família, a infraestrutura da escola, a relação dos alunos entre si e com os 

professores e os recursos educacionais. Ao ensinar como elaborar um Plano de 

Desenvolvimento da Escola, a FUNDESCOLA/ DIPRO/FNDE/MEC (2006) relata alguns 

fatores importantes numa escola de qualidade, que são:  

 

Por escola de qualidade entende-se a que desenvolve relações interpessoais que 

conduzem a atitudes e expectativas positivas em relação aos alunos; que coloca o 

aluno como foco de suas preocupações; que dispõe de recursos humanos com 

formação e motivação adequadas e com material escolar e didático necessário; que 

conta com instalações em quantidade e em condições adequadas de funcionamento; 

que tem assegurada a participação dos pais no acompanhamento do desempenho 

dos filhos e na avaliação da escola. (FUNDESCOLA/ DIPRO/FNDE/MEC, 2006, 

p.7) 

 

Para reverter a ineficiência e baixa qualidade do ensino básico, é importante observar 

os determinantes no rendimento escolar, por meio da análise da situação do aluno e das 

escolas. Há diversos estudos que demonstram a influência do nível socioeconômico da 

família no desenvolvimento do aluno, como, por exemplo, Albernaz et al. (2002) ao relatar 

que, quanto maior for o nível socioeconômico médio da escola, melhor o desenvolvimento 

médio dos estudantes e, quanto maior o nível socioeconômico individual, melhor o 

desempenho escolar do aluno. Além disso, a escolaridade do professor e a estrutura da escola 

também colaboram para alcançar a qualidade de ensino, pois, com uma boa infraestrutura, o 

ambiente de estudo fica mais agradável e impacta positivamente no aprendizado 

(ALBERNAZ et al., 2002).  
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Silva e Hasenbalg (2002) fazem sua contribuição acerca da proposição de quais 

fatores poderiam ser determinantes para o sucesso escolar e explicam que o rendimento do 

aluno pode ser observado por meio de três dimensões principais: capital econômico, que está 

relacionado aos recursos financeiros disponíveis para serem investidos na educação, sendo 

medido de acordo com a renda ou riqueza familiar; capital cultural, ligado aos recursos 

educacionais que podem colaborar com um ambiente familiar que influencie e auxilie no 

aprendizado; e o capital social, que seria a própria estrutura dos arranjos familiares, ou seja, 

a relação entre o aluno e os pais. 

Para que uma nação possa se desenvolver economicamente de forma sustentável, 

Menezes-Filho (2007) aponta a necessidade de que a população tenha acesso à educação 

básica de qualidade. De tal modo, o autor desenvolveu estudos para apurar quais seriam os 

determinantes acerca do desempenho dos estudantes, constatando que o desempenho está 

relacionado com as características familiares e do indivíduo, como, por exemplo, a 

escolaridade de seus familiares. E outra análise do autor é que o salário dos professores não 

tem nenhum impacto na proficiência de seus estudantes, a não ser que o aluno estude numa 

escola privada.  

Menezes-Filho (2007), ao analisar os determinantes para o desempenho escolar no 

Brasil, observou que as características da escola explicam somente entre 10% a 30% do 

desempenho escolar do aluno, e o que mais conta como determinante são as características 

dos alunos e suas famílias, como, por exemplo, o fato dos estudantes morarem com os pais 

interfere positivamente no desempenho, assim como a variável de escolaridade da mãe.  

Ademais, estar na idade correta influencia um melhor desenvolvimento educacional, pois os 

discentes que são repetentes demonstram um desempenho pior. E, por último, quanto mais 

tempo o aluno passar na sala de aula, por exemplo, mais de 5 horas, maior é a probabilidade 

do estudante se desenvolver e aprender.   

Biondi e Felício (2007) investigaram os determinantes para o desenvolvimento 

escolar de matemática dos alunos da 4ª série do Ensino Fundamental, utilizando um painel 

de escolas da rede pública. Foi observado que a proporção de alunos de uma determinada 

escola que tem computador em sua residência, pode impactar positivamente no desempenho 

médio desta escola. Além disso, identificou-se também que as turmas que não possuem 

problemas de rotatividade de professores de matemática, ou seja, que continuam com o 

mesmo professor durante todo o ano letivo, apontam desempenho escolar de 4,2 pontos a 

mais que outras turmas que tiveram troca de professores na disciplina, sendo assim, um fator 
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a se resolver para melhorar o desenvolvimento dos alunos nas aulas e a qualidade do sistema 

de ensino. 

A questão do ambiente familiar na trajetória escolar é também explorada por Riani e 

Rios-Neto (2008), que analisam o impacto do background familiar e o perfil escolar dos 

municípios no desenvolvimento estudantil. Além disso, o estudo relata que, quanto maior for 

o volume dos recursos humanos e financeiros dos municípios, melhorando a infraestrutura 

das escolas, o efeito da educação materna diminui. Ou seja, o estudo alinha a importância da 

escola no aprendizado do aluno, ao invés de só analisar o impacto do ambiente familiar. Em 

decorrência disso, conclui-se que as desigualdades educacionais entre os estudantes de 

situação financeira distinta podem ser diminuídas conforme a melhoria das escolas e do 

ensino do município (RIANI e RIOS-NETO, 2008).  

Laros e Marciano (2008) analisaram os fatores que impactam na proficiência de 

português. Segundo os autores, foram identificadas três variáveis que mais influenciam na 

nota de português dos estudantes que são: recursos culturais na família do aluno; atraso 

escolar; e a quantidade de meninas na turma (LAROS e MARCIANO, 2008). Dessa maneira, 

as duas primeiras variáveis estão relacionadas ao nível do aluno, que é composto por 

características do estudante e sua família, e a última tem relação com o nível da escola, que 

está relacionado a características da escola, como, quantidade da turma. 

As características da escola também geram um grande impacto no resultado escolar. 

Em Menezes (2010), foi analisado os determinantes do desempenho escolar em Pernambuco 

e identificou que a quantidade de horas aula, a escolaridade dos docentes e o tempo que ele 

leciona na mesma escola, são fatores relevantes para o resultado educacional. Há diversos 

estudos que falam também da importância de uma boa gestão escolar, presença de biblioteca 

e aulas de reforço. Sendo assim, este insumo educacional tem bastante influência para 

melhorar o rendimento do aluno.  

Marioni et al. (2013) analisaram os efeitos dos indicadores de gestão escolar sobre o 

resultado educacional na proficiência de português e matemática dos discentes que 

participam do ‘Projeto GERES – Geração Escolar’. Este projeto, segundo Marioni et al. 

(2013), acompanha os estudantes de algumas escolas que estão no Ensino Fundamental nos 

Anos Iniciais, na qual é relatado que a gestão escolar impacta na nota de português dos alunos 

em -1,48 pontos e a proficiência de matemática é afetada em -3,35 pontos, isto significa que 

a má gestão escolar apresenta uma influência negativa na nota média dos alunos nas 

proficiências. As características não observadas no estudo superestimaram o impacto da 
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gestão escolar, ocorrendo uma redução no parâmetro estimado. Apesar disso, os autores 

enfatizaram a importância da gestão escolar no desempenho escolar, concluindo que a falta 

de uma boa gestão escolar possui um impacto negativo na proficiência de matemática e 

português dos alunos.  

Em Almeida (2014), foram apurados os determinantes dos resultados educacionais 

dos alunos que estão no Ensino Fundamental da rede pública no Brasil. O autor constatou 

que o hábito de ler livros influencia no desempenho dos alunos, sendo que cerca de 30% dos 

alunos não costumam ler livros, e, por isso, a ausência de biblioteca reduz em, 

aproximadamente, 1% a nota média dos alunos em português e matemática. O autor analisou 

também a significância da região na qual o aluno se localiza, observando que, se o estudante 

mora nas regiões Norte e Nordeste, a pontuação média na Prova Brasil apresenta uma 

redução. Almeida (2014) relatou ainda a importância do professor que possui, no mínimo, 6 

anos de experiência ensinando na mesma classe ou matéria, para o auxílio a uma pontuação 

positiva dos discentes.  

 Nota-se que na maioria dos estudos relacionados à educação, o primeiro fator que 

possui um impacto relevante para o resultado educacional do aluno é o contexto familiar. 

Existem dois recursos familiares principais que influenciam diretamente no desempenho do 

estudante, estes são: nível socioeconômico e o nível de escolaridade dos responsáveis pela 

criança (BARROS et al., 2001).   

O nível socioeconômico familiar está associado ao capital humano, logo, quanto mais 

recursos financeiros a família possuir, maior será o acesso à educação e à cultura para a 

criança. E o nível socioeconômico pode ser medido por meio de alguns recursos e um deles 

é a renda per capita, que é o somatório da renda de todos os familiares que residem na mesma 

casa dividido pela quantidade de membros desse domicílio.  

A escolaridade é mensurada a partir do grau de formação concluída pelos pais, e essa 

régua que mede o nível da escolaridade é a partir do Ensino Fundamental nos Anos Iniciais 

até o ensino superior e suas especializações. O nível de escolaridade dos pais é importante 

pois, de acordo com BARROS et al. (2001), quanto maior for o nível, as dificuldades e os 

custos de aprendizados dos filhos tendem a ser menores e, dessa forma, o desempenho do 

aluno se aprimora. 

Outro fator considerado fundamental para explicar o desempenho do aluno são as 

características individuais dos estudantes como, por exemplo, idade, sexo, cor e habilidades 

cognitivas específicas, referentes ao cumprimento das tarefas escolares, por exemplo. Neste 
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contexto, analisando a questão das características relacionadas ao aluno, no estudo do 

Almeida et al. (2016), foi identificado que os meninos apresentam um rendimento maior em 

matemática. Além disso, o autor mostrou que em relação a cor, as crianças brancas possuíam 

em média um resultado melhor em comparação aos que não se identificam como branco. 

De acordo com o estudo de Almeida et al. (2016), que buscou analisar o esforço da 

gestão escolar na rede pública no Ensino Fundamental, identificou-se que os alunos que 

trabalham apresentam, isto inclui crianças, jovens e adultos, em média, um resultado em 

matemática inferior aos alunos que não trabalham. Os alunos que já reprovaram ou 

abandonaram os estudos, registraram também um desempenho menor nas proficiências, em 

comparação aos alunos que não reprovaram. E outra característica que também está 

relacionada diretamente com a idade do aluno é o atraso escolar, para a qual cada ano de 

atraso reduz a nota média na prova de matemática (ALMEIDA et al., 2016). 

