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RESUMO 

 

A avaliação educacional é um processo que, além de mensurar o desempenho em 

domínios específicos, também investiga a estrutura socioeconômica, familiar e escolar em 

que aluno está inserido, pois esses fatores apresentam uma relação importante com o 

desempenho escolar. Nesse sentido, não é somente o rendimento escolar em disciplinas como 

Língua Portuguesa e Matemática que faz parte do processo de avaliação educacional no 

Brasil. Entre os anos de 1990 e 2000 foi implantado o Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB). O SAEB realiza uma avaliação em larga escala, voltada para o ensino 

fundamental, que é a Prova Brasil, aplicada a cada dois anos, a estudantes do 5º e 9º anos de 

escolas da rede pública. A Prova Brasil avalia habilidades em Língua Portuguesa (com foco 

na leitura) e em Matemática (com foco na resolução de problemas), como também, utiliza 

quatro questionários socioeconômicos, direcionados ao professor, diretor, escola e aluno, os 

quais investigam, desde aspectos institucionais até aspectos familiares. O presente trabalho 

teve como objetivo identificar variáveis associadas ao aluno, à turma e ao professor, os quais 

predizem o desempenho escolar dos alunos na Prova Brasil. Para as análises dos dados, foi 

realizada a Modelagem Multinível dos Questionários Socioeconômicos sobre o Desempenho 

Escolar na Prova Brasil, a partir da proficiência em Língua Portuguesa. Primeiramente, foi 

estimado o ajuste do modelo nulo e de três níveis. Para o modelo de três níveis, o Efeito-

Escola teve um percentual de variância explicada superior ao Efeito-Turma, 16.23% e 7.79% 

respectivamente, sugerindo que as variáveis associadas à escola explicam melhor o 

desempenho escolar. Na análise do primeiro nível, ou seja, o nível do aluno identificou que as 

variáveis que apresentaram maior peso no desempenho escolar foram: o gênero, no qual, as 

mulheres apresentaram maior desempenho em relação aos homens; a raça, em que os brancos 

apresentaram um maior desempenho do que os pretos; nível de escolaridade dos pais, neste, 

os pais com Ensino Médio concluído, refletem, positivamente, no desempenho escolar; 

realizar atividades laborais (domésticas ou remuneradas) apresenta impacto negativo no 

desempenho dos alunos. Para o segundo nível de análise, o nível da turma, as variáveis 

significativas e com maior peso para o desempenho escolar foram as seguintes: escolaridade 

do professor; experiência do professor e o salário do professor. No último nível de análise, 

que se refere à escola, as variáveis que apresentaram peso maior foram o suporte escolar e o 

programa de reforço de taxa de abandono.Vale ressaltar que, variáveis relacionadas à 

infraestrutura da escola, não apresentaram um peso tão relevante, uma vez que, pesquisas da 

área ressaltam a importância dessas variáveis. Conclui-se que o presente estudo traz uma 

importante contribuição à área de avaliação educacional, ao tempo que reforça a relevância 

da continuidade de investigações destas e outras variáveis relacionadas ao desempenho 

escolar. 

 

Palavras-Chave: avaliação educacional; desempenho escolar; Prova Brasil; modelagem 

hierárquica linear. 
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ABSTRACT 

 

The educational evaluation is a process that in addition to measuring the performance in 

specific areas, also investigates the socio economic, family and school structure that the 

student is inserted, since these factors have an important relationship with school 

performance, in this sense, it is not only academic achievement in disciplines like Portuguese 

and Mathematics considered part of the process of educational evaluation in Brazil. Between 

the years 1990 and 2000 the System of Basic Education Evaluation (SAEB) was 

implemented. Focused on elementary school, SAEB evaluates 5th and 9th grade students 

from public schools every two years with the application of the Brazil’s Exam. The Brazil’s 

Exam assesses skills in Portuguese (with focus on reading) and mathematics (with focus on 

problem solving), but also uses four driven questionnaires to the teacher, director, school and 

student, which investigates from institutional aspects to family factors. This study aimed to 

identify variables associated with the student, the class and the teacher that predicts academic 

performance of students at the Brazil’s Exam. As method of data analysis, the Multilevel 

Modeling was used to relate the Socio Economic Questionnaire and school performance on 

Portuguese at the Brazil’s Exam. First, the model fit of the null model and three levels model 

was estimated, this first stage of the analysis has shown that considering the two-level model 

the Class-Effect is bigger than Scholl-Effect, with 24.02% and 19.05% respectively, however, 

concerning the three-level model, the School-Effect had a higher percentage of explained 

variance compared to Class-Effect, 16.23% and 7.79% respectively, suggesting that the 

variables associated with school better explain school performance. Considering first level 

analysis, the student’s level showed that the variables that presented higher weight on school 

performance were: gender, women showed higher performance compared to men; race, 

whites had a higher performance than blacks; educational level of parents, parents with 

higher school education reflected positively on school performance; work activities (paid or 

unpaid) have a negative impact on student performance. For the second level of analysis, the 

class level, the significant variables for academic performance were the following: the 

education of the teacher, experience of the teacher and teacher's salary. In the last level of 

analysis, regarding school, the variable that most stood out was school support, and the 

dropout rate improvement program, highlighting the importance of the responsibility of the 

school with student learning. It is important to notice that variables related to the school’s 

infrastructure did not show such a significant weight, since research in the area emphasizes 

the importance of these variables. In conclusion, this study offers an important contribution to 

the field of educational evaluation, as it reinforces the importance of continuing investigation 

of the variables analysed and other variables related to school performance.    

 

Keywords:  educational evaluation; school performance, Brazil’s Exam; hierarchical linear 

modeling. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação configura-se como um recorte de um projeto de maior escopo, 

que envolve uma parceria entre a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Seu objetivo é 

desenvolver e validar instrumentos e indicadores educacionais da Prova Brasil. É uma 

proposta que visa a contribuir com a produção de conhecimento sobre uma das maiores 

avaliações, em larga escala, realizada no país, de modo a subsidiar a formulação e a 

implementação de políticas públicas para a área educacional. 

Dentro de uma perspectiva internacional, a avaliação educacional surge com os 

trabalhos de Raiph W. Tyler na década de 1940, mas desenvolve-se pelos anos de 1960, com 

contribuições de Lee J. Cronbach, Michael Scriven e Robert E. Stake. Com o avançar dos 

estudos sobre o tema, diferentes posições teóricas sobre o campo da avaliação educacional 

começaram a emergir (Vianna, 1997) e assim, abrangeram não apenas a avaliação de 

desempenho, mas também, a avaliação das instituições de ensino. 

 A avaliação educacional vem de um longo processo histórico e sua perspectiva atual 

atenta para a importância de que avaliar o desempenho escolar é levar em consideração a 

realidade social, a estrutura socioeconômica, familiar e escolar do aluno. A avaliação engloba 

também, a mensuração do desempenho do aluno em domínios específicos, como em 

disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática (Franco, 1990; Iaies et al., 2003). Dessa 

maneira, a avaliação consta de um processo bem mais amplo do que somente da mensuração 

do desempenho escolar. É um processo construtivo de melhoria na Educação, que envolve o 

aluno e seu ambiente familiar, o professor e diferentes aspectos escolares (Gatti, 2002).  
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Nesse contexto, muitos fatores contribuíram para que a avaliação educacional fosse 

vista como importante e precisa. Assim, os aspectos que envolvem a tomada de consciência 

de educadores, com problemas relacionados à Educação, à insatisfação dos mesmos, em 

relação aos programas, assim como, ao material didático, além dos altos gastos financeiros 

educacionais, sem que avaliações adequadas fossem realizadas, para se justificar custos e 

benefícios dos investimentos, esses são alguns desses fatores (Vianna, 1997). 

Tendo em vista a necessidade do desenvolvimento de um Sistema Nacional de 

Avaliação Educacional, foi implantado entre os anos de 1990 e 2000, o Sistema de Avaliação 

da Educação Básica (SAEB). O SAEB, juntamente com outros sistemas de avaliação, como o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), importantes para o 

monitoramento da Educação Básica e Superior no Brasil. Tais iniciativas são responsáveis 

por desenvolverem uma cultura de avaliação no interior do Sistema Educacional Brasileiro, 

tornando-se assim, um recurso relevante para implementação de políticas educacionais, a 

partir dos seus resultados (Freitas, 2007). 

A Prova Brasil faz parte do SAEB e é aplicada a cada dois anos, a estudantes do 5º ano 

e 9º anos (antiga 4ª e 8ª séries) de escolas da Rede Pública de Ensino, que tenham mais de 20 

alunos. Avalia habilidades em Língua Portuguesa (com foco na leitura) e em Matemática, 

(com foco na resolução de problemas). Evidencia os resultados de cada unidade avaliada. Seu 

objetivo é contribuir com a melhoria da qualidade do ensino, reduzir as desigualdades em 

Educação e vislumbrar a democratização da gestão do Ensino Público (Brasil, 2008). Nessa 

modalidade de avaliação, são aplicados quatro questionários socioeconômicos que 

investigam, desde aspectos institucionais, aos familiares, além de serem direcionados ao 

aluno, ao professor, ao diretor e à escola. 

No Brasil, a avaliação educacional ainda se mostra incipiente, ao que se refere à sua 

investigação. Desse modo, é necessário investimentos em estudos sobre o tema, e são poucos 
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os pesquisadores que se dedicam ao estudo da área (Gatti, 2002). Uma das formas mais 

recentes de avaliação educacional tem por meta, identificar os fatores preditores sobre o 

desempenho escolar dos alunos, a partir das diferentes variáveis contextuais no âmbito da 

escola, do professor e do próprio aluno. Esse método de análise da avaliação educacional é 

proveniente de estudos de modelos de regressão, os quais têm como proposta, verificar as 

variáveis, em diferentes níveis que possuem um maior impacto sobre o desempenho dos 

alunos. Dentre os diferentes modelos de regressão, o modelo multinível, também conhecido 

como modelo linear hierárquico, configura-se como o mais indicado para se investigar a 

relação em que estão envolvidos distintos níveis, tais: aluno, turma e escola. 

O desempenho escolar tem sido alvo de pesquisas com o objetivo de se relacionar essa 

variável com variáveis contextuais (Albernaz, Ferreira e Franco, 2002), porém esses estudos 

buscam mensurar, separadamente, cada variável. Alguns irão avaliar, desde fatores internos, 

aos escolares (como recursos materiais), outros, os fatores externos (como nível 

socioeconômico do estudante) em relação ao desempenho educacional. Assim, a partir de 

então, elencar-se-ão alguns possíveis fatores preditivos para o desempenho do aluno. No 

entanto, a maior parte dos estudos não consideram os três níveis de análise: aluno, turma e 

escola para a predição do desempenho dos alunos, atualmente no Brasil. 

 Geralmente, as pesquisas realizam uma investigação em dois níveis: escola e aluno, 

como pode ser visto no trabalho de Andrade e Laros (2007), o qual teve por objetivo, 

construir um modelo de desempenho escolar, em que se utiliza da análise multinível. Dessa 

forma, constatou-se que o desempenho escolar mantém uma correlação com variáveis em 

níveis escolar e discente.  

A Prova Brasil dispõe de questionários que avaliam dados socioeconômicos do aluno, 

do professor, do diretor e da escola, o que proporciona a realização de uma investigação a 

partir desses três níveis de análise. Assim, o presente estudo tem como objetivo geral, 
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identificar variáveis nos três níveis de análise (aluno, turma e escola) os quais predizem, 

significativamente, o desempenho escolar dos alunos na Prova Brasil. E como objetivos 

específicos, busca realizar um mapeamento das variáveis de cada nível, as quais são 

potenciais preditoras para o desempenho dos alunos, a partir da literatura, assim como, 

estabelecer um modelo hierárquico linear, que explique o desempenho escolar dos alunos na 

Prova Brasil. 

A presente dissertação está estruturada em cinco capítulos, que trazem todas as 

considerações do estudo. Inicialmente, apresenta-se a Introdução, com o propósito de trazer 

noções gerais sobre avaliação, em larga escala no Brasil, a partir da realidade do SAEB. É 

apresentada também, a Prova Brasil, o instrumento norteador desta pesquisa. Nessa primeira 

parte, também foi mencionada, brevemente, a razão pela qual se justifica a realização do 

presente estudo. 

 A parte seguinte da dissertação, contempla o Capítulo I, que trata da Avaliação em 

larga escala no Brasil, mais especificamente, um levantamento sobre o desenvolvimento do 

SAEB, focando na Prova Brasil e como tal instrumento avalia o desempenho dos alunos. 

Ainda no Capítulo I, tem-se uma breve explicação acerca da modelagem multinível em 

estudos em larga escala. O Capítulo II traz uma discussão acerca das potenciais variáveis 

preditoras do desempenho escolar, ou seja, das variáveis mais citadas na literatura. São 

considerações e discussões teóricas importantes, que dão suporte às análises empíricas do 

estudo. 