Dessa maneira, as características dos alunos e seu ambiente familiar são fundamentais 

para o seu desempenho escolar. E, por isso, este estudo tem como objetivo identificar quais 

são as características que mais se associam às proficiências dos estudantes. 

De acordo com Menezes-Filho (2007), na variação das notas dos alunos, entre 10% e 

30% são justificadas por conta das diferenças de cada escola. E, por isso, uma das hipóteses 

é a influência da infraestrutura escolar no resultado escolar. 

 A infraestrutura escolar é medida por meio de questionários que são preenchidos 

pelos alunos e funcionários referentes à conservação da escola e à qualidade dos recursos que 

são disponibilizados na rede. Em questão da conservação do prédio escolar, visa mais a parte 

da estrutura, ou seja, sala, telhado, parede, banheiro e outros. E o outro fator importante da 

infraestrutura escolar são os recursos que deveriam ser fornecidos pela escola, como, internet, 

computador, biblioteca e sala de leitura.   

Em síntese, os estudos evidenciam que os fatores familiares são importantes para um 

melhor resultado educacional, principalmente a escolaridade da mãe. Além disso, os estudos 

identificaram que o nível socioeconômico possui uma relação direta com o rendimento do 

aluno. E outro fator fundamental são os recursos escolares e gestão escolar, que também 

apresentam um impacto no desempenho escolar.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

  

 Ao analisar variáveis que podem influenciar no desenvolvimento educacional, é 

importante ter evidências empíricas que comprovem a relação direta entre a variável 

dependente - resultado educacional - e independente – insumos educacionais - (RAMOS, 

2015).  E a teoria que consegue explicar os fatores que impactam no desempenho escolar, 

explicando se há necessidade de um determinado insumo escolar para a melhoria na 

qualidade de ensino para o aluno é chamada de Função de Produção Educacional – FPE.   

A Função de Produção Educacional (FPE) analisa a relação de produtividade entre os 

insumos e o produto final, ou seja, observa como os insumos educacionais, por exemplo, 

tamanho da turma, características do aluno e da escola, podem impactar no resultado final, 

que pode ser considerado como o desempenho do aluno, o percentual de repetência e outros, 

dependendo do tipo da análise, sendo, assim, importante para orientar na escolha dos 

indicadores que influenciam no resultado educacional do discente. Portanto, a FPE observa 

a relação entre o insumo educacional e o resultado de desempenho. De acordo com essa 

abordagem, a FPE é expressa da seguinte forma, conforme demonstrado nos estudos de Riani 

(2005) e Todd e Wolpin (2003): 

 

 𝐴𝑡 =  𝑓(𝐹𝑡, 𝑆𝑡, 𝑂𝑡, Ꜫ𝑡)                                                                                             (1) 

 

em que, o desempenho educacional (At ) é dado em função de: um vetor que possui dados 

sobre o background da família do aluno no tempo t (Ft); um vetor com características 

relacionadas à escola e aos professores no tempo t (St); um vetor de outros insumos 

importantes (Ot), como, a quantidade de alunos por turma, no tempo t; e, por fim, o termo de 

erro aleatório (Ꜫt). 

Conforme alguns estudos citados na revisão de literatura, é enfatizada a importância 

das características familiares do aluno, principalmente a escolaridade da mãe, e as 

características da escola, como a infraestrutura e a formação dos professores para o resultado 

educacional do aluno na FPE. Além disso, na Função de Produção Educacional, é adicionado 

o termo de erro (Ꜫt) que é muito importante, visto que reflete as outras variáveis que podem 

influenciar, só que não foram incluídas diretamente na análise, mas afetam o resultado 

educacional do estudante (RIANI, 2005). 
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Para obter eficiência e eficácia ao estimar a Função de Produção Educacional, é 

importante a quantificação de uma forma mais concisa, podendo-se dizer:  

 

Um primeiro problema para avaliar tanto a eficácia como a eficiência está 

associado às diversas dificuldades em atribuir alguma dimensão mensurável ao 

objetivo. Por exemplo, suponhamos que estejamos procurando avançar na 

denominada “inclusão digital”. Associar uma determinada ação a esse output 

(inclusão digital) requer não unicamente sua definição, senão alguma forma de 

quantificação, seja binária (incluído/não incluído), seja em termos de escola 

pontuação. (RAMOS, 2015, p. 94) 

 

Para a mensuração do resultado educacional, é importante a obtenção de dados 

longitudinais, que seriam os insumos familiares e escolares não só no passado, mas também 

no presente. Contudo, tal análise é inviabilizada pela dificuldade de encontrar esses dados 

devido à especificidade de cada insumo e a restrição da Função de Produção Educacional em 

obter dados individuais (RIANI, 2005). Pode-se dizer:  

 

No processo de especificação dos modelos, muitos são os problemas que surgem 

ao tentar se adaptar o arcabouço conceitual da FPE aos dados disponíveis. Dentre 

eles pode-se citar principalmente: a impossibilidade de se mensurar as capacidades 

genéticas de conhecimento e aprendizagem das crianças, o uso indiscriminado de 

variáveis proxies e a falta de informações completas sobre os insumos. (MACEDO, 

2004, p. 8) 

 

Como visto em alguns estudos, são importantes as características da família no 

desempenho educacional do aluno. No entanto, apesar de ser significativo, tomar medidas 

por parte do Estado, no curto prazo, para solucionar alguns assuntos familiares, é dificultoso, 

por conta da restrição orçamentária do governo. Constatou-se que a escolaridade da mãe 

influencia no desenvolvimento escolar do aluno, só que nem todas as mães possuem o ensino 

médio completo e mesmo o Ensino Fundamental, visto que, de acordo com o IBGE, em 2019, 

com base na PNAD, a região Norte e Nordeste, apresentaram o menor índice de escolaridade, 

na qual no Nordeste 38,7% dos alunos, acima de 14 anos, não concluíram o Ensino 

Fundamental. E para orientar o Estado para políticas educacionais de longo prazo é 

interessante entender a influência causal dos determinantes familiares dos alunos (RIANI, 

2005). 

Segundo Hernández (2004), os insumos educacionais citados na Função de Produção 

Educacional podem ser endógenos ou exógenos. Os insumos que podem se classificar como 

endógenos estão relacionados a tudo aquilo que envolve o desenvolvimento direto do aluno, 

como as escolas e os recursos humanos utilizados para aprimorar o desempenho escolar. Já 
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os exógenos abrangem a características que influenciam no desempenho indiretamente, 

como, ambiente familiar e a situação socioeconômica.  

No estudo de Britto (2012), a Função de Produção Educacional foi explorada por 

meio das variáveis relacionadas salários dos professores e qualidade da educação. Em 

decorrência disso, o autor fez uma analogia entre escola e as firmas, explicando que as escolas 

podem ser consideradas como empresas que tem por fim utilizar seus recursos para aprimorar 

os resultados educacionais, ou seja, a escola consegue transformar os custos – professores - 

em produtos – aprendizado -, assim como as firmas compõem seus bens. Para compor a 

função, é preciso entender como as escolas conseguem usar seus recursos para produzir 

conteúdo que gere aprendizado. Diante disso, o autor ressalta que a FPE possui alguns 

problemas teóricos que geram ausência de correlação entres os insumos educacionais e o 

resultado educacional.  

Esses problemas teóricos citados por Britto (2012) podem ser explicados por meio de 

três abordagens. A primeira envolve a tecnologia e eficiência, por conta da restrição de 

informações referentes aos pais, alunos e às escolas. Sendo assim, dificulta a determinação 

da quantidade ótima de insumos que maximiza o aprendizado. A segunda envolve instâncias 

que afetam a destinação de recursos. E a terceira abordagem é a intervenção das famílias na 

alocação dos recursos. 

A relação entre a escola e as contribuições do aluno que busca obter um parâmetro do 

rendimento escolar é mensurada por meio de uma Função de Produção Educacional, segundo 

Bowles (1970). E ter ciência desta função colabora para a alocação dos recursos de um modo 

mais eficaz na hora de definir políticas escolares e o planejamento educacional a longo prazo. 

O resultado escolar é medido por um conjunto de fatores, chamados pelo autor de entradas 

ou inputs (BOWLES, 1970). Produção significa um processo de transformação de insumos 

em produto (JEHLE e RENY, 2000). Logo, a função de produção está relacionada a um 

agrupamento de inputs utilizados na produção em busca do resultado.  O autor Bowles (1970) 

mostrou a importância da aplicação dessa função como: 

 

Se a escolaridade tem um efeito único na produtividade do trabalho ou salário, 

devemos ser capazes de rastrear esse efeito para o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas e atitudes na escola. Nós também podemos ser capazes de relacionar o 

desenvolvimento de habilidades e atitudes produtivas para as políticas da escola 

com relação à alocação de recursos escassos. A função de produção relativa aos 

insumos escolares para o desenvolvimento da capacidade produtiva deve nos dar 

uma melhor indicação do motivo pelo qual os mais educados são mais qualificados 

para papéis produtivos. Além disso, as diferenças nas funções de produção de 

diferentes grupos raciais e de classe social, bem como os diferentes insumos 
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educacionais entre os grupos, podem ajudar a explicar um aspecto importante da 

determinação dos ganhos pessoais. (BOWLES, 1970, p. 12)  

 

O ambiente familiar é analisado em estudos sobre a escolaridade do indivíduo, visto 

que os recursos familiares e a escolaridade dos pais têm grande influência no 

desenvolvimento educacional. Quanto mais recursos tiver a família, maior será o 

investimento em capital humano, sendo assim, o desempenho escolar do aluno pode 

aumentar, também a renda per capita familiar ao decorrer do tempo. Famílias mais pobres 

costumam ser menos escolarizadas devido à escassez de recursos, consequentemente, os 

filhos dessas famílias estão propensos a ter um baixo desempenho educacional e, dessa 

maneira, podem ser pobres no futuro, gerando uma “transmissão intergeracional da pobreza”. 

(BARROS et al., 2001) 

As características da escola também geram um grande impacto no resultado escolar. 

Em Menezes (2010), foi analisado os determinantes do desempenho escolar em Pernambuco 

e identificou que a quantidade de horas aula, a escolaridade dos docentes e o tempo que ele 

leciona na mesma escola, são fatores relevantes para o resultado educacional. Há diversos 

estudos que falam também da importância de uma boa gestão escolar, presença de biblioteca 

e aulas de reforço. Sendo assim, este insumo educacional tem bastante influência para 

melhorar o rendimento do aluno.  

Apesar da Função de Produção Educacional estimar a relação de causa/efeito entre o 

resultado educacional e os insumos educacionais, pesquisadores como Todd e Wolpin (2003) 

utilizaram a FPE clássica apenas para arcabouço teórico, e criaram pressupostos para a 

ausência de dados longitudinais acrescentando algumas variáveis no modelo. E o motivo 

disso é devido à dificuldade de mensuração dos insumos educacionais como, por exemplo, a 

colaboração dos pais em relação ao aprendizado do aluno, pois nem todos os insumos 

educacionais podem metrificados, visto que depende de fatores externos.  

Segundo Hanushek (2019), os insumos básicos para a Função de Produção 

Educacional elencadas pelo autor são os recursos escolares, os professores e o background 

familiar e o resultado disto, busca mensurar alguma medida do aluno, como por exemplo, 

seu desempenho individual. A função de produção para escolas, de acordo com o autor, tem 

o objetivo de conhecer novas alternativas de plano de ação e com o intuito de avaliar e 

entender a eficiência e eficácia dos serviços públicos prestados, e por isso é importante o 

conhecimento da Função de Produção Educacional para as escolas. Os recursos escolares são 

essenciais para a educação, mas o mais importante não é a quantidade de recursos escolares 
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que é disponibilizado, mas sim a forma que estes são utilizados. E uma das observações do 

autor é em relação aos determinantes do desempenho do aluno, pois as diferenças a respeito 

da qualidade dos professores é o indicador mais significativo na diferenciação entre as 

escolas. 

Portanto, mesmo que exista dificuldade da mensuração dos insumos educacionais, a 

Função de Produção Educacional ainda é usada por muitos autores como uma forma de 

explicar como funcionam os fatores determinantes para o aprimoramento do resultado 

educacional. E hoje, a maioria dos estudos que buscam identificar os determinantes escolares, 

se baseiam nas proficiências de português e matemática, por meio de testes padronizados.  
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4 METODOLOGIA  

 

Para identificar os fatores determinantes que influenciaram no crescimento do 

desempenho escolar dos alunos no Ensino Fundamental do Ceará, foi utilizada uma 

abordagem quantitativa, sendo possível analisar as relações entre cada fator que influenciou 

para essa mudança significativa. 

O objetivo deste estudo é entender o crescimento do IDEB no Ceará no período de 

2011 a 2017 nos Anos Iniciais e finais do Ensino Fundamental e, para calcular o que 

incentivou o crescimento positivo na qualidade no sistema educacional do estado, serão 

utilizados os dados do Censo Escolar e SAEB (Aneb/Prova Brasil), disponibilizados sob a 

forma de microdados e disponibilizados pelo Inep.  

O estudo contempla o resultado nas proficiências de Língua Portuguesa e Matemática 

do Ceará como resultado educacional, na qual serão utilizados os códigos das escolas, o 

município, a dependência administrativa2  como base para encontrar os insumos educacionais 

no Censo Escolar e SAEB (Aneb/Prova Brasil). E para identificar a relação entre o 

desempenho escolar e os insumos educacionais, será utilizado o modelo Multinível por meio 

do Software Stata.  

Cada escola tem suas diferenças e suas particularidades; portanto, o intuito deste 

trabalho é analisar a rede pública de ensino e entender como algumas conseguem se destacar 

e por que outras não, quando o assunto é qualidade de ensino, sendo possível compará-las e 

observar a importância dos insumos educacionais em cada escola e saber o que mais pode 

influenciar no aprendizado do aluno. Além disso, este estudo busca investigar as 

características da infraestrutura da escola, dos familiares dos alunos e a situação 

socioeconômica no desempenho educacional.    

Portanto, para conseguir responder aos questionamentos desta pesquisa, será utilizado 

o Modelo Multinível Hierárquico, um método empírico que possibilita a estimação da relação 

causa/efeitos dos insumos educacionais na melhora da qualidade do sistema escolar no Ceará 

nos Anos Iniciais e finais do Ensino Fundamental.  

 

4.1 Modelo Hierárquico 

 

 
2 Dependência Administrativa: privada, estadual, municipal ou federal.  
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De acordo com as variedades de modelos que podem ser aplicados para obter as 

estimativas, existem testes estatísticos formais para verificar qual deles é melhor para o 

conjunto dos dados sob análise. Para que se obtenha um resultado satisfatório, é necessário 

escolher o melhor modelo, tendo em vista a natureza dos dados e a possível existência de 

uma teoria que determina certa causalidade entre eles, além de se ter em vista a qualidade de 

ajustamento do modelo.  

O modelo que mais se encaixa para esse estudo é o Modelo Multinível, visto que leva 

em consideração a correlação entre os indivíduos associados a um mesmo nível de agregação 

e, também, por ser possível classificar as variáveis em níveis diferentes reduzindo perda de 

informações. Para identificar as variáveis que impactaram no desenvolvimento do aluno no 

Ceará, o modelo será agrupado em dois níveis, aluno e escola, contemplando assertividade 

nos erros padrão, intervalos de confiança e testes de hipótese. 

É de suma importância entender a natureza hierárquica das variáveis dentro da 

educação pois, para medir o desenvolvimento de cada aluno, é necessário comparar com 

estudantes de outras escolas, classes socioeconômicas, professores e infraestruturas 

diferentes e,  ao se ignorar essas informações de níveis diversos de dados na educação, tem-

se uma chance de obter estimadores ineficientes. Buscando entender o grau de variabilidade 

dos dados entre níveis hierárquicos, o modelo Multinível se encaixa neste perfil (ALMEIDA, 

2016).  

Há algumas vantagens para a utilização do modelo Multinível, entre elas são: mostrar 

a variabilidade da diferenciação das escolas na nota dos alunos, analisar dados estruturados 

em níveis e obter mais assertividade nos parâmetros de regressão, visto que este modelo 

considera a diferenciação entre variáveis ao invés de generalizar um conjunto de dados. 

(ALMEIDA et al., 2008) 

Essa modelagem permite clareza nas estimativas para os parâmetros, também 

possibilita observar os impactos em cada nível hierárquico, podendo analisar os efeitos que 

as variáveis independentes no nível 2 podem influenciar nas variáveis independentes no nível 

1. A modelagem multinível consegue capturar os efeitos em bancos de dados que apresentam 

variáveis que se alteram apenas em diferentes contextos ou níveis, que, neste caso, seriam o 

aluno e a escola. O nível 1 seria formado por variáveis associadas ao próprio aluno, como 

família, atributos individuais e fatores socioeconômicos. E o nível 2 seriam variáveis 

relacionadas à escola, como, por exemplo, professores e a infraestrutura. 
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 O modelo é dividido em níveis, pois é importante capturar unidades do nível macro 

(escola) e nível micro (aluno), a fim de que a análise fique mais completa e se consiga seguir 

o procedimento metodologicamente correto, com o objetivo de que o pressuposto de 

independência entre os elementos não seja modificado indevidamente (LAROS, 2008). E, 

após a classificação dos níveis, devem ser determinados os indicadores que podem 

influenciar o resultado educacional para compor cada nível. 

O modelo hierárquico, conforme Riani (2005), considera, inicialmente, uma equação 

sem variáveis explicativas, e que o intercepto varia entre as unidades do nível 2, apresentando 

um efeito aleatório. E este modelo é conhecido como modelo hierárquico nulo, que tem por 

fim identificar o impacto de cada nível para variação total, por conta da possibilidade de 

estimação da variabilidade relacionada a cada nível (RIANI, 2005). O modelo hierárquico 

nulo, é dado pela equação (2):  

 

𝑦𝑖𝑗 = 𝛾00 +  𝑢𝑜𝑗 +  𝑒𝑖𝑗                                                                                             (2) 

 

em que,  𝛾00 é o intercepto da regressão e  𝑢𝑜𝑗  e 𝑒𝑖𝑗 são os resíduos usuais no nível 1 e 2. 

Além disso, o modelo nulo contribui para obter a estimação do coeficiente de correlação 

intraclasse (ρ), como pode ser visto na equação (3): 

 

ρ =  
σu0

2

(σu0
2 +σe

2)
                   (3) 

 

onde o σu0
2  é a variância dos resíduos 𝑢𝑜𝑗 do nível escola e o σe

2 é a variância dos 

resíduos 𝑒𝑖𝑗 do nível do aluno.  O coeficiente de correlação intraclasse busca mensurar 

o efeito escola, ou seja, este coeficiente calcula a o percentual da variabilidade da 

variável dependente que é explicada por meio da diferenciação entre as escolas, e este 

varia de 0 a 1.  