 O Capítulo III está voltado para a Caracterização do Estudo. Nesse capítulo, são 

apresentadas as variáveis que fizeram parte da análise empírica da dissertação, como também 

é realizada uma caracterização conceitual destas variáveis. O Capítulo IV é reservado ao 

Método do estudo. Nele, encontra-se a descrição das etapas necessárias para se cumprir as 

análises estabelecidas. Por fim, o Capítulo V engloba os resultados e discussões das análises.  
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 A dissertação é finalizada com as Considerações Finais, acerca do que se propôs a 

estudar neste trabalho, com o propósito de se realizar um fechamento, pontuar os aspectos 

mais relevantes deste estudo, identificar as limitações encontradas, no percorrer da pesquisa e 

salientar a importância de se dar continuidade ao estudo da temática, com pesquisas futuras. 
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CAPÍTULO I.  AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA NO BRASIL 

 

1.1. Perspectiva Histórica das Avaliações Nacionais em Larga Escala 

 

A avaliação educacional tem o objetivo de conhecer comportamentos e/ou habilidades 

de quem se submete a ser avaliado. Os resultados obtidos, mediante à avaliação, 

proporcionam tomadas de decisões, voltadas para os indivíduos e para as instituições, nas 

quais, as mesmas foram realizadas. Durante muito tempo, a avaliação educacional se resumia 

em uma relação vertical entre o professor e o aluno, em que o professor transmitia os 

conhecimentos, e os alunos realizavam alguma atividade para que o seu desempenho fosse 

avaliado. Em meados dos anos de 1980, a avaliação educacional ganha um novo escopo, com 

a inserção do modelo, que considera a construção do conhecimento em um contexto 

sociocultural, passando assim, a incorporar outros estilos de se investigar o desempenho. 

Com um novo olhar, a avaliação deixou de medir apenas conhecimentos e habilidades fixas, 

para avaliar também, habilidades de raciocínio (Madaus & O’Dwyer, 1999). 

A avaliação educacional engloba: a avaliação dos sistemas educacionais, do 

desempenho escolar, em sala de aula, bem como, uma avaliação institucional (Gatti, 2002). 

Os testes de múltipla escolha recebem críticas, no sentido de que há pouco tempo, pois a 

avaliação se limitava a mensurar o desempenho escolar, a partir da aplicação de teste e 

análise dos seus resultados. Claro que esses ainda são procedimentos presentes e importantes 

na avaliação, porém, este processo foi bastante ampliado nos últimos anos, preocupando-se 

com a avaliação de todo o Sistema Educacional (Vianna, 1997). É importante salientar que a 

avaliação educacional não se restringe somente a mensurar o desempenho dos alunos. Esse é 
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um pensamento, por vezes, preponderante, quando se fala da presente temática, pois alguns 

processos avaliativos, realizados no âmbito educacional, como exemplo, os exames de 

vestibulares, reforçam a associação de que avaliar é apenas medir o desempenho (Gatti, 

2002). 

A discussão sobre avaliação educacional no Brasil, teve início do século XX e contou 

com uma grande contribuição da Psicometria, área de conhecimento emergente na época, no 

entanto, nesse período, não houve grande repercussão da área no país. Somente no ano de 

1990, iniciaram-se discussões responsáveis por impulsionar o campo de conhecimento no 

Brasil, acerca da avaliação educacional, como também, foi dado início à implantação de um 

Sistema Nacional de Avaliação Educacional, através de novas políticas, instauradas pelo 

Ministério da Educação (Gatti, 2009). Vale ressaltar que, mesmo que não tenha acontecido 

fatos tão relevantes nos anos anteriores a 1990, é importante citar alguns acontecimentos 

relacionados ao desenvolvimento da avaliação educacional.  

No ano de 1960, questões sobre processos avaliativos escolares começaram a ganhar 

espaço, e assim, houve uma preocupação específica com esse setor. Como reflexo dessa 

preocupação, alguns profissionais foram capacitados. Nessa década e na subsequente, alguns 

profissionais foram para o exterior, no intuito de desenvolver esse campo de atuação (Gatti, 

2009).  

Dando prosseguimento ao percurso da Avaliação Educacional no Brasil, em 1966, a 

Fundação Getúlio Vargas inaugura o Centro de Estudos de Testes e Pesquisas Psicológicas 

(CETPP). Então, o CETPP passou a elaborar e a estudar testes educacionais, como também, 

desenvolveu um conjunto de provas objetivas, direcionadas às últimas séries do Ensino 

Médio, nas áreas de Linguagem, Matemática, Estudos Sociais, Ciências Físicas e Naturais. 

Juntamente com essa avaliação, foi realizada uma pesquisa com os alunos do Ensino Médio, 

através de um questionário socioeconômico. Essa avaliação foi considerada a primeira 
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iniciativa voltada para verificar a relação entre desempenho escolar e variáveis 

socioeconômicas (Fundação Getúlio Vargas, 1970).  

No ano de 1980, discussões acerca da situação educacional no país, ganharam forças, e 

pesquisadores da área apontaram indicadores de altos índices de fracasso escolar (repetência 

e evasão escolar) na escola básica. A falta de dados sobre o rendimento escolar dos alunos e 

fatores associados foi uma questão colocada em pauta por educadores, discutida em uma 

oficina, promovida pelo Ministério da Educação (MEC), propondo que houvesse mudança na 

sua postura em relação aos ensinos Fundamental e Médio. O MEC passou, então, a assumir 

um papel de orientador e avaliador, como referência no âmbito das políticas educacionais 

(Gatti, 2009). 

Uma experiência bastante importante para o desenvolvimento da área de avaliação, em 

larga escala no país, foi o projeto EDURURAL, voltado para escolas da zona rural da região 

Nordeste, financiado pelo Banco Mundial. Essa avaliação teve um caráter amplo, em que as 

crianças que faziam parte do programa foram avaliadas, durante os anos de 1982, 1984 e 

1986. Além de ter sido aplicada provas que verificassem o rendimento escolar dos alunos, 

também foram analisados o gerenciamento do programa, das escolas, dos professores e das 

famílias. Esses dados permitiram a realização de análises integradas e multivariadas, e assim, 

foi possível identificar a contribuição socioeducacional do programa, como também, os 

pontos que necessitavam de melhorias. Os resultados dessa avaliação foram bastante 

divulgados, tiveram um grande impacto nas políticas que estavam vigentes na época, o que 

proporcionou novas discussões e análises da educação (Gatti, 2009). 

Considerar o percurso histórico das avaliações em larga escala no Brasil reflete a 

importância que os aspectos políticos demandam, acerca da configuração deste processo. As 

primeiras discussões sobre a importância de se instaurar um sistema de ampla avaliação, 
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tiveram início entre os anos de 1985 e 1986, época em que estava acontecendo o 

EDURURAL, mencionado no parágrafo anterior (Dantas, 2009). 

O desenvolvimento da amplitude dessa avaliação é reflexo da reforma do Estado 

Brasileiro e das modificações instauradas em 1988, com a promulgação da Constituição da 

República Federativa do Brasil. A aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB, lei 9394/96), em 1996, e do Plano Nacional da Educação (PNE), em 2001, 

foram importantes para se garantir as diretrizes e bases da Educação Nacional. Desse modo, 

as normas de organização para gestão foram estabelecidas, como também, ações e políticas 

que garantem o acesso, a permanência da gestão democrática, bem como a Qualidade em 

Educação começaram a ser instauradas (Brasil, 2005). 

A LDB, citada no parágrafo anterior, quando implementada, redefiniu os papéis e as 

responsabilidades dos Sistemas de Ensino, como também, proporcionou maior autonomia à 

escola e maior flexibilidade dos conteúdos curriculares (Dantas, 2009). 

Em 1988, o Ministério da Educação instituiu o SAEP (Sistema de Avaliação da 

Educação Primária), que passou a ser chamado, logo em seguida, de SAEB (Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica), devido a alterações da Constituição de 1988. O 

SAEB surgiu com o objetivo de conhecer, mais profundamente, problemas e deficiências do 

sistema educacional, como também, de orientar políticas educacionais, direcionadas à 

melhoria da qualidade do ensino (Becker, 2010).  

No início de 1990, o Brasil participou do Programa Internacional de Avaliação de 

Proficiência. Esse programa teve o objetivo de identificar o nível de domínio do 

conhecimentos de alunos com 13 anos de idade. As provas foram elaboradas por uma equipe 

internacional de especialistas e 27 países participaram dessa avaliação. O Brasil obteve 

resultados pouco representativos, pois a aplicação só foi realizada em Fortaleza e em São 

Paulo. Embora, tal avaliação tenha ocorrido somente em duas capitais, os alunos avaliados 
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ficaram em penúltimo lugar, no qual mostraram um rendimento muito abaixo, em relação aos 

demais países (Gatti, 2009). 

As experiências iniciais com a avaliação educacional no Brasil abriram espaço para 

discussões sobre os baixos resultados, obtidos nas provas de rendimento escolar. Tais 

resultados, veiculados na mídia e entre os Ministérios e Secretarias de Educação, refletiram 

no governo e no interesse em se investir nos processos avaliativos. A partir desse 

investimento, seria possível se obter informações da situação educacional do país, e assim, 

discutir, refletir, modificar e instaurar políticas direcionadas às reais necessidades da 

Educação (Gatti, 2009). Nesse sentido, Souza e Oliveira (2010) trouxeram que as avaliações 

nacionais são instrumentos que possibilitam às escolas, aos gestores e aos demais 

profissionais de Educação, a terem conhecimento do seu trabalho, e assim, traçarem 

estratégias de melhoria da qualidade do ensino.  

A primeira aplicação do SAEB aconteceu em 1990 e em 1992, o SAEB passou a ser de 

responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), 

implantado em 1990. O INEP é responsável por promover estudos, pesquisas e avaliações 

educacionais, com o objetivo de propor ações que visem à equidade em Educação (Brasil, 

2008). O segundo ciclo de aplicação do SAEB ocorreu em 1993, desde então, acontece de 

forma ininterrupta, com uma aplicação a cada dois anos. 

O SAEB é a primeira avaliação nacional em larga escala que, atualmente, avalia alunos 

do 5º e 9º anos (antiga 4ª e 8ª séries) do ensino fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. 

Possui um caráter amostral, com modelos representativos de todos os estados da Federação. 

Porém, nas duas primeiras edições (1990 e 1993), foram avaliados também alunos do 2º, 4º, 

6º e 8º anos (antiga 1ª, 3ª, 5ª e 7ª séries) do ensino fundamental. A partir desse exame, são 

medidos o desempenho escolar do aluno, como também, coletados dados sobre o aluno, 

através de questões socioeconômicas, culturais e de práticas escolares; sobre os diretores, a 



26 

partir do seu perfil e prática da gestão; sobre os professores, de acordo com o perfil e práticas 

pedagógicas; e sobre a escola, em função da infraestrutura física, que permite acompanhar 

fatores que incidem sobre desempenho dos alunos, da qualidade e efetividade do ensino 

(Becker, 2010). 

Esse sistema de avaliação vem melhorando, a cada edição. Em 1990, em sua primeira 

aplicação, foi realizado o levantamento somente para Rede Pública do Ensino Fundamental, 

em que se avaliaram as áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências. A partir de 1995, 

os exames passaram a ser realizados ao final de cada ciclo de estudos, no 5º e 9º anos do 

Ensino Fundamental, e na 3ª série do Ensino Médio. As técnicas de construção dos itens 

também se tornaram mais sofisticadas, passando da Teoria Clássicas dos Testes (TCT) para 

utilização da Teoria de Resposta ao Item (TRI). A responsabilidade da aplicação desse exame 

foi transferida do MEC para o INEP, como também, foi ampliada a abrangência 

populacional, expandindo a aplicação para todas as escolas da Rede Pública de Ensino 

(Federal, Estadual e Municipal), incluindo também, a Rede Privada (Inep, 2001 a). Nesse 

período, o sistema passou a adquirir um papel estratégico, com o objetivo de articular as 

políticas com a melhoria do ensino em todos os níveis (Uema, 2003). 

Em 1997, mais áreas de conhecimento também foram examinadas, na Avaliação do 

Ensino Médio, que foram as disciplinas de Física, Química e Biologia. Nessa edição, também 

foi incluída mais uma inovação ao SAEB, as Matrizes de Referência, que se referem às 

descrições das competências e habilidades que os alunos devem alcançar em cada série. Essa 

descrição permite a construção mais clara e precisa dos itens para a avaliação. Para a 

construção das matrizes, foi necessário um grande estudo sobre os conteúdos e competências 

cognitivas, exigidas em cada área, para a construção do conhecimento, realizado por 

professores. Como também, foi necessária uma consulta nacional sobre os conteúdos 

praticados nas escolas, nos níveis Fundamental e Médio, contando, também, com o auxílio 
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das Secretarias Estaduais de Educação, para disponibilizarem os currículos utilizados nas 

escolas. Posteriormente, na edição do SAEB de 1999, foram incluídas provas de História e 

Geografia no processo avaliativo (Inep, 2001 a). 