O modelo hierárquico nulo foi formado por meio da junção das equações no nível 1 

e 2. A equação do nível 1 é igual ao valor médio (β0j) para cada unidade que é classificada 

por meio do “j” e o resíduo no nível do aluno (eij), e pode ser descrita desta forma: 

 

𝑦𝑖𝑗 =  𝛽0𝑗 + 𝑒𝑖𝑗                                                                                                        (4) 
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E a equação do nível 2, o valor médio (β0j), é equivalente ao intercepto da regressão 

(𝛾00) e o resíduo usual no nível escola 𝑢𝑜𝑗, sendo expresso por: 

 

𝛽
0𝑗

= 𝛾00 + 𝑢𝑜𝑗                    (5) 

 

Após esse primeiro passo, o segundo é considerar as variáveis explicativas ligadas ao 

nível 1 (aluno), ou seja, indicadores que interferem no resultado educacional (variável 

dependente). Essas variáveis serão classificadas na Equação (3), mas por questão de 

simplificação, coloca-se apenas uma variável, em que o 𝑋1𝑖𝑗 é a variável explicativa no nível 

do aluno, sendo escrita da seguinte forma: 

 

𝑦𝑖𝑗 = 𝛽0𝑗 + 𝛽1𝑗𝑋1𝑖𝑗 + 𝑒𝑖𝑗                  (6) 

 

Supondo que a variabilidade do nível 2 se dá apenas no intercepto, e será definida 

como: 

 

𝛽
1𝑗

= 𝛾10                    (7) 

 

Realizando novamente as substituições das Equações 7 e 5 na Equação 6, ficará da 

seguinte maneira: 

 

𝑦𝑖𝑗 = 𝛾00 + 𝛾10𝑋1𝑖𝑗 + 𝑢0𝑗 + 𝑒𝑖𝑗                                                                               (8) 

 

O terceiro passo consiste em acrescentar as variáveis independentes do nível 2 

(escola), que, nesta equação, como expresso anteriormente, por uma questão de simplificação 

será inserida apenas uma variável (Zqj), sendo q variáveis do nível 2, na Equação (8), 

demonstrada como: 

 

𝑌𝑖𝑗 = 𝛾00 + 𝛾𝑝0𝑋𝑝𝑖𝑗 + 𝛾0𝑞𝑍𝑞𝑗 + 𝑢0𝑗 + 𝑒𝑖𝑗                                                               (9) 

 

Os modelos no passo 2 e 3 são conhecidos como modelos de componentes de 

variância, segundo Laros (2008). O quarto passo explica a equação do modelo de 

coeficientes randômicos, em que se avalia se há algum dos coeficientes de regressão das 
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variáveis independentes pertencentes ao nível micro, que possui um componente 

significativo de variância entre as escolas. Nesta equação, são inseridos os resíduos do nível 

2 (upj) dos coeficientes das variáveis independentes do nível 1 (Xpij).  O modelo de 

coeficientes 3 randômicos está relacionado a um dos coeficientes de regressão das variáveis 

independentes: 

 

𝑌𝑖𝑗 =  𝛾00 + 𝛾𝑝0𝑋𝑝𝑖𝑗 + 𝛾0𝑞𝑍𝑞𝑗 + 𝑢𝑝𝑗𝑋𝑝𝑖𝑗 + 𝑢𝑜𝑗 + 𝑒𝑖𝑗                                                       (10) 

 

O modelo multinível será estimado no software Stata e o comando utilizado para tais 

estimações é conhecido como xtmixed. Ressalta-se que para entender se as inclinações dos 

interceptos apresentam uma diferenciação entre as escolas, insere-se efeitos aleatórios de 

inclinação no modelo multinível. E o objetivo disso, é compreender se há uma variável que 

consegue modificar a inclinação do modelo, visto que este pode apresentar diferença entre 

as escolas e, portanto, torna-se o modelo com interceptos e inclinações aleatórias. (FÁVERO 

e BELFIORE, 2017).  

Para identificar o modelo mais adequado a ser estimado, entre regressão linear e 

multinível, é realizado o teste de razão de verossimilhança. O resultado do teste é feito por 

meio do cálculo da estatística qui-quadrado e a observação da significância para indicar se 

os interceptos aleatórios são iguais a zero, a fim de comprovar a adequação do modelo 

multinível (FÁVERO e BELFIORE, 2017). 

Como explicado anteriormente sobre o modelo com interceptos e inclinações 

aleatórias, é importante comparar com o modelo apenas com interceptos aleatórios, com o 

objetivo de testar qual é o melhor modelo. E para realizar esta comparação, utiliza-se também 

o teste de razão de verossimilhança. E se o modelo mais adequado for com interceptos e 

inclinações aleatórias, só comprova ainda mais a assertividade da escolha do modelo 

multinível para a estimação.  

Dessa maneira, este será o modelo utilizado no estudo, visto que é a regressão que 

mais se encaixa com o objetivo de metrificar os dados com mais clareza e com assertividade 

os fatores determinantes da melhoria da qualidade de ensino no Ceará no Ensino 

Fundamental no período de 2011 a 2017. 

 
3 Mais detalhes sobre o Modelo Multinível podem ser vistos em Hox (2002), Riani (2005), Laros (2008) e 

Junior e Borges-Andrade (2011).  
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4.2 Modelo Analítico  

 

O esperado neste estudo é confirmar a influência dos dois indicadores principais no 

resultado educacional na nota do aluno, e estes são: infraestrutura escolar e ambiente familiar. 

Sendo assim, a infraestrutura escolar está relacionada às variáveis referentes à qualidade dos 

recursos escolares e da conservação da escola; logo, os indicadores que estão no modelo são: 

computadores para uso dos alunos, acesso à internet para uso dos professores, computadores 

exclusivamente para o uso administrativo, copiadora, projetor de slides e a conservação das 

salas de aula.   

 Além disso, os indicadores escolhidos para compor o estudo foram também 

relacionados ao ambiente familiar, às características de cada aluno e uma variável que seja 

possível medir a questão do nível socioeconômico de cada família. As variáveis são: sexo, 

idade, cor, se possui computador, se a mãe sabe ler e escrever, se o aluno faz a tarefa escolar, 

se os pais incentivam a ler, se os pais incentivam a estudar, se o aluno trabalha, se o aluno já 

foi reprovado, se faz o dever de casa.  

E para comprovar a assertividade do modelo multinível, que considera a variação das 

notas do aluno devido a uma parcela da diferenciação entre as escolas, optou-se por utilizar 

no modelo uma variável que modifica a inclinação da regressão, ou seja, que possui diferença 

de uma escola para outra, que neste caso seria um indicador relacionado ao fator 

socioeconômico de cada aluno nas escolas, a saber, se o aluno possui computador em casa. 

A seguinte Equação 11 representa o modelo relacionado ao desempenho dos alunos 

em Língua Portuguesa e em Matemática nos Anos Iniciais Ensino Fundamental no período 

de 2011 a 2017: 

 

𝑌𝑖𝑗 =  𝛽0 + 𝛽1(𝑠𝑒𝑥𝑜) + 𝛽2(𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) + 𝛽3(𝑐𝑜𝑟) + 𝛽4(𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟) +

𝛽5(𝑚ã𝑒 𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎) + 𝛽6(𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟) + 𝛽7(𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑒𝑟) +
𝛽8(𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑎𝑟) + 𝛽9(𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑎) + 𝛽10(𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎çã𝑜) + 𝛽11(𝑑𝑒𝑣𝑒𝑟 ) +
𝛽12(𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜) + 𝛽13(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑡 𝑎𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠) + 𝛽14(𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜𝑟) +
𝛽15(𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜) + 𝛽16(𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎) + 𝛽17(𝑠𝑎𝑙𝑎)+ 𝑒𝑖𝑗                          (11) 

𝑒𝑖𝑗= termo de erro 

𝛽0= intercepto 

 

Ressalta-se que nos Anos Finais não se considerou a variável acesso ao computador 

para os alunos, pois não apresentou um resultado estaticamente significativo.  Dessa forma, 
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a Equação 12 representa o modelo relacionado ao desempenho dos alunos em Língua 

Portuguesa e Matemática nos Anos Finais do Ensino Fundamental no período de 2011 a 

2017: 

 

𝑌𝑖𝑗 =  𝛽0 + 𝛽1(𝑠𝑒𝑥𝑜) + 𝛽2(𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) + 𝛽3(𝑐𝑜𝑟) + 𝛽4(𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟) +

𝛽5(𝑚ã𝑒 𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎) + 𝛽6(𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟) + 𝛽7(𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑒𝑟) +
𝛽8(𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑎𝑟) + 𝛽9(𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑎) + 𝛽10(𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎çã𝑜) + 𝛽11(𝑑𝑒𝑣𝑒𝑟) +
𝛽12(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑡 𝑎𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠) + 𝛽13(𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜𝑟) +
𝛽14(𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜) + 𝛽15(𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎)+) + 𝛽16(𝑠𝑎𝑙𝑎)+  𝑒𝑖𝑗                   (12) 

𝑒𝑖𝑗= termo de erro 

𝛽0= intercepto 

 

4.3 Fonte de dados   

 

Os dados utilizados para esta pesquisa são do Censo Escolar e SAEB (Aneb/Prova 

Brasil), fornecidos pelo Inep. O Censo Escolar tem como papel coletar e fornecer 

informações sobre a educação básica, sendo muito utilizado por pesquisadores que tenham 

interesse na área educacional, e para se ter conhecimento sobre a situação educacional do 

Brasil. A coleta de informações do Censo Escolar ocorre anualmente.  

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB - e a Prova Brasil são 

avaliações criadas pelo Inep/MEC, que tem por fim analisar e avaliar a qualidade do sistema 

educacional do Brasil, por meio de testes padronizados de língua portuguesa e matemática e 

questionários socioeconômicos que possuem informações sobre os alunos, professores, 

diretores e escolas, que estão relacionados ao desempenho dos alunos e desempenho médio 

escolar. E esses dois tipos de avaliações são utilizados para o cálculo do IDEB. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

5.1 Análise Descritiva do IDEB e da Proficiência em Português e Matemática  

 

O IDEB é calculado por meio da taxa de aprovação escolar, disponibilizada no Censo 

Escolar, e as médias de desempenho nos exames do INEP, como Prova Brasil4 e o Sistema 

de Avaliação da Educação Básica – SAEB5. O IDEB varia de zero a dez, segundo o 

Ministério da Educação, mas a meta estabelecida para o Brasil foi de 6 pontos até 2022, pois 

esta é a média do sistema educacional nos países desenvolvidos.  

A Figura 1 mostra o IDEB dos estados do Brasil, no período de 2007 a 2017. É 

observado que o Ceará foi um dos estados que apresentaram um dos maiores crescimentos 

no período. No entanto, os estados que detêm os maiores IDEB’s do país, nos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental, correspondem a São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais.  

 

Figura 1: IDEB no Ensino Fundamental nos Anos Iniciais de 2007 a 2017, por estado. 

Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do MEC/Inep. 
 

De acordo a Tabela 1, o IDEB apresentou um crescimento na qualidade de ensino nas 

escolas públicas, privadas e somente estaduais do Ceará. Além disso, o estado conseguiu 

atingir suas metas nas escolas públicas, nos anos de 2011 a 2019. Já nas escolas privadas, 

 
4 O Prova Brasil está relacionado a escolas e municípios. 
5 Já o SAEB está relacionado aos estados e ao país.  
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não atingiu a projeção nos anos de 2011 a 2019, no entanto, conseguiu manter o IDEB 

igual/acima de 6. 