No SAEB 2001, foi realizada a atualização na Matriz de Referência Curricular, o 

mesmo processo que aconteceu em 1997, porém, tratou-se de uma consulta mais ampla, 

devido à grande divulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Foram 

consultados cerca de 500 professores para comparar as Matrizes de Referências já existentes 

e os currículos utilizados pelas escolas estaduais com os PNC’s. A partir disso, foi possível 

realizar-se uma avaliação mais precisa, e assim, detectar-se o que os alunos estavam 

aprendendo, como também, o que eles ainda necessitavam aprender para alcançarem o 

desempenho esperado ao fim de cada ciclo de escolarização. 

Outra alteração na avaliação das escolas aconteceu em 2005, quando a Prova Brasil 

começou a ser aplicada. Esse novo exame adota as mesmas matrizes de referência do SAEB, 

mas seu foco é nas escolas públicas urbanas, e, somente nos 5º e 9º anos do Ensino 

Fundamental. Para a sua realização era necessário ter no mínimo 30 alunos matriculados em 

cada série avaliada (Becker, 2009). 

A Prova Brasil tem caráter censitário, na qual, todos os estudantes respondem às provas 

de Língua Portuguesa e Matemática, diferentemente do SAEB que, até 2005, selecionava 

uma amostra de escolas e de turmas para realizarem os exames. Com essa metodologia de 

aplicação, a Prova Brasil obtém médias de desempenho em níveis nacional, regional, 

estadual, municipal, e ainda, entre escolas, ampliando, assim, as fronteiras em relação aos 

resultados que o SAEB disponibilizava e que não se era possível calcular médias de 

desempenho municipal e por escolas (Becker, 2009). Em 2005, a Prova Brasil atingiu 5.387 

municípios, avaliando 3.392.880 alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental, o que 

correspondeu a 125.852 turmas de 40.962 de Escolas Públicas Urbanas. Em 2007, a Prova 
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Brasil e o SAEB foram aplicados em conjunto e nessa edição, através da mesma, usou-se um 

novo critério de aplicação, reduzindo a quantidade mínima de alunos matriculados para 20, 

nas séries avaliadas (Becker, 2009). 

A inserção da Prova Brasil, no Sistema de Avaliação Nacional da Educação, trouxe 

melhorias para área, possibilitando, através dessa avaliação, identificar, mais 

especificamente, as escolas e municípios que necessitam de mais ações voltadas para 

aprimorar a qualidade do ensino e minimizar as desigualdades existentes. O SAEB e a Prova 

Brasil são avaliações diagnósticas e não são aferições, que promovem accountability 

(responsabilização), No entanto, os resultados de tais averiguações geram e possibilitam 

accountability, pois permitem ao MEC e às Secretarias Estaduais e Municipais definirem 

ações voltadas para a produtividade, que aprimorem a qualidade do ensino e reduzam as 

desigualdades existentes, como também, o direcionamento dos recursos técnicos e financeiros 

para as áreas prioritárias (Becker, 2009).   

A Prova Brasil e o SAEB são Avaliações Complementares, que avaliam a Educação 

por duas perspectivas. O SAEB, também denominado de Avaliação Nacional da Educação 

Básica (ANEB), avalia o desempenho médio, a partir de estratos amostrais e possibilita 

estudo da equidade e eficácia do Sistema Educacional, através da aplicação de questionários. 

Já a Prova Brasil, também denominada de Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 

(ANRESC), avalia o desempenho dos alunos do 5º e 9º anos da Rede Pública Urbana, em 

Língua Portuguesa (foco na leitura) e em Matemática (foco em resolução de problemas). Sua 

prioridade é evidenciar os resultados de cada escola, indo além do SAEB, pois tem a 

possibilidade de gerar médias de desempenho para o Brasil, para as regiões, para os estados, 

para os municípios, como também para cada escola.  
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Existem outras avaliações da educação básica no Brasil, que também são de 

responsabilidade da Diretoria da Avaliação de Educação Básica (DAEB) e que serão 

descritas abaixo: 

- Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), que é 

um programa desenvolvido pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), avalia alunos de 15 anos a cada três 

anos, englobando as áreas de Matemática, Leitura e Ciências. Além dos 

países que fazem parte dessa organização, são convidados outros países para 

participarem da avaliação.  

- Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), consta de uma 

avaliação individual de estudantes que já concluíram ou estão concluindo o 

Ensino Médio, é de caráter voluntário. Possui três propósitos: avaliar a 

qualidade do Ensino Médio no Brasil, servir como avaliação para o ingresso 

no Ensino Superior e fornecer um certificado de Ensino Médio para jovens e 

adultos que participaram do programa governamental, chamado Educação 

de Jovens e Adultos (EJA).  

- Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 

Adultos (ENCCEJA) é um exame voltado para brasileiros residentes no 

Brasil e no exterior, que não tiveram acesso aos estudos e nem a 

oportunidade de terminá-los, na idade indicada. Dessa maneira, tem o 

objetivo de avaliar as competências e habilidades básicas desses jovens e 

adultos, são certificados por instituições credenciadas para tal fim.  

- Provinha Brasil, consta de uma avaliação diagnóstica aplicada a 

crianças matriculadas no 2° ano em escolas públicas, com objetivo de 

avaliar o nível de alfabetização destas crianças.  (Brasil, 2008). 
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Neste sentido, a avaliação em larga escala, mesmo criticada por alguns autores, por seu 

alto investimento financeiro, pela limitação de não avaliar aspectos mais individuais (Dantas, 

2009; Castro, 2009), ainda assim, se mostra importante, por viabilizar uma visão ampla do 

Sistema Educacional e gerar dados que possibilitam ações em prol da qualidade e equidade 

do ensino (Marback Neto, 2007).  

Diante da relevância que a avaliação educacional demonstra ter, o governo brasileiro 

passa a utilizá-la, por ser um instrumento que possibilita o planejamento pedagógico e a 

construção de políticas educacionais. Dessa maneira, a avaliação e gestão educacional 

mantêm uma relação de maior proximidade, como é o caso do SAEB, que coleta os dados, 

nacionalmente, para poder ter uma visão geral da educação básica e assim, poder traçar 

planos para a área educacional, visando à melhoria da educação nacional. Assim, a avaliação 

educacional em larga escala dispõe de informações necessárias para a implementação de 

políticas e diretrizes apropriadas aos níveis Municipal, Estadual e Nacional (Inep, 2001a).  

Diante de todo esse aparato de informações acerca do desenvolvimento histórico da 

Avaliação Educacional, a partir da perspectiva do SAEB, percebe-se que muitos fatos 

aconteceram para que, aos poucos, essa temática fosse vista como importante e necessária no 

Sistema Educacional.  

Após diversos estudos, é possível apontar que um Sistema de Avaliação necessita de 

algumas condições desejáveis para que seja funcional, como: ter claro o propósito da 

avaliação, pois as provas e metodologias devem ser desenvolvidas, de acordo com esses 

princípios; os instrumentos devem estar de acordo com as metas e objetivos do 

desenvolvimento cognitivo, estabelecido pelo país; deve ser estabelecido se a meta é avaliar o 

sistema, instituições ou pessoas, individualmente, para assim, optar-se pelo modelo de 

avaliação (censitária ou amostral); os instrumentos devem ser validados, antes da avaliação 

em larga escala; e por fim, os resultados devem ser apresentados de forma coerente com o 
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objetivo (Ferrer, 2006). Os gestores, professores e demais profissionais da Educação, devem 

utilizar-se desses dados, para direcionar as suas práticas (Sousa, 2007). 

 Diante do exposto, pode-se afirmar que houve muitos avanços na área de avaliação 

educacional, no entanto, muitas questões precisam ser discutidas e instauradas nos Sistemas 

de Avaliação Educacional. Especialmente, no que diz respeito a usar os resultados para se 

concretizar mudanças em vários segmentos da Educação, como por exemplo, na metodologia 

de ensino, na infraestrutura da escola, na gestão, entre outros. 

  

1.2. A Modelagem Multinível na Pesquisa Educacional  

 

O desempenho escolar é atribuído a fatores que estão presentes no cotidiano do aluno, 

como a família, a escola, os professores, entre tantos mais (Riani & Neto, 2008). A análise 

multinível, também chamada de modelagem hierárquica, é uma técnica de regressão, que 

considera, simultaneamente, diversos níveis de agregação. Os dados coletados para esse tipo 

de análise são frequentemente de pessoas agrupadas em clusters – conglomerados de pessoas 

que compartilham atributos semelhantes (Puente-Palacios & Laros, 2009). 

Na década de 80, a pesquisa em Educação passou a utilizar a modelagem multinível, 

tornando-se possível mensurar o efeito dos diversos fatores no desempenho do aluno. O uso 

do modelo multinível proporciona o reconhecimento de variáveis explicativas, oriundas de 

diferentes níveis, ou seja, permite identificar o papel preditor das variáveis explicativas em 

relação à variável critério. As variáveis preditoras estão dispostas em níveis hierárquicos, 

portanto, devem estar bem definidas (Puente-Palacios & Laros, 2009).  

O aprimoramento da modelagem multinível foi um grande avanço para a área da 

pesquisa educacional. Nos estudos de qualidade da educação mais contemporâneos, são 
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utilizados modelos hierárquicos que envolvem níveis de agregação, compostos por diversas 

variáveis em cada nível.  

De acordo com Ferrão (2003) e Goldstein (2001), a estrutura educacional é construída 

a partir de grupos que o aluno pertence, como família, escola, bairro que mora e em cada 

grupo existem semelhanças que são compartilhadas. Assim, o desempenho escolar é 

determinado por diversos fatores (Barbosa & Fernandes, 2001). 

Barros, Mendonça, Santos & Quintaes (2001), em sua pesquisa avaliaram a estrutura 

educacional a que os alunos pertenciam, como também, os fatores relacionados ao 

desempenho escolar, como o impacto da qualidade e disponibilidade dos serviços 

educacionais; o custo de oportunidade do tempo; a disponibilidade de recursos familiares e a 

disponibilidade de recursos da comunidade no desempenho escolar. Tratou-se de uma análise 

restrita aos jovens entre 11 e 25 anos, que moravam nas áreas urbanas das regiões Nordeste e 

Sudeste, trouxe em um dos seus resultados a importância do fator familiar para a 

determinação do desempenho educacional. 

Diante disso, o desempenho escolar pode ser atribuído a alguns fatores que estão 

presentes no cotidiano do estudante, como a família, a escola, os professores, entre outros 

(Riani & Neto, 2008). Nesse sentido, é importante considerar os fatores extra e intra-

escolares, relacionados ao desempenho escolar do aluno (Ferrão, 2003). 

O modelo multinível permite que cada nível seja analisado, a partir das relações que as 

variáveis estabelecem. Cada nível terá o seu próprio modelo de regressão, permitindo que 

tanto variáveis do seu nível, como de níveis superiores influenciem a variável resposta. Essa 

técnica permite investigar melhor como o desempenho do aluno é determinado.  

Para se obter um modelo multinível, Puente-Palacios e Laros (2009), apontam alguns 

critérios que devem ser seguidos. Tais critérios seguem a seguinte ordem: definir os níveis do 

modelo, em que os mesmos devem estar claramente descritos; identificar as variáveis 
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preditoras de cada nível e as mesmas devem estar perfeitamente encaixadas em algum dos 

níveis; a variável critério será oriunda do nível mais baixo; estabelecer as relações entre as 

variáveis preditoras e a variável critério; e por fim, definir as relações de interação, existentes 

entre as variáveis dos diferentes níveis. Essa relação é conhecida como cross level ou 

transversal, em que a variável de um nível mantém um efeito moderador, na relação entre 

uma variável de outro nível, com a variável critério. 

Para ser visualizado melhor, o modelo hierárquico de três níveis de um Sistema 

Educacional, será organizado de acordo com os dados escolares. Os alunos fazem parte do 

nível mais preliminar (nível 1) que, por sua vez, estão agrupados em turmas (nível 2); a turma 

é o segundo nível do modelo. Neste nível, os alunos compartilham de algumas semelhanças; 

o último nível é o da escola (nível 3), que compreende aspectos referentes ao ambiente 

escolar. Como pode ser observado na Figura 01. 