 
Tabela 1: IDEB no Estado do Ceará no Ensino Fundamental nos Anos Iniciais de 2011 a 2019. 

Rede 

IDEB   

2011        

(NxP) 

Meta 

2011 

IDEB   

2013        

(NxP) 

Meta 

2013 

IDEB   

2015        

(NxP) 

Meta 

2015 

IDEB   

2017        

(NxP) 

Meta 

2017 

IDEB   

2019        

(NxP) 

Meta 

2019 

Total (4) 4,9 4,0 5,2 4,3 5,9 4,5 6,2 4,8 6,4 5,1 

Pública (4) 4,7 3,6 5,0 3,9 5,7 4,2 6,1 4,5 6,3 4,8 

Privada 6,0 6,1 6,1 6,4 6,3 6,6 6,5 6,8 6,7 7,0 

Estadual 4,4 4,0 5,0 4,3 5,8 4,6 6,7 4,9 6,5 5,2 

Fonte: Elaboração Própria com base nos do MEC/Inep. 

Nota: (4) Médias do SAEB 2011 e IDEB 2011 calculados sem as escolas federais. 
 

            

Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, é possível observar na Figura 2, que o Ceará 

continua sendo um dos estados que tiveram resultados mais progressivos, juntamente com 

Amazonas e Mato Grosso. Além disso, o Ceará teve destaque, pois foi um dos estados que 

teve melhor desempenho nos Anos Finais, junto com São Paulo, Goiás e Santa Catarina. 

 

Figura 2: IDEB dos Anos Finais no Ensino Fundamental de 2007 a 2017, por estado. 

 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do MEC/Inep. 

 

 

Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, apenas 7 estados alcançaram a projeção 

proposta para 2017, e um deles é o Ceará. Os resultados na Tabela 2 mostram que. na escola 

pública e estadual, o Ceará conseguiu atingir a meta proposta nos anos de 2011 a 2019.  



 

36 

 

 

 

 

Tabela 2:IDEB no Estado do Ceará no Ensino Fundamental Anos Finais de 2011 a 2019. 

Rede 

IDEB   

2011        

(N x P) 

Meta 

2011 

IDEB   

2013        

(N x P) 

Meta 

2013 

IDEB   

2015        

(N x P) 

Meta 

2015 

IDEB   

2017        

(N x P) 

Meta 

2017 

IDEB   

2019        

(N x P) 

Meta 

2019 

Total (4) 4,2 3,6 4,4 4,0 4,8 4,3 5,1 4,6 5,4 4,9 

Pública (4) 3,9 3,3 4,1 3,6 4,5 4,0 4,9 4,3 5,2 4,6 

Privada 5,7 5,9 5,8 6,3 5,8 6,6 6,0 6,8 6,1 6,9 

Estadual 3,7 3,2 3,9 3,6 4,2 4,0 4,5 4,3 4,7 4,5 

Fonte: Elaboração Própria com base nos do MEC/Inep. 

Nota: (4) Médias do SAEB 2011 e Ideb 2011 calculados sem as escolas federais. 

 

 É observado então, que o estado do Ceará apresentou resultados expressivos no 

desempenho escolar no nos Anos Iniciais e finais do Ensino Fundamental. Os alunos das 

escolas privadas apresentam um desempenho melhor do que os alunos das escolas públicas. 

Isso demonstra que as diferenças de ensino entre as redes, têm um impacto significativo no 

aprendizado dos alunos. E que existem outros fatores que levaram a esse crescimento na 

qualidade de ensino no Ceará nos últimos anos.  

Mediante o crescimento expressivo no resultado educacional do Ceará, optou-se em 

fazer uma análise descritiva das médias dos alunos nas proficiências de Língua Portuguesa e 

Matemática, com o intuito de observar os fatores de maneira individual que podem 

influenciar no desempenho escolar, como por exemplo, analisar as médias6 em cada 

disciplina de acordo com a raça, idade, índice de reprovação, sexo dos alunos, escolaridade 

dos pais.   

 Em 2011, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em português, a média geral 

estava em 183,490 e, em 2017, foi para 197,515, sendo que em matemática, em 2011, estava 

com uma média igual a 199,687 e, em 2017, foi para 204,774. Dessa forma, houve um 

aumento na média ao decorrer dos anos. É perceptível também que o resultado na proficiência 

de matemática é ligeiramente superior que em português no 5° ano, de 2011 a 2017.     

 

 

Tabela 3: Nota Média de alunos do 5° Ano em Português e Matemática no Ceará, 2011 a 2017. 

Disciplinas 2011 2013 2015 2017 

Português 183,490 168,021 165,786 197,515 

Matemática 199,687 178,478 173,150 204,774 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2011 e 2017. 

 
6 As notas variam entre 0 e 500. 
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Já no 9° Ano do Ensino Fundamental, a média de desempenho dos alunos nas 

disciplinas é maior, comparando-se com os Anos Iniciais e apresentaram resultados mais 

positivos com um crescimento, de 2011 para 2017, nota-se um crescimento de 12% no 

desempenho escolar do aluno na disciplina de português e 8% na nota média na disciplina de 

matemática.    

 

Tabela 4: Nota Média de alunos do 9° Ano em Português e Matemática no Ceará, 2011 a 2017. 

Disciplinas 2011 2013 2015 2017 

Português 232,638 240,084 252,795 260,865 

Matemática 237,571 242,057 253,450 257,383 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2011 a 2017.  

 

Analisando por meio das características, a primeira a ser observada é em relação à 

cor dos alunos, quando se tem a média dos alunos nas disciplinas de acordo com a divisão 

em alunos brancos e minorias7.  Nota-se que, no 5º Ano, não se tem muita diferença na 

comparação das médias. No entanto, analisando o Ensino Fundamental nos Anos Finais, 

houve diferença, porém não muito significativa, de acordo com a cor do aluno, visto que o 

aluno que se considera branco, em média, possui um desempenho maior na nota em 3 pontos.  

 

Tabela 5: Nota Média por raça do 9° Ano em Português e Matemática no Ceará, 2011 a 2017. 

Disciplinas/Ano Branco Minorias* Diferença 

Português - 2011 235,089 232,356 2,732 

Matemática - 2011 239,829 237,343 2,486 

Português - 2013 243,791 240,186 3,605 

Matemática - 2013 244,498 242,040 2,458 

Português - 2015 256,514 252,400 4,114 

Matemática - 2015 256,035 253,124 2,911 

Português - 2017 265,311 260,519 4,791 

Matemática - 2017 260,614 257,229 3,385 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2011 e 2017.  

  

Silva e Hasenbalg (2002) explicam que o rendimento do aluno pode ser observado 

por meio de três dimensões principais: capital econômico, capital cultural e o capital social. 

As três características essenciais para o rendimento do aluno estão ligados ao background 

 
7 Alunos que se consideram pardos, pretos, amarelos, indígenas e que não sabiam. 
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familiar, ou seja, a família pode influenciar muito para a situação escolar do aluno. Ao 

decorrer da análise descritiva será explicado com mais detalhe referente à essas três 

dimensões. 

Outro fator que tem influência para o baixo e alto rendimento no resultado escolar é 

a reprovação, sendo evidente a diferença de rendimento para um aluno que já reprovou e para 

quem nunca reprovou, apresentando uma diferença de 20 a 30 pontos no Ensino Fundamental 

nos Anos Iniciais, conforme a Tabela 7.   

 

Tabela 6: Nota Média dos alunos quanto à reprovação, 2011 a 2017. 

  Média 2011 Média 2013 Média 2015 Média 2017 

 

Nunca 

reprovou 

Já 

reprovou 

Nunca 

reprovou 

Já 

reprovou 

Nunca 

reprovou 

Já 

reprovou 

Nunca 

reprovou 

Já 

reprovou 

Português 193,654 167,547 202,131 170,837 218,482 188,511 227,108 191,898 

Matemática 208,757 185,624 213,354 184,914 226,427 200,581 233,873 203,421 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2011 e 2017.  

  

No 9º Ano tem-se uma diferença considerável na relação entre a reprovação e o 

desempenho do aluno. De acordo com Menezes-Filho (2007), estar na idade correta 

influencia um melhor desenvolvimento educacional, pois os discentes que são repetentes 

demonstram um baixo rendimento, como pode ser visto na Tabela 6, na qual é perceptível a 

diferença de nota de um aluno que nunca repetiu para o que já reprovou.  

 

Tabela 7: Nota Média dos alunos do 9° Ano, em Português e Matemática, no Ceará, de acordo com 

a reprovação, 2011 a 2017.  

  Média 2011 Média 2013 Média 2015 Média 2017 

  

Nunca 

reprovou 

Já 

reprovou 

Nunca 

reprovou 

Já 

reprovou 

Nunca 

reprovou 

Já 

reprovou 

Nunca 

reprovou 

Já 

reprovou 

Português 242,658 218,056 250,479 223,889 260,960 236,426 269,184 241,538 

Matemática 247,423 222,366 251,315 226,785 260,227 238,836 265,455 238,226 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2011 e 2017.  

 

De acordo com Barbosa e Fernandes (2001), um dos fatores que influenciam 

positivamente para o desenvolvimento dos alunos é a educação dos pais. Ademais, segundo 

Menezes-Filho (2007), a escolaridade dos pais, principalmente das mães, também apresenta 

um impacto relativo no rendimento do aluno.  Comparando a nota média dos alunos do 5° 

Ano do Ensino Fundamental, de 2011 a 2017, a escolaridade da mãe teve uma influência 

positiva na média do aluno; no entanto, ambos influenciam positivamente na média. Neste 

contexto, tanto a mãe quanto o pai que possuem o Ensino Médio completo apresentam um 
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impacto para um aumento na média maior do que em comparação ao realizar a faculdade ou 

ter Ensino Fundamental completo.  

Analisando a média dos alunos conforme a Tabela 8, e verificando a contribuição da 

escolaridade dos pais no Ensino Fundamental nos Anos Finais, os alunos que possuem média 

maior de desempenho são os que possuem pais que conseguiram completar a faculdade. É 

possível observar, também, que os alunos que não sabem a respeito da escolaridade dos pais, 

possuem uma média maior do que os estudantes na qual os pais nunca estudaram.  No Ensino 

Fundamental no 5º ano, a média dos alunos na prova analisando apenas a escolaridade da 

mãe é maior do que a escolaridade dos pais, já no Ensino Fundamental no 9º, não teve muita 

diferença na média, ou seja, as escolaridades dos pais no geral influenciaram 

aproximadamente na mesma proporção.  