 

           

                                           Escolas (Nível 3)                                  

 

 

                                         Turmas (Nível 2) 

 

                                                     Alunos (Nível 1) 

 

Fonte: Steele (2008) 

FIGURA 01: Estrutura hierárquica de três níveis 
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 A estrutura do sistema educacional está organizada hierarquicamente, exatamente 

como é apresentada na Figura 01. O nível preliminar agrega os alunos, e estes compartilham 

de muitas semelhanças, que tendem a aumentar no decorrer do processo educacional. A 

semelhança compartilhada determina o grau de agrupamento que existe na população em 

questão. Esse grau é verificado, através da técnica estatística coeficiente de intracorrelação. 

Quando o valor do coeficiente for próximo a 1, mostra-se que há uma estrutura de 

agrupamento forte, e quando for próximo a zero, aponta-se uma estrutura de agrupamento 

fraco. No que se refere à modelagem multinível, ela é viável e sinaliza a possibilidade de 

utilização, quando existir estrutura de agrupamento forte (Barbosa & Fernandes, 2001). 

Quando os dados se apresentam em níveis hierárquicos, cada nível de estrutura de dados terá 

o seu modelo de regressão, e assim, serão influenciados pelas variáveis do seu próprio nível, 

como também, por variáveis de nível superior.  

Mediante essa técnica, estatisticamente, é possível se identificar qual é o melhor 

modelo que explica o desempenho escolar, pois, a partir das diversas variáveis disponíveis, 

alguns modelos são propostos, e assim, será escolhido o que for mais parcimonioso e que 

possa predizer melhor, a variável critério, que é o desempenho escolar. Para tanto, uma 

pesquisa complexa que queira estudar algumas variáveis relacionadas ao desempenho 

escolar, exige o uso de um modelo estatístico multinível que seja capaz de analisar tal 

complexidade. Uma vez que, a análise multinível é uma técnica que possui grande vantagem 

em relação à análise de regressão múltipla, ao passo, que considera a possibilidade de 

utilização da variância compartilhada entre diferentes níveis de estudo. 

A análise da modelagem multinível é passível de algumas etapas, até que seja definido 

o modelo mais adequado, ou seja, aquele que explica melhor a variável critério, no caso do 

presente estudo, o desempenho escolar. Inicialmente, é realizado o Teste de Normalidade de 

Distribuição dos Escores, o qual tem o objetivo de identificar se estes seguem uma 
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distribuição normal, e assim, se podem ser utilizados em análises paramétricas. O próximo 

passo é a estimação do modelo nulo, etapa importante para se identificar a partição da 

variância de cada um dos níveis. É realizado também, o cálculo de alguns critérios, os quais 

têm a finalidade de definir os modelos que melhor se ajustam à modelagem multinível. Por 

fim, é estimado o modelo condicional, ou seja, são realizadas as análises para cada nível 

hierárquico, incluindo todas variáveis explicativas, que foram escolhidas para compor o 

modelo. Essa última etapa, identifica o poder de explicação de cada variável explicativa, em 

relação à variável critério. A seguir, estão descritos os passos mais importantes da análise 

multinível.   

 1.2.1. Modelo Nulo 

O modelo nulo tem a finalidade de estimar a partição da variância da variável critério, 

em cada um dos níveis considerados. Porém, ainda não são incluídas as variáveis 

explicativas, em nenhum dos níveis. O primeiro modelo a ser ajustado deve ser o modelo 

nulo, pois ele identifica a variabilidade existente entre os níveis.  

O modelo nulo do nível apresenta o desempenho escolar do aluno em função da média 

da turma e mais o efeito aleatório, que é associado a cada aluno. Como pode ser observado na 

Equação 1.  

                                                           ijkjkijk e 0                                                  (1) 

No qual,  

i Alunos; 

j Turmas; 

k Escolas; 

ijk Desempenho escolar do aluno que estuda na turma j  da escola k ; 

jk0 Média de desempenho escolar da turma j da escola k ; 
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ijke Erro aleatório do aluno da turma j  da escola k . Também representa o desvio da 

proficiência do aluno, em relação à média da sua turma. 

 Devido ao efeito da média do desempenho das turmas ser aleatório, este será predito 

no nível 2, partindo da média da escola, acrescido de um efeito aleatório. Descrito na 

Equação 2. 

                                        jkkjk u0000                                           (2) 

No qual,  

k00  Média do desempenho da escola; 

jku0 Efeito aleatório da turma j da escola k . Também representa o desvio da 

proficiência da média da turma, em relação à média da sua escola. 

 

A equação de terceiro nível do modelo nulo descreve que a média do desempenho de 

cada escola é explicada pela média geral mais um efeito aleatório. Equação 3 

 

                                   kk r0000000                                           (3) 

No qual, 

000 Média geral, calculada a partir de todos os alunos; 

kr00  Efeito aleatório da escola. Também representa o desvio do desempenho médio 

da escola, em relação à média geral. 

 

1.2.2. Partição da Variância 

A variabilidade do desempenho escolar dos alunos é particionada entre os níveis. 

Assim, em um modelo hierárquico de três níveis, a variância (Var ) do desempenho escolar 
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dos alunos ( ijk ) é definida como a proporção da variância total, em relação à diferença entre 

os alunos dentro das turmas, a diferença entre as turmas dentro das escolas e a diferença entre 

as escolas.   

                                       

2

00

2

0

2)( rueijkVar  
                                                  

(4) 

 

1.2.3. Estimação do Modelo Condicional 

 O modelo condicional é caracterizado por conter pelo menos uma variável explicativa. 

É, nesta etapa final da modelagem multinível, que é possível definir as relações existentes, 

entre as variáveis explicativas e a variável critério, ou seja, variabilidade total da variável 

critério.  

O modelo condicional é similar ao modelo nulo, o qual utiliza o intercepto aleatório dos 

níveis superiores, nos níveis inferiores, mantendo os coeficientes de regressão de cada 

variável explicativa fixos. A grande diferença é que no modelo condicional, são incluídas as 

variáveis explicativas, em todos os níveis hierárquicos e no caso deste estudo, nos três níveis 

hierárquicos (aluno, turma e escola). 

A estrutura hierárquica deste trabalho, considera as variáveis do aluno (nível 1), que 

estão agrupados em turmas (nível 2), estas dispõem de algumas variáveis, as turmas 

agrupadas em escolas (nível 3), que também têm as suas variáveis. 

A equação 5, a seguir, define o modelo condicional hierárquico do nível 1. 

                                 ijkfijk

F

f

fjkjkijk eX  
1

0                                 (5) 

No qual, 
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f Variáveis do nível 1; 

i Alunos;  

j Turmas; 

k Escolas; 

ijk  Desempenho escolar do aluno que estuda na turma j da escola k ; 

jk0  Intercepto da turma j da escola k (média do desempenho escolar da turma); 

 fijk As variáveis relacionadas às características individuais dos alunos, que 

interferem no desempenho escolar; 

fjk  Efeitos das variáveis, ou seja, a direção (positiva ou negativa) e a força de 

associação entre cada variável do nível 1, com o desempenho escolar na turma j da 

escola k ; 

ijke Erro aleatório do aluno i  da turma j  da escola k . Também representa o desvio da 

proficiência do aluno, em relação em relação ao modelo estimado para o nível 1. 

 

Para o modelo condicional do segundo nível, os coeficientes do nível 1 podem ser 

considerados fixos ou aleatórios. A Equação 6 representa o modelo hierárquico para o nível 

2. 

                                   fjksjk

S

s

fskkffjk uW  
1

0 
                                 (6) 

Na qual, 

s  Variáveis do nível 2; 

fjk  Efeito de turma (média do desempenho escolar da turma); 

kf 0 Intercepto da escola k associado ao efeito fjk ; 
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sjkW  As variáveis da turma associado ao efeito fjk ; 

fsk  Efeitos das variáveis da turma, ou seja, a direção (positiva ou negativa) e a força 

de associação entre cada variável do nível 2 e efeito fjk ; 

fjku Efeito aleatório do nível 2. Representa o desvio entre o efeito fjk e o modelo 

estimado para o nível 2. 

 

Por fim, para o modelo condicional do nível 3, tanto o intercepto, quanto as variáveis 

do nível 2 podem ser considerados fixos ou aleatórios, em relação às escolas. A forma geral 

do modelo hierárquico para o nível 3 considera cada efeito de escola fsk . Na Equação 7, a 

seguir, está descrito modelo para o nível 2. 

 

                              fsktk

T

t

fstfsofsk r 
1


                             (7) 

Na qual, 

t  Variáveis do nível 3; 

fsk  Efeito de escola (média do desempenho da escola); 

fso Intercepto do nível 3 associado ao efeito fsk ; 

tk  As variáveis da escola associado ao efeito fsk ; 

fst  Efeitos das variáveis da escola, ou seja, a direção (positiva ou negativa) e a força 

de associação entre cada variável do nível 3 e efeito fsk  

fskr Efeito aleatório do nível 3. Representa o desvio entre o efeito fsk e o modelo 

estimado para o nível 3. 

 



40 

1.2.4. Índices de Ajuste do Modelo Akaike’s Information Criterion e Bayesian 

Information Criterion. 

Os critérios Akaike’s Information Criterion (AIC) e Bayesian Information Criterion 

(BIC) são medidas estatísticas que proporcionam um meio para selecionar o modelo a ser 

utilizado. A partir da comparação dos modelos, verifica-se o que apresenta um menor valor 

de AIC e BIC, e então, este é o modelo escolhido, pois possui um melhor ajuste ao modelo. 

Para aplicar os critérios AIC e BIC é necessário ter mais de um modelo disponível. Os 

menores valores de AIC e BIC representam o modelo que irá minimizar as perdas de 

informações. Uma vez que, as análises estatísticas são passíveis de erros, esses critérios 

permitem a escolha do modelo com menor probabilidade de erro. Dessa maneira, ao 

encontrar tais valores, torna-se possível escolher o modelo mais bem ajustado. 

 1.2.5. Variáveis Dummy 

  Para o modelo condicional pode-se utilizar variáveis explicativas de diferentes níveis 

de medida. Algumas variáveis, como renda, por exemplo, podem ser medidas, considerando-

se somente uma média geral. No entanto, quando são utilizadas variáveis categóricas, surge 

um problema, que é de encontrar obviamente, mais do que uma categoria por variável.  

Como, por exemplo, a variável cor, tem as seguintes categorias: branco (a), pardo (a), preto 

(a), amarelo (a) e indígena. Neste caso, é necessário utilizar a variável dummy. Esse processo 

facilita a interpretação dos dados, uma vez que, uma das categorias da variável (grupo) será 

escolhida como o grupo de contraste (grupo-controle), a esse grupo será fixado valor zero, 

para que os coeficientes de regressão das demais categorias possam ser estimados.  Para os 

outros grupos a serem comparados é atribuído o valor um. Nesse sentido, a codificação 

dummy é uma maneira de representar as categorias das variáveis (grupos de pessoas), que 

obtiveram ‘zero’ e ‘um’ (Field, 2009). 
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CAPÍTULO II.  VARIÁVEIS PREDITORAS DO DESEMPENHO ESCOLAR 

 

2.1. Considerações Acerca do Desempenho Escolar 

 

De acordo com o objetivo deste trabalho, que é o de identificar variáveis preditoras do 

desempenho escolar, este capítulo apresenta o propósito de fazer algumas considerações 

sobre a temática em questão e também apresentar as variáveis preditoras, a partir de uma 

revisão bibliográfica.  

O desempenho escolar vem sendo estudado, internacionalmente, há mais de cinco 

séculos e seu marco inicial foi em 1966, com o Relatório de Coleman. Tal relatório foi fruto 

de uma macropesquisa, realizada em escolas norte-americanas, com o objetivo de se 

investigar as diferenças de desempenho dessas escolas (Palermo, 2011). Tratou-se de uma 

longa pesquisa, que avaliou cerca de 570 mil alunos, 60 mil professores e 4 mil escolas 

(Mosteller & Moynihan, 2008).  De acordo com os resultados da pesquisa, o fator que teve 

uma maior interferência no desempenho do aluno foi a diferença socioeconômica entre os 

alunos. Assim, as variáveis que envolvem a escola, como infraestrutura, recursos 

tecnológicos, corpo docente e o nível socioeconômico da escola, não seriam os principais 

fatores responsáveis pela diferença de desempenho escolar. Esse relatório gerou muitas 

discussões e novos estudos sobre o efeito de variáveis no desempenho escolar (Brooke & 

Soares, 2008). 

Segundo Capellini, Tonelotto e Ciasca (2004), o processo de escolarização requer que 

algumas habilidades e competências sejam adquiridas em cada série, e por sua vez, serão pré-



42 

-requisitos para as próximas séries. É dessa maneira que a aprendizagem do aluno vai sendo 

construída. Nesse percurso, alguns fatores podem aparecer como obstáculos para o 

desempenho dos alunos. Tais fatores podem estar associados aos aspectos da escola, da turma 

e do próprio aluno (Paín,1995; Weiss,1992; Tonelotto & Gonçalves, 2002). Percebe-se, 

então, que o desempenho escolar envolve diversos fatores agrupados em diferentes níveis, e a 

literatura, como um todo, compartilha desse mesmo consenso, de que, tanto fatores 

extraescolares, como intraescolares são variáveis explicativas, importantes para o 

desempenho (Andrade, Soares & Francisco, 2008).  

Soares et al. (2008) construiu um modelo conceitual com o objetivo de explicar o 

desempenho escolar, através do qual, o mesmo faz a seguinte consideração: a sociedade é 

uma dimensão superior, que influenciará todas as dimensões que estão abaixo. Ela inclui 

legislação, políticas educacionais e valores sociais. Outra dimensão é o Sistema Educacional, 

que afeta diretamente as práticas escolares. As escolas e os seus processos educacionais se 

configuram como mais uma dimensão e esta interfere, diretamente, no desenvolvimento 

escolar e pessoal, como também, aquelas sofrem interferência dos alunos. E por fim, a 

dimensão dos alunos tem o seu desempenho afetado por todas as dimensões citadas, como 

também, por suas características pessoais, que englobam, aspectos sociodemográficos e 

econômicos, cognição, atitude e empenho (Soares et al., 2008).  

É relevante destacar que o desempenho escolar não pode ser explicado por dimensões 

isoladas, mesmo que, algumas delas tenham a precisão de prever um bom desempenho 

(Soares, 2004; Alves, 2009), mas que elas possuem interdependência e interação, como é 

proposto pelo modelo de Soares et al. (2008). Nesse sentido, o desempenho escolar é 

atribuído a fatores que estão presentes no cotidiano do aluno, como a família, a escola, os 

professores, entre outros (Riani & Neto, 2008).  



43 

A Figura 02, a seguir, apresenta o modelo conceitual, proposto por Soares e Andrade 

(2008).  

 

Fonte: Andrade & Soares (2008) 

FIGURA 02.  Modelo Conceitual Explicativo para Proficiência 

 

Um estudo sobre o referencial teórico utilizado para a construção dos questionários 

contextuais do SAEB, no ano de 2001, foi realizada por Franco et al. (2003) e trouxe bastante 

contribuição para o campo teórico e empírico do desempenho escolar. A partir desse estudo, 

foram estabelecidos construtos referentes às características dos alunos, da sua turma, do 

diretor e da escola. Os questionários contextuais apresentam os construtos e identificam cada 

item, de acordo com o construto ao qual ele pertence. Para a construção desse referencial, foi 

necessário uma revisão da literatura, pois as contribuições de outras pesquisas da área, já 

haviam demonstrado que algumas variáveis são mais relevantes para o desempenho escolar, 
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do que outras (Franco et al., 2003). Os questionários aplicados na Prova Brasil seguem, até 

hoje, essas especificações. 

 

Tabela 01: Construtos relacionados ao aluno, à sala de aula e à escola. 

Construtos Relacionados ao Aluno  

Construtos Especificações  

Caracterização 

sóciodemográfica do aluno 

Idade  

Escolaridade dos pais ou dos responsáveis 

Indicadores de renda 

Estrutura familiar 

Gênero 

Cor Declara 

Capital social Envolvimento da família com a escola  

Relação família com aluno 

Apoio social recebido via escola 

Capital cultural Recursos culturais disponíveis em casa  

Motivação e autoestima Motivação e autoestima 

Práticas de estudo  Dever de casa  

Trajetória escolar 

 

Miscelâneas  

Construtos Relacionados à Sala de Aula 

Construto Especificações  

Caracterização 

sóciodemográfica do professor  

Idade  

Renda 

Etnia 



45 

Gênero 

Educação 

Formação do professor Nível da Formação inicial 

Caracterização da instituição formadora 

Pós-graduação 

Formação continuada 

Experiência Profissional Anos de formação 

Anos como professor 

Anos como professor da disciplina lecionada 

Anos na escola 

Condições de trabalho Salário como professor  

Satisfação com salário 

Exercício de outra atividade remunerada  

Número de escolas em que trabalha 

Número de horas semanais em sala de aula 

Estilo pedagógico  Dever de casa  

Ênfase em raciocínio abstrato, em 

contextualização e/ou em automatização 

(Matemática) 

Ou ênfase em ensino da língua via 

diversidade textual, em contextua lização 

e/ou em automatização (Língua Portuguesa) 

Posturas relacionadas com a avaliação 

 

Expectativa 

 

Expectativa do professor referente à 

conclusão do EF (ou do EM) 

Miscelânea  Presença e rotatividade de professor  
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Turno 

Construtos Relacionados à Escola 

Construto Especificações  

Caracterização 

sóciodemográfica do diretor 

Idade 

Renda  

Etnia  

Educação 

Formação do diretor Nível da Formação inicial  

Formação complementar 

Caracterização da instituição formadora  

Pós-graduação 

Formação continuada 

Experiência do diretor Tempo de trabalho em Educação 

Tempo como diretor 

Tempo como diretor da escola 

Liderança Liderança do diretor 

Condições de trabalho do 

diretor e da equipe 

Carências da escola 

Forma de escolha do diretor  

Carga horária do diretor  

Direção: apoios e interferências 

Trabalho colaborativo Colaboração entre membros do corpo 

docente  

Instâncias de gestão da escola  

Estabilidade ou rotatividade do corpo 

docente 

Organização do ensino e 

políticas de promoção 

Ciclos e sua duração  

Políticas para minoração de repetência e 
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abandono 

Clima acadêmico Comprometimento da equipe com ensino e 

com aprendizagem  

Atitudes frente ao absenteísmo  

Existência de “cantinho de livros” e de 

murais expressivos (só p/ 4a série)  

Organização de atividades voltadas à 

recuperação da aprendizagem  

Existência e utilização da biblioteca 

Clima disciplinar Aspectos do clima disciplinar 

Recursos pedagógicos Recursos pedagógicos 

Situação das instalações e 

equipamentos 

 

Estado de conservação do prédio  

Aspectos ambientais  

Limpeza  

Segurança das instalações 

Existência e estado de recursos pedagógicos 

Situação geral da infraestrutura 

Atividades extracurriculares Voltadas para alunos 

Voltadas para comunidade 

Miscelâneas Admissão de alunos 

Critérios de formação de turmas  

Critérios de atribuição de professores para as 

turmas 

Oferecimento de programas direcionados a 

alunos com necessidades especiais  

Acesso aos resultados do Saeb. 



48 

                    Fonte: Franco et al, 2003 

 

Os construtos citados no Tabela 01 norteiam aspectos importantes, que estão 

relacionados ao desempenho escolar e por isso, é importante que sejam investigados. Os 

construtos relacionados aos alunos são: caracterização do aluno, é um discriminante 

individual, que agrupa os alunos em subgrupos. Nesses subgrupos, é possível identificar-se a 

importância que as características individuais refletem no desempenho escolar. Algumas 

dessas características são: idade, gênero e cor. 

A dimensão socioeconômica do aluno é caracterizada pelos capitais: econômico, 

cultural e social. O capital econômico é a renda familiar dos alunos, mensurado através da 

ocupação dos pais, da quantidade de itens que têm na residência, das condições da moradia, 

em relação ao conforto. O capital cultural é um conceito relacionado aos valores familiares, 

formas de comunicação, é o contexto educacional, em que a família está inserida, como 

hábitos de leitura, frequência de ir ao teatro e cinema. O capital social está relacionado à 

qualidade e à quantidade dos vínculos sociais que indivíduo estabelece, onde mora. 

A motivação e autoestima são construtos relacionados e de difícil mensuração, estão 

associados às expectativas dos alunos, em relação à sua aprendizagem e ao seu futuro 

profissional. De acordo com Willms (1992), é considerada uma medida de engajamento do 

aluno e do professor, em prol da aprendizagem do aluno. O esforço acadêmico relaciona-se 

com o comprometimento do aluno com o seu próprio desempenho escolar, através do 

empenho em realizar as tarefas e estudos. O apoio familiar reflete o envolvimento que os pais 

têm com as atividades escolares e com monitoramento do desempenho do filho. É um aspecto 

importante para o desenvolvimento do aluno. A trajetória escolar se refere ao histórico 
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escolar do aluno, como fracasso, evasão escolar e distorção idade/série. Tais fatores refletem 

bastante no desempenho escolar (Franco et al., 2003). 

As variáveis do professor são aspectos importantes de serem avaliados, pois o 

professor desempenha um papel imprescindível na aprendizagem do aluno e, dessa maneira, 

o SAEB, em sua avaliação, investiga alguns fatores que estão associados ao professor e à 

turma. Os construtos avaliam características sociodemográficas, formação do professor, 

experiência profissional, condições de trabalho, estilo pedagógico, expectativa e rotatividade 

do mesmo. 

O SAEB também contempla alguns construtos relacionados à escola, que são 

descritos, a partir dos questionários do professor, do diretor e da escola. São eles: 

caracterização sociodemográfica, formação e experiência, liderança, condições de trabalho do 

diretor e da equipe, trabalho colaborativo, organização do ensino e políticas de promoção, 

clima acadêmico, clima disciplinar, recursos pedagógicos, situação das instalações e 

equipamentos, atividades extracurriculares e uma miscelânea de outras atividades (Franco et 

al., 2003).  Grande parte da literatura educacional aponta que o papel pedagógico do diretor é 

de extrema relevância. No contexto francês, Bressoux (1994) afirma que a importância do 

papel do diretor pode variar de acordo com a situação socioeconômica da escola.  

Os modelos conceituais que foram apresentados possibilitam explicar melhor como as 

variáveis estão dispostas em relação aos construtos e aos níveis de análise (aluno, turma e 

escola), como também, mostram que o desempenho escolar dos alunos é determinado por 

essas diversas variáveis. 

Os dois modelos explicativos que foram descritos servirão de base para as próximas 

considerações, acerca das potenciais variáveis preditoras do desempenho escolar. A partir de 
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um levantamento teórico, foi possível identificar tais variáveis, e por fim, testá-las para 

mensurar os seus níveis de predição do desempenho.  

Os próximos tópicos contemplam discussões, acerca das variáveis de cada nível. As 

variáveis foram identificadas, a partir dos estudos prévios, consultados na literatura. 

Primeiramente, a discussão versará sobre as potenciais variáveis do nível do aluno, logo após, 

o nível da turma, seguindo, então, o nível da escola.  

2.1.1. Nível do Aluno  

O desempenho do aluno, ao longo de cada ciclo escolar, é concluído de forma 

satisfatória, quando alguns fatores são levados em consideração pela escola, pela família e 

pelo governo. São aspectos que estão altamente envolvidos no desempenho e estão dispostos 

entre características pessoais, que envolvem cor, gênero, idade etc, como também, 

características que se referem à família do aluno, como renda, envolvimento e apoio 

oferecidos ao mesmo, os quais influenciam, diretamente, em sua aprendizagem.  

Esse tópico está voltado para identificar as diferenças entre os aspectos pessoais que 

interferem no desempenho do aluno. A partir de dados de pesquisas realizadas, torna-se 

possível se efetivar discussões, acerca do rendimento do educando, uma vez que, as pesquisas 

que se utilizam de dados da Prova Brasil, levantam essas questões. 

A idade que o aluno ingressa na escola é uma variável importante. Os estudos 

apontam que os discentes que fizeram a pré-escola têm um desempenho maior nas séries 

seguintes, do que os que começaram a estudar a partir da 1º série (Menezes-Filho, 2007). 

Atualmente, no âmbito escolar, características pessoais, como a classificação racial, não são 

identificadas somente como características físicas dos alunos ou determinantes de nível 

socioeconômico, mas também, são relacionadas ao desempenho escolar.  O conceito de raça 

adotado no Brasil considera a classificação racial, a partir das características fenotípicas, 
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como a cor da pele e o tipo de cabelo, e também, a partir do status socioeconômico, o que 

ocasiona uma flexibilidade, assim como, complexidade na classificação racial (Carvalho, 

2005). No entanto, não é a nossa intenção disparar uma discussão acerca da classificação 

racial, uma vez que esta é uma questão de grande repercussão no cenário brasileiro.  