 
Tabela 8: Nota Média dos alunos do 5° Ano, em Português e Matemática, no Ceará, de acordo com 

a escolaridade da mãe, 2011 a 2017. 

Disciplinas Ano 
Nunca 

Estudou 

EF 5° 

incompleto 

EF 5º 

completo 

EF 9º 

completo 

EM 

completo 

Graduação 

completa 

Não 

sabe 

 

Português  

2011 169,279 179,639 184,531 185,896 200,468 187,255 183,182  

2013 172,487 182,903 188,976 193,26 208,619 196,897 192,091  

2015 189,883 200,992 208,129 213,125 225,814 216,081 209,907  

2017 195,035 204,666 216,861 219,461 236,87 226,791 219,594  

Matemática   

2011 206,442 216,799 225,154 228,061 241,85 235,259 226,495  

2013 186,486 196,394 201,196 203,069 214,877 204,328 198,791  

2015 184,787 196,803 201,053 205,528 219,311 209,719 203,379  

2017 203,716 212,947 217,839 221,862 232,215 224,891 218,364  

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2011 e 2017.  

Nota: EF – Ensino Fundamental; EM – Ensino Médio. 

  

Segundo Leme et al. (2009), um dos principais responsáveis para determinação do 

desempenho estudantil são os recursos econômicos. E mediante a isso, foi feito uma 

comparação da média dos alunos que possuem computador e os que não possuem e como 

isso pode afetar o desempenho do aluno, levando em consideração que se trata de uma proxy 

para o status socioeconômico do estudante. Analisando a média da nota das disciplinas de 

português e matemática, a diferença da média de quem tem computador para quem não tem 

é de 9 pontos em português e 8 em matemática. Foi observado que a proporção de alunos de 

uma determinada escola, que tem computador em sua residência, pode impactar 

positivamente no desempenho médio desta escola (BIONDI e FELICIO, 2007). 
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Tabela 9: Comparação da Média dos alunos do 5° Ano em Português e Matemática no Ceará entre 

quem tem ou não possui computador em casa, 2011 a 2017. 

Disciplinas Ano Não tem computador Tem computador 

Português 

2011 182,664 189,137 

2013 188,899 196,478 

2015 207,282 215,691 

2017 216,768 224,781 

Matemática  

2011 224,759 232,482 

2013 198,723 205,94 

2015 201,152 208,228 

2017 216,916 223,978 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2011 e 2017.  

 

No 9º Ano, a diferença na média para um aluno que possui computador em 

matemática e em português é de aproximadamente 15 pontos. A questão socioeconômica está 

relacionada ao capital econômico segundo Silva e Hasenbalg (2002), quanto maior for o 

poder aquisitivo de uma família, melhor será a condição de vida, e mais fácil será para 

proporcionar ao filho uma educação melhor. Um exemplo que pode ser dado, é ter um 

computador em casa, e que foi comprovado que impacta positivamente na média do aluno. 

Foi mostrado acima um exemplo relacionado ao capital econômico, onde a diferença de 

média para um aluno que tem computador em casa é de 9 a 8 pontos no 5º ano e de 15 pontos 

no 9º ano.  

 

Tabela 10: Comparação da Média dos alunos do 9° Ano em Português e Matemática no Ceará entre 

quem tem ou não possui computador em casa, 2011 a 2017. 

Disciplinas Ano Não tem computador Tem computador 

Português  

2011 228,541 245,775 

2013 234,61 250,262 

2015 248,132 260,656 

2017 256,819 270,744 

Matemática  

2011 253,246 267,395 

2013 233,34 251,092 

2015 236,748 251,86 

2017 248,917 260,792 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2011 e 2017.  

 

Como destacado anteriormente por Silva e Hasenbalg (2002), as três dimensões que 

influenciam para o rendimento do aluno seriam: capital econômico, capital cultural e o capital 

social.  A dimensão do capital cultural está relacionada aos meios educacionais que podem 

proporcionar um ambiente agradável que auxilie no aprendizado do aluno. O capital 

econômico está relacionado ao poder aquisitivo, que está interligado aos recursos financeiros 
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a serem investidos na educação. E o terceiro é o capital social, que está mais relacionado na 

comunicação entre os pais e o aluno, pois para que as escolaridades dos pais tenham um 

efeito no desempenho do aluno se faz importante uma comunicação efetiva e uma boa 

relação. 

 No 5º ano, como se pode observar pela tabela 11, a média dos alunos nas disciplinas 

que moram com a mãe ou responsável, no período de 2011 a 2017, é maior do que a dos 

estudantes que não moram sendo observado, em geral, resultados similares para os estudantes 

que residiam com o pai ou responsável.    

 

Tabela 11: Média dos alunos que moram ou não moram com os pais/responsáveis do 5° Ano em 

Português e Matemática no Ceará, 2011 a 2017. 

Disciplinas Ano 
Mora com a 

mãe/responsável 

Não mora com a 

mãe/responsável 

Mora com o 

pai/responsável 

Não mora com o 

pai/responsável 

Português 

2011 184,236 176,896 183,243 188,044 

2013 192,614 179,442 192,611 187,907 

2015 211,063 199,43 211,543 206,792 

2017 220,296 207,063 220,302 216,228 

Matemática  

2011 227,939 217,984 228,321 223,754 

2013 200,394 194,498 199,56 203,865 

2015 204,567 192,528 204,653 200,137 

2017 219,99 210,738 220,732 215,815 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2011 e 2017.  

 

De acordo com a PNAD, em uma pesquisa realizada em 2014 e 2015, a quantidade 

de trabalho infantil reduziu 50% no Brasil e um dos influenciadores desta queda foi devido 

ao Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem promovido 

pela Justiça do Trabalho, influenciando, possivelmente, no desempenho escolar dos alunos.  

É significativa a diferença de média de quem trabalha e quem não trabalha no estado do Ceará 

no Ensino Fundamental nos Anos Iniciais. Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, é 

observado que os alunos que não trabalham possuem uma nota maior na prova em torno de 

20% a mais na disciplina de português e 13% a mais na nota média da disciplina de 

matemática. Ou seja, é evidente que os alunos que não trabalham demonstram um melhor 

desempenho escolar. 
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Tabela 12: Nota Média dos alunos do 5° Ano em Português e Matemática no Ceará que trabalham e 

não trabalham, 2011 a 2017. 

Disciplinas Ano Trabalha Não Trabalha Diferença 

Português  

2011 163,612 188,958 25,346 

2013 163,501 197,559 34,058 

2015 182,081 214,601 32,52 

2017 186,473 224,016 37,543 

Matemática  

2011 203,517 230,59 27,073 

2013 186,282 203,823 17,541 

2015 180,257 208,831 28,573 

2017 200,117 222,39 22,273 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2011 e 2017.  

  

Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, a diferença é menor, os alunos que não 

trabalham possuem uma diferença média de nota de 21 pontos, já em matemática é de 11 

pontos. Trazendo para termos percentuais, alunos que não trabalham apresentam um maior 

rendimento escolar em aproximadamente 9% a mais na disciplina de Português e 5% em 

Matemática.  

 

Tabela 13: Nota Média dos alunos do 9° Ano em Português e Matemática no Ceará que trabalham e 

não trabalham, 2011 a 2017. 

Disciplinas Ano Trabalha Não Trabalha Diferença 

Português 

2011 218,347 236,749 18,401 

2013 226,67 243,213 16,543 

2015 237,688 255,719 18,032 

2017 243,15 263,32 20,17 

Matemática  

2011 248,443 258,836 10,393 

2013 230,616 239,981 9,364 

2015 236,18 243,833 7,653 

2017 247,795 254,74 6,945 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2011 e 2017.  

 

No 5º ano, de 2011 a 2017, tinham mais homens do que mulheres na sala de aula. 

Nota-se também que as mulheres apresentaram um destaque na nota da disciplina de 

português, já os homens se destacaram mais em matemática. No entanto, é consideravelmente 

maior a diferença de média de português da nota de uma mulher para um homem, onde possui 

uma diferença média de 10 pontos a mais na nota.   
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Tabela 14: Nota Média dos alunos, separados pelo gênero, do 5° Ano em Português e Matemática no 

Ceará, 2011 a 2017. 

Disciplinas Ano Homem Mulher 

Português  

2011 178,339 191,392 

2013 185,167 198,298 

2015 205,436 216,351 

2017 213,355 226,576 

Matemática  

2011 227,711 227,345 

2013 202,253 199,129 

2015 203,334 203,514 

2017 220,802 218,616 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prova Brasil de 2011 e 2017.  

 

Portanto, os fatores principais que influenciam no desenvolvimento do aluno são as 

questões relacionadas à família e à escola. A partir das análises feitas, busca-se abordar um 

modelo econométrico que consiga metrificar e identificar a margem de contribuição de cada 

variável para o resultado educacional do aluno.  

 

5.2 Análise do modelo estimado no 5º Ano do Ensino Fundamental  

 

Para a construção deste estudo, optou-se por utilizar o modelo multinível 

considerando dois níveis, sendo o nível 1 associado aos alunos e o nível 2 às escolas, para o 

período de 2011 a 2017. São duas variáveis respostas, que seriam as proficiências em Língua 

Portuguesa e Matemática e suas variáveis explicativas.  E o programa usado para estimar o 

modelo foi o software STATA, no qual o comando para especificar o modelo foi o xtmixed.  

O conjunto de dados contém uma amostra de 219.593 alunos, na proficiência Língua 

Portuguesa, distribuídos entre 2.937 escolas, na qual o mínimo é de 1 aluno e o máximo de 

636 alunos por escola. E o número de observações referente à proficiência de Matemática foi 

de 220.873 alunos em 2.937 escolas, na qual o mínimo é de 1 aluno e o máximo de 655 

alunos por escola. 