No ano de 2006, o INEP divulgou o “Relatório Nacional SAEB 2003”, um relatório 

importante que veicula algumas informações sobre o SAEB, além dos resultados das 

avaliações. Nesse relatório, são apresentadas as médias do desempenho escolar, em função da 

cor do aluno. Os resultados apontaram que o desempenho dos educandos brancos, do 5º ano, 

tanto em Língua Portuguesa, como em Matemática, estão acima das médias nacionais. Já os 

alunos pretos
1
 e pardos obtiveram médias inferiores às dos alunos brancos, apresentando uma 

diferença de 10 pontos na escala do SAEB, entre pardos e brancos. A diferença entre pretos e 

brancos são mais acentuadas, em Língua Portuguesa, que é de 25 pontos e em Matemática, de 

26 pontos. Entre os alunos pardos e pretos, a diferença de desempenho é de 17 pontos, tanto 

para Língua portuguesa, como para Matemática (Inep, 2006).  

Relacionando a cor declarada pelo aluno com outra variável do nível da escola, que é 

o atraso escolar, verifica-se que essa última variável se apresenta de forma mais intensa, entre 

os alunos pardos e pretos. Ainda sobre o Relatório Nacional SAEB, 2003, os dados do 5º ano 

apontam que a proporção dos alunos em situação de atraso escolar é de 30% para os que se 

autodeclaram brancos, 40% para os pardos e 60% para os que se autodeclaram pretos. Em 

relação aos concluintes do Ensino Fundamental, a proporção entre atraso escolar e cor 

declarada, apresentou aumento, que fica de 34% para os alunos brancos, 47% para os alunos 

pardos e 58% para os alunos pretos. No ensino médio, 35% dos alunos brancos estão em 

                                                           
1
 Optou-se por utilizar a palavra preto, em vez da palavra negro, para seguir a padronização do 

questionário socioeconômico da Prova Brasil. 
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situação de atraso escolar, entre os pardos, 51% dos alunos matriculados não estão na série 

indicada, de acordo com a idade, já entre os alunos pretos, essa proporção aumenta para 60%.  

Diante dos dados apresentados, é possível perceber que as médias de proficiências e o 

atraso escolar são aspectos que apresentam desigualdades, conforme a cor declarada pelo 

aluno, tanto entre pardos e brancos, quanto entre pretos e pardos, no entanto, entre pretos e 

brancos, essa disparidade aumenta. Compreender essas diferenças de desempenho escolar, 

em função da cor do aluno, não é simples e perpassa por questões raciais, vivenciadas no 

Brasil. O preconceito e o racismo, a hierarquização e a classificação ainda estão presentes na 

sociedade e podem ser aspectos que também operam na dinâmica do cotidiano das escolas e 

que podem interferir na autoestima dos alunos pretos. Tais aspectos precisam ser levados em 

consideração, pela gestão educacional, no sentido de instituir políticas públicas que sanem, 

ou pelo menos, amenizem a falta de equidade dos sistemas de ensino do Brasil.  

Em relação ao gênero, os meninos apresentam um maior desempenho em Matemática, 

ao passo que, as meninas, em Língua Portuguesa. Essa diferença é sinalizada em todas as 

séries e é um dado apresentado com frequência (Menezes-Filho, 2007; Albernaz, Ferreira & 

Franco, 2002). Já em relação à renda, Jesus e Laros (2004), apontam em sua pesquisa que, 

quanto maior a renda, maior o desempenho do aluno em Língua Portuguesa. 

O construto Capital Cultural se refere aos hábitos culturais e educacionais da família e 

está relacionado com a quantidade de livros que se têm em casa, a escolaridade dos pais, o 

envolvimento com leitura e com eventos culturais. Couri (2010), em seu estudo trouxe que o 

capital cultural tem um impacto significante no desempenho do aluno. Já Menezes-Filho 

(2007), retrata em seu estudo, que a escolaridade da mãe é um aspecto altamente importante 

para o desempenho escolar. Tal fator embasa-se em explicações acerca de que as mães mais 

bem instruídas cobram mais qualidade de ensino da escola, como também, o professor passa 
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a transmitir o conhecimento com mais facilidade para uma classe com um maior background 

familiar. 

 O Capital Social é um conceito que foi definido por Bordieu e, posteriormente, 

aperfeiçoado por James Coleman, que faz referência às relações sociais, nas quais, o sujeito 

está inserido e que, de alguma forma, ajudam a alcançar os seus objetivos (Coleman, 1996). 

Alguns autores trazem que o Capital Social é um fator importante no desempenho escolar dos 

alunos (Ferrão, Beltrão & Santos, 2002; Soares & Collares, 2006). Quando relacionado à 

escola, refere-se a um ambiente escolar, que seja favorável para a Educação, e de pais que 

mantenham bom relacionamento com a escola e diálogo com o filho (Couri, 2010). 

A trajetória escolar do aluno é citada por Menezes-Filho (2007), como uma variável 

bastante significativa, especialmente, as variáveis que estão relacionadas ao atraso escolar e à 

repetência. Os alunos que estão atrasados, em relação à idade, geralmente, têm um 

desempenho inferior aos demais colegas que estão na série correta ou adiantados, o que pode 

estar relacionado com algum fator da entrada tardia na escola e/ou até, com a discriminação, 

por estar atrasado. A repetência também está associada ao baixo desempenho, ao mesmo 

tempo que tal contexto gera mais custos para a Educação.  

O tempo que o aluno passa na sala de aula é um fator positivo para o desempenho. 

Portanto, os alunos que permanecem de quatro a cinco horas, ou mais de cinco, em sala de 

aula, têm, no geral, um desempenho melhor, do que aqueles que permanecem menos de 

quatro horas. Dessa forma, aumentar o tempo de permanência dos alunos em sala de aula, é 

uma proposta viável, com o intuito de promover maior aprendizagem.  

Variáveis que estão relacionadas a outras ocupações realizadas pelos alunos, além das 

obrigações de estudar, também podem contribuir para o seu desempenho, porém tais 

atividades não refletem um efeito positivo, e sim, negativo, para o desempenho do aluno. Os 
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alunos que realizam atividades domésticas, por mais de quatro horas por dia, têm um 

desempenho inferior, assim como, aqueles que realizam trabalho remunerado. Entretanto, os 

que leem livros ou jornais, possuem computador em casa e mais de vinte livros, além de 

usufruírem de eletricidade disponível e também, a questão de a família ser formada por até 

cinco integrantes, dispõem, então, de motivação para estudar, e, finalmente, apresentam um 

melhor desempenho (Menezes-Filho, 2007). 

Os primeiros estudos na área, retratam que o nível socioeconômico dos alunos é um 

determinante importante para se alcançar uma trajetória escolar bem sucedida. O nível 

socioeconômico da escola também aparece como relevante para o desempenho (Inep, 2006). 

Menezes-Filho (2007), em seu trabalho revela que 10 a 30% das diferenças do desempenho 

entre os alunos é explicado pelas diferenças entre as escolas. 

O estudo sobre “Qualidade e Equidade na Educação Brasileira Fundamental” de 

Albernaz, Ferreira e Franco (2002) destaca alguns determinantes do desempenho escolar, a 

partir de um modelo hierárquico. Os seus resultados apontaram que características individuais 

e familiares, como também, o nível socioeconômico da família, são fatores determinantes do 

desempenho do aluno, seguindo das características raça e gênero. Outros fatores importantes 

para este estudo foram variáveis escolares e do professor, destacando-se a estrutura física da 

escola e o nível de formação do professor.  

2.1.2. Nível da Turma 

 Alguns estudos realizados entres os anos de 1980 e 1990, mostravam que boa parte do 

desempenho escolar foi atribuído à escola, porém o que ocorre dentro da sala de aula também 

gera impacto no desempenho das turmas (Bidwell & Kasarda, 1980). No Brasil, ainda são 

poucos os estudos que investigam o nível da turma, diante do desempenho escolar, porém 

estudos internacionais na Bélgica, Israel e nos Estados Unidos, respectivamente (Bieke De 
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Fraine et al., 2003; Yair, 1997; Hoxby, 2000), apontam que o tamanho da turma e a atuação 

pedagógica dos professores são aspectos que dizem respeito à turma e impactam no 

desempenho da mesma (Palermo, 2011). 

O nível da turma é determinado por variáveis provenientes do professor. 

Características dos alunos que, agregadas formam aspectos grupais, como também, o 

tamanho da turma, são características que ajudam a definir o perfil da turma. De um modo 

mais abrangente, a qualidade do professor seria um fator significante para um melhor 

desempenho escolar, mais especificamente no que se refere ao nível de formação acadêmica 

do docente (Albernaz, Ferreira & Franco, 2002).  

De acordo com Menezes-Filho (2007), em sua pesquisa, dentre as variáveis do 

professor, a que causou maior impacto no desempenho do aluno foi a idade do docente, em 

que, professores com mais de 49 anos, transmitem o conhecimento de forma mais efetiva. Já 

para Mello (1994), os fatores que influencia um bom desempenho são os seguintes: 

formação, experiência, capacitação continuada, acompanhamento e supervisão do professor, 

como também, as estratégias de organização da sala de aula e o método adotado para o 

ensino. Para Palermo (2011), a formação do docente também seria significativa, juntamente 

com a jornada de trabalho do mesmo e experiências relacionadas com a violência vividas 

pelo mesmo.   

Alguns estudos como o de Alves e Soares (2007), apontam que a maneira como as 

escolas alocam os alunos dentro das turmas geram impactos no desempenho escolar. A 

organização dos alunos, em função da turma, é definida de acordo com os seguintes critérios: 

nível de habilidade, idade, e até nível socioeconômico de uma forma indireta. Essa divisão 

forma grupos com características específicas, que podem, em certa medida, impactar no 

desempenho final dos alunos, turmas e escolas.  
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As características individuais, quando combinadas, formam grupos com aspectos 

peculiares e, consequentemente, grupos diferentes entre si, que geram resultados diferentes 

dos individuais. Essa composição das turmas que gera um efeito contextual, a partir dos 

grupos, é conhecida na literatura, como “efeito de pares”. O conceito de efeito de pares se 

refere ao grupo de pessoas independentes, mas que, quando passam a se relacionar, 

desenvolvem uma cultura e padrões de comportamentos peculiares, e as regras grupais irão 

interferir na conduta individual (Rutter et al. 2008). 

Neste sentido, o efeito da turma sobre o desempenho escolar, apresenta um papel 

importante, uma vez que a composição da mesma irá influenciar nas práticas em sala de aula. 

Estas, possivelmente, influenciarão o conteúdo desenvolvido em sala, o relacionamento entre 

o professor e a turma, como também, no desempenho do grupo, como um todo, além da 

escola e dos alunos. (Burns & Mason, 2002, apud Alves & Soares, 2007). 

Outros elementos específicos da turma, capazes de afetar o desempenho, referem-se 

ao tamanho da turma, ao ambiente físico da sala de aula, ao turno de estudos e aos recursos 

disponíveis em sala de aula. Dentre essas características citadas, o fator que mais chama 

atenção na literatura, é o tamanho da turma, fator que se destaca, em turmas menores, pois 

são mais favoráveis para um melhor desempenho. Além de que, turmas menores 

proporcionam maior proximidade entre o professor e o aluno, o que contribui para a 

formação de atitudes positivas dos educandos em relação ao aprendizado (Soares, 2004).  

A discussão acerca da influência das variáveis do professor, em relação ao 

desempenho do aluno, é um pouco controversa. Alguns autores apontam que a qualidade do 

ensino escolar é determinada também pela prática do professor, potencializando assim, a 

prática pedagógica do professor e ofertando a ele, um papel importante na aprendizagem do 

aluno (Franco et al., 2003; Soares, 2004). Portanto, alguns estudos têm demonstrado que as 



57 

variáveis referentes ao professor não têm apresentado resultados significativos, ou quando o 

são, têm um peso irrelevante (Palermo, 2011). 

Outro aspecto interessante se refere ao engajamento do professor em motivar e 

oferecer uma melhor assistência ao aluno, caracterizando-se como indicadores que elevam a 

autoestima do discente e, consequentemente, o seu aprendizado (Bloom, 1976; Sammons, 

2008 apud Madaus et al., 2008). 

Reynolds e Teddlie (2008), realizaram um estudo com o objetivo de compilar alguns 

artigos educacionais na Inglaterra, Holanda e Estados Unidos, entre os anos de 1970 e 2000. 

Essa compilação dos artigos possibilitou identificar os principais aspectos relacionados a um 

bom desempenho. Evidenciam-se três fatores, que estão relacionados à qualidade de ensino 

na sala de aula. O primeiro fator se refere à gerência do tempo de aula, que indica que o 

professor deve ser pontual, quanto ao início e ao término da aula. O segundo, foi o 

planejamento prévio da prática docente, que consiste num planejamento, com objetivos 

claros, e que o material e o conteúdo sejam especificados para o aluno. O terceiro fator se 

relaciona ao comportamento do professor em sala de aula, no sentido de que este estimule os 

alunos a participarem das aulas, a tirarem suas dúvidas, como também, a manterem foco nos 

estudos. 

 De acordo com Alves e Franco (2008), os fatores que mais impactam o desempenho 

escolar seriam a dedicação do professor em lecionar, a prática da correção do dever de casa e 

o cumprimento do conteúdo programado. Outros aspectos são citados por Ferrão e Fernandes 

(2001), que se referem à dialética em sala de aula, entre o professor e o aluno, como também, 

à capacitação do professor.  

O respeito e a disciplina dos alunos em sala de aula não apresentam níveis muito 

diferenciados, são aspectos importantes da escola e geram um bom desempenho da turma 



58 

(Andrade & Laros, 2007). De um modo geral, as pesquisas de avaliação educacional, mais 

precisamente, os estudos referentes às variáveis relacionadas ao desempenho escolar, não 

apresentam fortes correlações com aquelas agregadas à turma.Talvez seja por esse motivo, 

que a literatura disponha de dados diversificados, quanto ao impacto da turma sob o 

desempenho escolar, sendo que as variáveis que mais se sobressaem nas pesquisas anteriores, 

são as relacionadas com os aspectos do aluno e da escola.  

Diante dessa explanação acerca das potenciais características da turma, identificam-se 

como aspectos importantes, as práticas pedagógicas, as características do professor, a 

composição da turma, como também, características grupais, compartilhadas pelos alunos. 

Todos esses fatores são relacionados com o desempenho escolar do aluno.   

2.1.3. Nível da Escola 

O nível da escola se configura como o estágio superior da análise para o desempenho. 

Diante disso, os níveis do aluno e da turma fazem parte desse contexto mais abrangente, que 

é a escola. De acordo com Rutter et al., (2008) a escola é o lugar onde todos os níveis se 

encontram, e assim, todos os efeitos que influenciam o desempenho estão presentes nela. 

Algumas pesquisas apontam que o nível da escola possui uma grande influência no 

desempenho do aluno, e que o nível socioeconômico (NSE) da escola chega a explicar mais 

de 70% da variância do desempenho. O que leva os autores a hipotetizarem que os alunos 

com NSE baixo ou alto, estudando em uma escola com bons recursos, irão ambos obter um 

bom desempenho escolar. Menezes-Filho (2007) chama atenção para o fato de que o estado 

de conservação do prédio escolar está associado a um melhor desempenho, como também, a 

situação dos equipamentos e instalações da escola contribuem, positivamente, para o aluno 

(Jesus & Laros, 2004; Andrade & Laros, 2007). 
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Menezes-Filho (2007), nos resultados do seu estudo, apresenta que a inclusão digital, 

ou seja, a necessidade de se ter computadores nas escolas, não gera muito impacto no 

desempenho dos alunos. Porém, um fator que mostra relação positiva com o desempenho é a 

possibilidade de a escola agregar um critério de seleção para o ingresso dos alunos, porque 

quando se realizam tal tipo de escolha, os resultados do desempenho escolar são maiores. No 

entanto, o que seria importante é a melhoria do desempenho, independentemente de a escola 

adotar ou não, esse tipo de critério.  

Em relação ao recurso financeiro destinado à escola, no contexto brasileiro, esse é um 

fator que pode diferenciar as escolas, em relação ao desempenho escolar. No entanto, em 

estudos internacionais, este não seria um fator tão importante, devido a não existência de 

diferenças, nem de grandes empecilhos, na liberação dos recursos financeiros (Soares, 2004).  

Os recursos financeiros se referem aos equipamentos que as escolas possuem e às suas 

condições de uso, como também, à conservação das dependências, pois refletem como os 

recursos financeiros estão sendo administrados. Quando os recursos são bem aplicados, 

proporcionam um ambiente de aprendizado agradável e mais propício ao desempenho dos 

alunos (Soares, 2004; Klein, 2006).  

O projeto pedagógico da escola também tem impacto no desempenho do aluno, pois é 

no projeto pedagógico que contêm todas as decisões importantes, como também, as 

intervenções possíveis a serem adotadas pela instituição escolar. Soares (2007) atenta para a 

importância de os projetos pedagógicos serem maleáveis, devido às diversas realidades 

existentes no Brasil. As práticas e políticas existentes no projeto pedagógico são as seguintes: 

critérios de composição da turma, uso do tempo escolar, programas de reforço escolar, 

incentivo às atividades extracurriculares, incentivo da participação dos pais, escolha do livro 
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didático, dos materiais, dos recursos e equipamentos. De acordo com (Soares, 2004), tais 

práticas devem ser utilizadas visando a um melhor clima e desempenho escolar.  

A escolha do livro didático é bastante importante para o desempenho do aluno, pois é 

a partir do seu uso, que é gerado o aprendizado. Assim como escolha do livro, a maneira 

como será o uso dele, tanto na sala de aula, como em casa, também é importante (Soares, 

2004). A indefinição curricular e a falta de uma base pedagógica são fatores que prejudicam a 

organização do ensino, e o desempenho do aluno corre risco de ser prejudicado. 

O desempenho escolar é multideterminado, como já fora afirmado, desde o Relatório 

de Coleman (1966). Os seus resultados trouxeram os seguintes dados: menos de 4% da 

variabilidade do desempenho era atribuída aos professores e menos de 2%, às escolas. 

Mesmo que esses dados destoem dos resultados mais recentes, ainda assim, foram 

importantes para a época e contribuíram para a ideia de que o desempenho não tem somente 

um fator explicativo (Palermo, 2011).  

O mapeamento das potenciais variáveis, a partir da literatura disponível e a breve 

explanação acerca da modelagem multinível, tornam possível a realização das análises 

estatísticas, com o propósito de se estabelecer o modelo de desempenho escolar. Para seguir 

uma ordem lógica, primeiramente, foi testado um modelo nulo, a fim de se verificar qual o 

melhor ajuste do modelo. Seguido das análises para o nível 1 (aluno), para o nível 2 (turma), 

e para o nível 3 (escola).  
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CAPÍTULO III. CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 Este capítulo tem o objetivo de apresentar as variáveis explicativas, selecionadas para 

a análise estatística. Para identificar as potenciais variáveis preditoras, foi realizada uma 

revisão de literatura em estudos prévios da área. Dessa maneira, foram selecionadas as 

variáveis mais citadas nos estudos e que estão contempladas nos questionários 

socioeconômicos.  

3.1. Apresentação das variáveis do estudo 

 A variável de desempenho escolar, selecionada como variável critério, foi a 

proficiência em Língua Portuguesa dos alunos que realizaram a Prova Brasil no ano de 2011. 

A Prova Brasil se configura como um instrumento que permeia uma política pública 

educacional. É utilizada pelo Governo Federal para se verificar o cumprimento da primeira 

diretriz do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), criado pelo Decreto número 6.094 

de 24 de abril de 2007. O PDE é uma ferramenta gerencial que auxilia na execução e 

monitoramento da qualidade do ensino. 

 O presente instrumento avalia o desempenho dos alunos em duas séries distintas, no 

5º e 9º anos do Ensino Fundamental, séries que finalizam ciclos escolares. Possibilita 

mensurar a proficiência dos alunos, em Língua Portuguesa e Matemática, e assim, identificar 

o desempenho geral dos mesmos.  

A investigação do desempenho em ambas as disciplinas é realizada com base na 

Matriz de Referência (Escala SAEB), a qual irá estabelecer o referencial curricular, avaliado 

em cada série e disciplina, em que se esclarecem as competências e as habilidades exigidas 
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do avaliado. As matrizes de referência têm como base os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), os quais traçam o perfil para o currículo, apoiado nas competências básicas para a 

inserção dos jovens na vida adulta, como também, orientam os professores em relação à 

importância da contextualização e interdisciplinaridade do conteúdo. Para a sua elaboração, 

foram necessários: consultar os currículos propostos pelas Secretarias Estaduais de Educação, 

consultar professores da áreas, bem como examinar os livros didáticos mais utilizados em 

cada série.  

A matriz é a referência adotada para a elaboração dos itens da prova. De acordo com 

Nery (2000), ela é a operacionalização das propostas ou guias curriculares, ou seja, elas 

avaliam as competências e as habilidades que os alunos devem alcançar nas séries e 

disciplinas em questão. 

O teste de Língua Portuguesa traz como foco, a habilidade específica de leitura. A 

habilidade se refere ao aspecto prático de saber fazer determinada tarefa, isto é, saber 

desempenhar a leitura. Já a competência pode ser compreendida como a possibilidade de 

enfrentar determinadas situações, a partir dos conhecimentos adquiridos em determinada 

habilidade. Em outras palavras, refere-se a ser criativo e inovador em situações diversas.   

Dentro dessa ótica, a leitura é uma das habilidades que proporcionam ao aluno, ser 

competente em Língua Portuguesa. Dessa maneira, configura-se que as habilidades 

constroem determinadas competências. Para identificar o nível em que os alunos se 

encontram em tal habilidade, são elaborados itens que refletem diferentes níveis de 

complexidade. Assim, os acertos ou erros definem o patamar de leitura dos mesmos. 

Pela escala SAEB, a nota de um aluno em Língua Portuguesa é classificada em oito 

níveis. Essa grande quantidade de níveis existe, porque a escala utilizada para registrar as 

notas dos alunos do 5º ano é a mesma utilizada para os alunos do 9º ano. Por isso, espera-se 
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que os alunos do 5º ano apresentem pontuações inferiores aos alunos do 9º ano. A 

classificação dos alunos nesses níveis, é realizada, a partir da pontuação que eles conseguem 

atingir, em cada teste, a qual varia de 125 a 350 pontos. Não obstante a determinação de tais 

níveis, não existe ainda uma definição clara por parte do SAEB, acerca de qual nível seja 

preciso atingir para ter um domínio da habilidade de leitura. Nesse sentido, os pontos de corte 

podem variar de acordo com as diferentes instituições, municípios e estados. De maneira 

geral, uma maior pontuação significa um melhor desempenho do aluno.  

Já as variáveis explicativas são aquelas que predizem o comportamento da variável 

critério (habilidade em Língua Portuguesa). Uma discussão mais detalhada acerca dessas 

variáveis foi realizada no Capítulo 2. Assim, para o presente estudo, foram selecionadas 

diversas variáveis explicativas, que estão contempladas nos questionários socioeconômicos 

das escolas, diretores, professores e alunos da Prova Brasil 2011. O questionário do diretor se 

refere ao nível da escola, e o do professor, ao nível da turma. Todas as variáveis explicativas 

desse estudo fazem menção à variável critério pesquisada, isto é, avalia como o desempenho 

em Língua Portuguesa é determinado a partir de diferentes variáveis.  

Na variável critério do estudo, o desempenho escolar é medido, no nível intervalar, ou 

seja, é uma variável quantitativa, passível de mensurar a média, mediana e desvio padrão. Já 

as variáveis explicativas, são medidas em diferentes níveis (nominal, ordinal e intervalar), ou 

seja, elas podem ser qualitativas ou quantitativas. Por exemplo, as variáveis gênero e raça dos 

alunos e dos professores são variáveis nominais. Como exemplo de variável ordinal, pode ser 

citado o nível de escolaridade dos pais. A variável intervalar pode ser exemplificada a partir 

do seguinte item do questionário do diretor, “Qual é aproximadamente sua renda familiar 

bruta?”. 
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Com o intuito de organizar melhor os dados, foi realizado um mapeamento das 

variáveis, a partir dos questionários socioeconômicos. Para tanto, foi necessário estudar cada 

questionário e analisar item por item, e assim, classificar a quais itens as variáveis 

correspondem. Dessa forma, foi possível identificar quais seriam as potenciais variáveis 

explicativas para o desempenho escolar, sendo utilizados ainda, estudos prévios para tanto.  

 Ao analisar o questionário do aluno, foram identificadas dez variáveis explicativas, 

que são: gênero, raça, idade, itens domésticos, nível de escolaridade da mãe, nível de 

escolaridade do pai, hábito de leitura do aluno, hábitos culturais, tarefas domésticas e se 

trabalha fora de casa. Na Tabela 02, são apresentadas as variáveis com os itens que as 

correspondem no questionário da Prova Brasil, como também, as referências que já citaram 

tais variáveis em estudos anteriores.   

 

Tabela 02: Variáveis explicativas do nível 1 (questionário do aluno).  

Referência da 

Literatura 

Variáveis Itens no 

questionário 

 

BNDES (2002), 

Castro (2009), 

Menezes-filho 

(2007). 

Gênero 

 

1  

 

 

 

BNDES (2002), 

Inep (2006). 

Raça 2 

Menezes-Filho Idade 4 
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(2007).  

Albernaz, Ferreira 

& Franco (2002), 

Jesus e Laros, 

(2004), Castro, 

(2009), 

Schiefelbein e 

Simmons (1980). 

Itens domésticos 5 ao 15  

Jesus e Laros, 

(2004), Riani e 

Rios-Neto (2008), 

Menezes-Filho 

(2007). 