Ressalta-se que, para descobrir a variação da proficiência associada ao nível 1 

(estudantes) e ao nível 2 (escolas), utiliza-se o cálculo do coeficiente de correlação 

intraclasse, que está relacionado a uma parcela da variabilidade devida à variação observada 

nas escolas e o restante seria em virtude da diferença entre os próprios alunos. O principal 

objetivo deste coeficiente é mostrar a importância de se considerar os estudantes aninhados 

em diferentes escolas. Dessa forma, 27% da variação das notas em Língua Portuguesa dos 

alunos é devido às escolas e 32% das notas em Matemática, são explicadas pelas diferenças 
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entre as escolas. Assim, pode-se dizer que, inicialmente, considerar os dados sob a forma 

hierárquica torna-se fundamental para que os resultados sejam estimados da forma mais 

correta estatisticamente.  

Foi realizado um teste da razão de verossimilhança (LR Test), para verificar se o 

modelo multinível era o mais adequado. O resultado foi estatisticamente significativo como 

pode ser visto pelos valores dos qui-quadrados calculados e apresentados na Tabela 15, ou 

seja, neste caso o modelo que não leva em consideração a diferenciação entre as escolas não 

é o mais apropriado para este estudo.  

Além disso, incluiu-se a variável computador para testar uma mudança na inclinação 

para esta variável (efeito aleatório). O objetivo é verificar se existem diferenças sobre a 

proficiência dos alunos de acordo com a posse do computador, de uma escola para outra, ou 

seja, se o fato dos alunos terem ou não computador exerce influência sobre a proficiência nas 

disciplinas avaliadas entre as escolas. A variável computador pode ser vista como uma proxy 

para o nível socioeconômico e entende-se que as escolas possuem estudantes com níveis 

socioeconômicos médios diferentes. O resultado do efeito aleatório na inclinação para a 

variável computador mostra um componente da variância estaticamente significativo.  

As variáveis que estão relacionadas às características dos alunos estão divididas entre 

sexo, cor e idade. De acordo com a Tabela 15, o fato de a aluna ser do sexo feminino, 

apresenta em média, na proficiência de Língua Portuguesa, uma nota maior em 5,234 pontos. 

No entanto, na prova de Matemática, o estudante que apresenta um resultado melhor na prova 

é o aluno do sexo masculino, na qual possui uma nota superior, em média, em 8,113 pontos. 

O aumento de um ano na idade do estudante provoca uma queda de 2,629 pontos na nota na 

proficiência de Português, em média, e, em Matemática, ocasiona uma queda, em média, de 

2,196, o que mostra a similaridade do efeito que o atraso escolar influencia no rendimento 

do aluno negativamente.  

Conforme dito por Laroz et al. (2012), 74% da variabilidade educacional na prova de 

Português é devido à diferenciação da classe socioeconômica dos estudantes. Considerando 

um indicador que está relacionado ao poder aquisitivo da família, a variável escolhida foi se 

o aluno possui computador em casa. E o estudo mostra que o acesso ao computador colabora 

para um aumento na nota do aluno cearense em 6,632 pontos na prova de Português e 6,392 

pontos na prova de Matemática, em média.  
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Tabela 15: Modelo de Regressão Multinível para os alunos do 5º Ano do Ensino Fundamental, em 

Matemática e Português, no Ceará, 2011 a 2017. 

Variáveis COEF. MAT P>|Z| MAT COEF. LP P>|Z| LP 

Constante 
217,453* 

0,000 
198,153* 

0,000 
 (1,416)   (1,396)  

Sexo 
-8,113* 

0,000 
5,234* 

0,000 
 (0,183)   (0,188)  

Idade 
-2,196* 

0,000 
-2,629* 

0,000 
 (0,099)   (0,101)  

Cor 
0,837* 

0,059 
-0,441*** 

0,059 
 (0,229)   (0,234)  

Computador 
6,392* 

0,000 
6,632* 

0,000 
 (0,250)   (0,237)  

Alfabetização Mãe 
-6,156* 

0,000 
-6,834* 

0,000 
 (0,301)   (0,308)  

Tarefa escolar 
-6,344* 

0,000 
-10,201* 

0,000 
 (0,428)   (0,438)  

Incentivo a ler 
-2,386* 

0,000 
-2,629* 

0,000 
 (0,409)   (0,418)  

Incentivo a estudar 
-10,161* 

0,000 
-13,908* 

0,000 
 (0,539)   (0,552)  

Trabalha 
14,473* 

0,000 
20,184* 

0,000 
 (0,291)   (0,298)  

Reprovação 
-19,331* 

0,000 
-21,415* 

0,000 
 (0,243)   (0,248)  

Dever de casa 
11,521* 

0,000 
14,814* 

0,000 
 (0,511)   (0,459)  

Acesso ao computador  

aos alunos 

-5,982* 
0,000 

-9,026* 
0,000 

 (0,277)   (0,278)  

Acesso à internet aos professores 
4,134* 

0,000 
5,789* 

0,000 
 (0,301)   (0,302)  

Computador administrativo 
2,918* 

0,000 
2,820* 

0,000 
 (0,403)   (0,403)  

Copiadora 
1,865* 

0,000 
1,181* 

0,000 
 (0,326)   (0,327)  

Projetor de slides 
8,764* 

0,000 
11,666* 

0,000 
 (0,310)   (0,312)  

Sala de aula 
-0,780* 

0,000 
-1,332* 

0,000 
 (0,457)   (0,459)  

Efeitos Aleatórios         

Intercepto  16,255 (0,260) 21,305  (0,317)  

Computador 3,944 (0,391) 5,338  (0,355)  

Resíduos 42,688 (0,065) 41,861  (0,064)  

LR Test 

 

𝑥2 = 38807,34 
 

 

𝑥2 = 106,47* 
 

 

𝑥2= 20200,69 
 

 

𝑥2 = 39,03* 
 

Prob=0.0000 Prob=0.0000 Prob= 0.0000 Prob= 0.0000 

N 220873 220873 219593 219593 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Prova Brasil entre 2011 e 2017. 

Notas:  

(1) * LR Test que inclui o computador como uma variável que inclina o modelo.  

(2) Erro padrão entre parênteses.   

(3) *Estatisticamente significativo a 1% de nível de significância; **Estatisticamente significativo a 

5% de nível de significância; ***Estatisticamente significativo a 10% de nível de significância. 



 

46 

 

 

 

Ressalta-se que o ambiente familiar também influencia positivamente para o 

desenvolvimento do aluno. Nota-se que a escolaridade da mãe é uma variável fundamental e 

estaticamente significativo, pois se a mãe não é alfabetizada, a nota do aluno em Língua 

Portuguesa reduz em 6,834 pontos e, em Matemática, apresenta uma queda de 6,156, em 

média. Além disso, o incentivo dos pais ao estudo e à dedicação na escola colabora 

positivamente para o desempenho e até mesmo a permanência na escola, visto que, alunos 

que não são incentivados pelos pais a estudar, apresentam uma redução na nota, em média, 

na proficiência de Português em 13,908 pontos e em Matemática em torno de 10,161 pontos.  

Quanto aos alunos que não são incentivados pelos pais a fazer o dever de casa, a nota da 

prova em Português reduz em 10,201 pontos e, em Matemática, em 6,344 pontos em média. 

E, por fim, pais que não estimulam os filhos a lerem também apresentam uma redução no 

resultado nas proficiências, de 2,386 pontos em Matemática e 2,629 em Português, em média 

(TABELA 15). 

Observa-se, portanto, que o efeito do background familiar sobre o rendimento escolar 

dos estudantes é extremamente importante e se apresenta como um dos fatores de maior 

relação, a partir dos resultados apresentados. Complementando, o estudo de Riani e Rios-

Neto (2008), buscou entender os determinantes do desempenho escolar e notou, em seus 

resultados, que os efeitos das variáveis de background familiar estão diretamente ligados com 

a probabilidade de o estudante estar estudando em sua devida série na idade correta, 

favorecendo, consequentemente, seu rendimento acadêmico.    

Muitas crianças e adolescentes desde cedo precisam trabalhar para ajudar a sustentar 

a família e, neste estudo, verifica-se que os estudantes que não trabalham apresentam, em 

média um resultado melhor, isto é, aumento da nota de Português de 20,184 pontos e, em 

Matemática, de 14,473 pontos, em comparação aos que trabalham fora de casa. Além disso, 

outra variável que pode prejudicar o desempenho do aluno é o índice de reprovação, visto 

que quem já reprovou uma vez ou mais possui, em média, uma queda na nota de Português 

em 21,415 pontos e na proficiência de Matemática em 19,331 pontos (TABELA 15). Um 

estudo que também mostra o impacto negativo referente ao atraso escolar é Brito (2017), no 

qual alunos que já reprovaram na escola, apresentam também uma nota inferior, obtendo uma 

diferença média de 38,05 pontos nas proficiências. É possível que os alunos reprovados não 

recebam um tratamento adequado para identificar e superar as limitações apresentadas que 

levaram àquele resultado, gerando lacunas de aprendizagem ao longo do período escolar.  
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Considerando que os recursos e a infraestrutura de cada escola do Ceará podem 

influenciar no resultado educacional, nota-se, conforme a Tabela 15, que o professores que 

possuem acesso à internet consideravelmente boa ou regular, apresentam uma boa influência 

para os alunos, na qual o rendimento na nota da prova de  Português aumenta em 5,789 pontos 

e, em Matemática, em 4,134 pontos. Ainda observando a qualidade dos recursos, ressalta-se 

que a escola que possui uma máquina copiadora em bom estado melhora o desempenho 

escolar dos alunos nas proficiências.   

 

5.3 Análise do Modelo estimado no 9º do Ensino Fundamental  

 

O conjunto de dados contém uma amostra de 239.109 alunos, na proficiência Língua 

Portuguesa, distribuídos entre 2.615 escolas, na qual o mínimo é de 1 aluno e o máximo de 

828 alunos por escola. E o número de observações referente a proficiência de Matemática foi 

de 239.148 alunos em 2615 escolas, na qual o mínimo é de 1 aluno e o máximo de 829 alunos 

por escola.  

Ressalta-se que, para descobrir a variação da proficiência associada ao nível 1 

(estudantes) e ao nível 2 (escolas) do Ceará, utiliza-se o cálculo do coeficiente de correlação 

intraclasse, que está relacionado a uma parcela da variabilidade devida à variação observada 

nas escolas e o restante seria em virtude da diferença entre os próprios alunos. Dessa forma, 

24% da variação das notas em Língua Portuguesa dos alunos é devido às escolas e 29% das 

notas em Matemática, são explicadas pelas diferenças entre as escolas. Assim, pode-se dizer 

que, inicialmente, considerar os dados sob a forma hierárquica torna-se fundamental para que 

os resultados sejam estimados da forma mais correta estatisticamente.  

Foi realizado um teste também para verificar se o modelo multinível era o mais 

adequado, conhecido como o teste da razão de verossimilhança LR Test. Dessa forma, o 

modelo que não possui diferenciação entre as escolas não é o mais apropriado para este 

estudo, visto de acordo com a Tabela 16 apontado pelo cálculo dos qui-quadrados o resultado 

também é estaticamente significativo. Além disso, incluímos a variável socioeconômica, 

computador, como o indicador que apresenta uma inclinação no modelo, na qual também foi 

estaticamente significativo. 

Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, a idade do aluno apresenta uma associação 

mais relevante no resultado escolar e estaticamente significativo, visto que o aumento de um 

ano na idade do estudante provoca uma queda de 3,742 pontos na nota de Português e 4,961 
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pontos na prova de Matemática. De acordo com Almeida et al. (2016), em média, alunos que 

estão na série adequada a sua faixa etária verifica-se e 

 

Tabela 16: Modelo de Regressão Multinível de alunos do 5º Ano do Ensino Fundamental em 

Matemática e Português, no Ceará, nos períodos de 2011 a 2017. 

Variáveis COEF. MAT P>|Z| MAT COEF. LP P>|Z| LP 

Constante 
310,327* 

0,000 
281,822* 

0,000 
 (1,819)   (1,798)  

Sexo 
-13,759* 

0,000 
7,365* 

0,000 
 (0,180)   (0,183)  

Idade 
-4,961* 

0,000 
-3,742* 

0,000 
 (0,110)   (0,109)  

Cor 
-0,771** 

0,001 
-2,448* 

0,000 
 (0,232)   (0,229)  

Computador 
8,476* 

0,000 
9,051* 

0,000 
 (0,246)   (0,231)  

Alfabetização Mãe 
-6,684 

0,000 
-7,344* 

0,000 
 (0,268)   (0,265)  

Tarefa escolar 
-0,398 

0,355 
-2,492* 

0,000 
 (0,431)   (0,426)  

Incentivo a ler 
4,640* 

0,000 
4,406* 

0,000 
 (0,337)   (0,332)  

Incentivo a estudar 
-13,959* 

0,000 
-19,048* 

0,000 
 (0,693)   (0,685)  

Trabalha 
6,538* 

0,000 
11,844* 

0,000 
 (0,277)   (0,273)  

Reprovação 
-18,102* 

0,000 
-19,305* 

0,000 
 (0,238)   (0,235)  

Dever de casa 
11,759* 

0,000 
7,045* 

0,000 
 (0,371)   (0,459)  

Acesso à internet aos professores 
3,294* 

0,000 
3,805* 

0,000 
 (0,308)   (0,299)  

Computador administrativo 
1,853* 

0,000 
0,710*** 

0,087 
 (0,430)   (0,415)  

Copiadora 
0,074* 

0,820 
-0,020 

0,950 
 (0,325)   (0,316)  

Projetor de slides 
6,305 

0,000 
8,610* 

0,000 
 (0,320)   (0,311)  

Sala de aula 
-0,183 

0,681 
-2,084* 

0,000 
 (0,445)   (0,432)  

Efeitos Aleatórios         

Intercepto  17,947  (0,295)  13,845  (0,244)  

Computador 5,030  (0,321)  4,131  (0,325)  

Resíduos 42,884  (0,063)  42,341  (0,062)  

LR Test 

 

 = 25789,28 
 

 

 = 128,51* 
 

 

 = 15313,03 
 

 

 = 72,40* 
 

Prob= 0.0000 Prob=0.0000 Prob= 0.0000 Prob= 0.0000 

N 239148 239148 239109 239109 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Prova Brasil entre 2011 e 2017. 

Notas:  

(1) * LR Test que inclui o computador como uma variável que inclina o modelo.  
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(2) Erro padrão entre parênteses.   

(3) *Estatisticamente significativo a 1% de nível de significância; **Estatisticamente significativo a 

5% de nível de significância; ***Estatisticamente significativo a 10% de nível de significância. 

  

Considerando o aluno cearense e sua família, a escolaridade da mãe apresenta 

também um efeito positivamente esperado no resultado nas proficiências, já que, os 

estudantes cujas mães não são alfabetizadas possuem uma redução, em média, de 6,684 

pontos na prova de Matemática e de 7,344 pontos na prova de Português. Segundo o estudo 

de Barros et al. (2001), que busca entender os determinantes do desempenho educacional no 

Brasil, foi observado que um ano a mais de escolaridade dos pais é equivalente a 25% de 

crescimento e melhoria na qualidade de ensino e, além disso, colabora positivamente no 

desenvolvimento dos filhos em torno de 0,25 e 0,27 anos de estudo.   

Ressalta-se também que, conforme a Tabela 16, o fato de o aluno possuir computador 

em casa também colabora para um aumento, em média, na nota do aluno em 9,051 pontos na 

proficiência de Língua Portuguesa e em 8,476 em Matemática. Além disso, alunos que fazem 

o dever de casa apresentam um aumento, em média, na nota de Português de 7,045 pontos e 

11,759 pontos em Matemática, percebendo-se, portanto, que a relação é mais relevante na 

proficiência de Matemática. 

A qualidade do projetor de slide foi o recurso escolar mais relevante em relação aos 

fatores que explicam o desempenho educacional no estado do Ceará. A escola que possui um 

projetor de slides em bom estado, apresenta um aumento da nota dos alunos em português, 

em média, de 8,610 pontos e, em Matemática, de 6,305 pontos, possivelmente pelo uso 

intenso desse equipamento que, em melhores condições, garante um aprendizado melhor. 

Em síntese, observa-se que os fatores relacionados ao aluno e sua família e à 

infraestrutura escolar, de fato, conseguem explicar a melhoria da qualidade de ensino no 

Ceará de forma expressiva. E o esperado é que o Ceará além de se destacar com o crescimento 

no IDEB, também apareça futuramente entre os primeiros estados com o maior índice do 

IDEB.  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente estudo procurou contribuir para mais esclarecimentos referente aos 

determinantes do resultado escolar dos alunos no Ensino Fundamental do Ceará, no período 

de 2011 a 2017, com relação às características dos alunos, da família e da rede de ensino e 

sua influência sobre as notas nos exames padronizados da Prova Brasil.  E desse modo, optou-
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se por utilizar os dados do SAEB (Aneb/Prova Brasil), que são testes e questionários 

aplicados na rede de ensino nas escolas públicas.  

Para dar continuidade ao estudo, utilizou-se como abordagem empírica a análise 

hierárquica, que também pode ser denominada como modelo multinível. E com essa 

abordagem, foi possível mensurar a parcela da variabilidade das notas dos alunos nas 

proficiências que são ocasionadas pela diferenciação das escolas, o que torna o trabalho mais 

assertivo. 

Os fatores considerados fundamentais para o desempenho escolar foram as 

características dos alunos, o ambiente familiar e a infraestrutura e recursos escolares. No que 

tange às características dos alunos, os principais analisados neste estudo foram a idade, a cor 

e o sexo. A variável que apresentou um impacto mais relevante foi a idade do aluno, dado 

que quando o aluno está na idade correta, ou seja, compatível com a série que frequenta, este 

apresenta maior propensão de obter um resultado superior nas provas. E isto implica no 

quanto o atraso escolar influencia negativamente no resultado educacional. Em relação ao 

sexo dos alunos, o que foi observado é que as meninas apresentam um desempenho superior 

na proficiência em Língua Portuguesa e os meninos em Matemática. E a cor ou raça do aluno, 

neste estudo, não apontou um impacto tão expressivo em comparação aos outros indicadores. 

Portanto, a variável que mais se destacou foi a idade do aluno e a que menos apresentou 

resultado foi a cor do aluno.  

 Com relação aos fatores determinantes do resultado educacional, as características 

das famílias são de suma importância para explicar as diferenças entre o desempenho de cada 

aluno sendo que a escolaridade da mãe continua sendo um fator de fundamental contribuição. 

Alunos cuja mãe não é alfabetizada apontam um resultado escolar inferior nas proficiências. 

Outro indicador relacionado aos aspectos familiares é o incentivo a estudar por parte dos 

pais, visto que os estudantes que não são estimulados pela sua família a fazer o dever de casa 

e a estudar apresentam queda na nota da prova de Português e Matemática. E, por fim, a 

variável utilizada para representar o nível socioeconômico da família, referente à posse do 

computador em casa, mostrou que os que possuem apresentam um desempenho melhor, 

evidenciando que a questão econômica também retrata a diferença nos resultados escolares 

dos alunos.  

Analisando a infraestrutura da escola e a qualidade dos recursos escolares, o indicador 

mais relevante foi a qualidade dos recursos escolares, visto que a infraestrutura da sala de 

aula não apresentou um resultado estaticamente significativo. No entanto, a escola que possui 
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um bom projetor de slide e uma copiadora em excelente estado se traduzem resultado 

educacional superior do aluno que a frequenta, mostrando a importância de se manter em boa 

condição os recursos escolares, visto que é uma das principais ferramentas para ensinar os 

alunos o conteúdo escolar. 

 Para pesquisas futuras relacionadas a este trabalho, sugere-se buscar entender os 

fatores determinantes para o desempenho escolar de todos os estados do Nordeste para 

elucidar o que levou o Ceará a se destacar na qualidade de ensino em comparação aos outros 

estados da região. Sendo assim, identificando o possível diferencial, poderia se analisar a 

origem dos problemas em relação à estagnação da qualidade de ensino nos outros estados, 

embora seja uma tarefa bastante complexa.  E, por último, estudar o impacto dos fatores 

relacionados aos professores sobre o resultado educacional.  

Portanto, este trabalho espera colaborar para explicar os fatores básicos que 

influenciam positivamente na qualidade do ensino dos alunos e escolas cearenses. E 

incentivar para que continuem estudando sobre a educação básica que é extremamente 

essencial para todos os pilares da vida humana.  
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