Nível de escolaridade 

dos pais ou dos 

responsáveis 

16 (mãe) e 23 

(pai) 

 

Couri (2010), Hábito de leitura do 

aluno 

32 ao 37  

Couri (2010), Hábitos culturais 38 ao 42  

Menezes-Filho 

(2007). 

Tarefas domésticas 44 

Jesus e Laros 

(2004), Menezes-

filho (2007). 

 

Trabalha fora de casa  

 

45 
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 Para o nível da turma, as variáveis foram selecionadas a partir da análise realizada no 

questionário do professor. Essas se referem às características do professor, são elas: gênero, 

idade, raça, nível de escolaridade, formação complementar, salário bruto na escola, salário 

total como professor, anos que trabalha como professor, quantidade de escola que trabalha, 

carga horária semanal, regime de trabalho, práticas pedagógicas utilizadas em sala de aula, 

prática pedagógica utilizada na disciplina de língua portuguesa. A tabela 03 apresenta os itens 

referentes às variáveis e aos autores que já mencionaram tais variáveis.  

 

TABELA 03: Variáveis explicativas do nível 2 (questionário do professor). 

Referência da 

Literatura 

Variáveis Itens no 

questionário 

Felicio (2010) Gênero 

 

1  

 

 

 

Menezes-Filho 

(2007), 

Idade  2 

Soares e Alves 

(2003) 

Raça 3 

 

Albernaz, Ferreira 

e Franco (2002), 

Menezes-filho 

(2007), Riani e 

Nível de escolaridade 4  
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Rios-Neto (2008), 

Mello (1994), 

Palermo (2011), 

Mello (1994), 

Ferrão e Fernandes 

(2001). 

Formação complementar 9 

 

Albernaz, Ferreira 

e Franco (2002), 

Castro (2009) 

Menezes-filho, 

(2007). 

 

Salário bruto na escola 14  

Albernaz, Ferreira 

e Franco (2002), 

Castro (2009) 

Menezes-filho, 

(2007). 

 

Salário total como 

professor 

16  

Castro (2009). Anos que trabalha como 

professor 

17  

Castro (2009). Quantidade de escola 

que trabalha  

21 
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Palermo (2011). Carga horária semanal 22 

 Regime de trabalho 23 

Mello (1994), 

Castro (2009). 

Práticas pedagógicas 115 até 

Mello (1994), 

Castro (2009). 

Prática pedagógica 

utilizada na disciplina de 

Língua Portuguesa.  

133 ao 141 

 

 Por fim, para o nível da escola, a análise foi realizada a partir do questionário da 

escola e do diretor. Esses dois questionários contemplam itens importante referentes à escola. 

As variáveis que foram selecionadas, após a análise do questionário da escola, foram as 

seguintes: infraestrutura, segurança e recursos tecnológicos. Já as variáveis selecionadas, a 

partir do questionário do diretor, foram: merenda escolar, problemas que podem acorrer na 

escola, violência fora da escola, violência dentro da escola, aluno agressor, professor 

agressor, funcionário agressor, atividades extracurriculares, programa de redução de taxa de 

abandono e suporte escolar (programa de apoio ou reforço de aprendizagem). Em seguida, na 

tabela 04, encontram-se as variáveis com os itens e referência da literatura. 

 

TABELA 04: Variáveis explicativas do nível 3 (questionário do diretor e da escola). 

Referência da 

Literatura  

Variáveis Itens no 

questionário 
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Riani e Rios-Neto 

(2008). Menezes-

Filho (2007), Jesus 

e Laros (2004) 

Andrade & Laros, 

(2007). 

 

Infraestrutura 

 

7 ao 21 

(Questionário 

da escola) 

 

 

 

Castro (2009). Segurança 22 ao 36 

(Questionário 

da escola) 

 

Jesus e Laros 

(2004). 

Recursos tecnológicos 37 ao 55 

(Questionário 

da escola) 

 

Passador et al. 

(2012). 

Merenda escolar 45 ao 54 

Biondi & Felício 

(2007). 

Problemas que podem 

acorrer na escola 

55 ao 64 

(questionário 

do diretor) 

 

Soares (2004). Violência fora da escola 133 ao 153 

(Questionário 
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do diretor) 

Soares (2004). Violência dentro da 

escola 

154 ao 174 

Soares (2004). Aluno agressor 179 ao 184 

Lamas, Freitas & 

Barbosa (2013), 

Soares (2004). 

Professor agressor 

 

185 à 190 

Soares (2004). Funcionário agressor 191 ao 196 

Soares (2007). Atividades 

extracurriculares 

114 e 115 

Castelar, Monteiro 

& Lavor (2012). 

Programa de redução de 

taxa de abandono 

36 

Soares (2007). Suporte escolar 

(programa de apoio ou 

reforço de 

aprendizagem) 

43 

  

 É importante ressaltar que a Prova Brasil é uma avaliação destinada a mensurar o 

desempenho de alunos dos 5º e 9º anos. Neste estudo, optou-se por investigar o desempenho 

somente dos alunos do 5º ano. O principal motivo dessa escolha se refere à questão de o 

aluno do 5º ano ainda estar em uma fase de formação, que exige mais cuidado e apoio de 

todos os atores envolvidos com a Educação, especialmente a escolar, que, neste período, 

configura -se como uma base importante na educação do aluno. Dessa forma, as variáveis dos 



71 

três níveis contribuem de uma maneira mais decisiva no desempenho do educando, uma vez 

que, nessa fase, o aluno necessita de uma atenção, diferenciada, de todos os envolvidos no 

processo de aprendizagem. 

 A partir da definição da variável critério e das variáveis explicativas, foi estabelecido 

um modelo teórico. Este modelo possibilita a visualização mais clara de todas as variáveis na 

Figura 03. 

 

FIGURA 03.  Modelo teórico da variável critério e das variáveis explicativas.  
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A seguir, o Capítulo IV irá contemplar os passos que foram seguidos para alcançar os 

resultados do estudo. 
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CAPÍTULO IV. MÉTODO 

   

Participantes 

Fizeram parte da pesquisa 100.000 alunos do 5º ano do ensino fundamental, que 

realizaram o exame da Prova Brasil, no ano de 2011. Esta amostra foi escolhida, por 

apresentar distribuição de frequências de respostas similares às apresentadas pela população e 

com a finalidade de reduzir o tempo de estimação dos modelos multinível. Foram 

investigados os estudantes das Escolas Públicas Municipais, Estaduais e Federais, de todas as 

Unidades Federativas do Brasil. Em relação ao gênero dos participantes, 51.20% da amostra 

foi composta por alunos do sexo masculino. No que diz respeito à idade, a maioria tem entre 

10 e 11 anos de idade, com frequência de 42.75% e 33.84%, respectivamente, seguido dos 

alunos, com idade de 12 anos, com 10.71%. A etnia dos participantes foi declarada da 

seguinte forma: 45.25% pardos, 30.15% brancos, 9.68% pretos, e menos de 5.0% se 

declararam amarelo ou indígena. 

 

Instrumentos 

Foram utilizados os cinco instrumentos de avaliação da Prova Brasil: quatro 

questionários voltados à investigação de características socioeconômicas da escola, do 

professor, do diretor e do aluno; e o quinto instrumento, composto pelos itens da avaliação de 

desempenho na disciplina de Língua Portuguesa da Prova Brasil, construídos com base nas 

matrizes de referência para o 5
o
 ano. Assim, todos os instrumentos utilizados são avaliações 

previamente concebidas e desenvolvidas pelo INEP. Os questionários socioeconômicos que 
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trazem os dados mais relevantes para análise estão disponíveis como anexos. Como o INEP 

não disponibiliza os itens da Prova Brasil, não serão apresentados os itens utilizados para a 

avaliação do desempenho. 

Os instrumentos estão descritos a seguir:  

1º) Questionário do aluno: É composto por 54 itens, que investigam aspectos 

socioeconômicos do aluno e dos pais, como também, o envolvimento do aluno e dos pais 

com a Educação. É um instrumento respondido pelo próprio aluno, após a aplicação da prova. 

2º) Questionário do professor: São 152 itens, que têm o objetivo de coletar dados, 

acerca da formação profissional, das práticas pedagógicas, do perfil socioeconômico e 

cultural dos professores e das turmas em que a avaliação está sendo aplicada. 

3º) Questionário do diretor: Composto por 212 itens, que avaliam formação 

profissional, práticas pedagógicas, características da escola, estilos de liderança e formas de 

gestão. 

4º) Questionário da escola: É um questionário de 72 itens, que avaliam os aspectos 

físicos, os recursos materiais disponíveis, a segurança e estado de conservação da escola. 

Tem ainda a pretensão de avaliar práticas e postura de professores e alunos.  

5º) Teste Prova Brasil: Consta de uma avaliação de Matemática e uma, de Língua 

Portuguesa, cada uma com dois blocos. Cada bloco contém 11 questões, as quais deverão ser 

respondidas em 25 minutos. Esse instrumento avalia a proficiência do aluno, nas duas 

disciplinas. Para este estudo, foi utilizada somente a avaliação de Língua Portuguesa.  

 

Procedimentos de Coleta de Dados 

Os dados da pesquisa são secundários, dessa forma, em todas as fases de investigação, 

foram utilizados os bancos de dados produzidos pelo INEP. 
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Procedimentos de Análise de Dados 

Para a análise multinível dos indicadores socioeconômicos sobre o desempenho, 

diferentes procedimentos foram realizados. A explicação mais detalhada de tais 

procedimentos, que definem a análise multinível, encontra-se no Capítulo I, no tópico 1.2. A 

Modelagem Multinível na Pesquisa Educacional. 

A seguir, os procedimentos utilizados na análise dos dados estão descritos brevemente.  

1) Teste de normalidade da distribuição dos escores de desempenho em Língua 

Portuguesa. 

Tem como objetivo verificar se a variável critério pode ser utilizada dentro de um 

modelo paramétrico de regressão multinível. Para tal, este teste verificou se a distribuição de 

escores apresenta-se em formato de uma curva senoidal, ou seja, em forma de sino. 

 

2) Estimação do modelo nulo. 

Busca verificar a partição da variância da variável critério, entre os níveis de análise, 

quando não são utilizadas variáveis explicativas. A princípio, foram estimados três modelos 

nulos, dois modelos de dois níveis (aluno-turma e aluno-escola) e um modelo de três níveis 

(aluno-turma-escola), a fim de se verificar qual deles apresenta um melhor ajuste e, 

consequentemente, uma maior variância explicada. Para a estimação dos modelos nulos, foi 

utilizado o pacote lme4 do software R. 

 

3) Calcular os índices de ajuste do modelo. 

Como os modelos nulos são modelos aninhados (nested models), ou seja, os alunos 

encontram-se agrupados dentro de turmas, as quais por sua vez, encontram-se situadas dentro 

de escolas, foi possível verificar, a partir do teste da razão da log-verossimilhança, qual 
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modelo apresenta um melhor ajuste. O modelo mais bem ajustado e, portanto, mais 

significativo é aquele que possui um menor valor de deviance (log-verossimilhança) e maior 

valor para o qui-quadrado. Além desses dois, foram calculados o AIC e o BIC, índices de 

ajuste que, quanto menores os seus valores, melhor o ajuste geral do modelo. Isto é, qual 

modelo possui uma maior redução dos resíduos entre os níveis, ou seja, menor variância de 

erro. Para se verificar qual modelo apresenta um melhor ajuste, foi empregada a função 

anova, também do software R. 

 

4) Estimação do modelo condicional. 

Essa etapa procura verificar a variabilidade total da variável critério, a partir de um 

modelo multinível, com ao menos, uma variável explicativa para um dos níveis. Seguindo 

assim, o procedimento similar ao modelo nulo estimado supracitado. O modelo condicional, 

empregado, buscou utilizar o intercepto aleatório dos níveis superiores nos níveis inferiores, 

mantendo os coeficientes de regressão de cada variável explicativa fixos. Sendo assim, foram 

testados, prioritariamente, três modelos: um modelo, considerando variáveis do primeiro 

nível, outro, considerando variáveis do primeiro e segundo níveis, por fim, um modelo 

considerando variáveis do primeiro, segundo e terceiro níveis, ao mesmo tempo. 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Este capítulo tem o objetivo de apresentar os resultados que foram alcançados, a partir 

das análises realizadas. Cada nível de análise será abordado de forma específica, e logo 

abaixo de cada tabela, são feitos os comentários sobre as variáveis que apresentam peso 

maior para a explicação do desempenho escolar. É válido lembrar que, nas Tabelas 04, 05 e 

06, encontram-se os pesos das variáveis explicativas em relação à variável critério. Não são 

apresentadas determinadas categorias de algumas variáveis, pois essas categorias foram 

estabelecidas como grupo de contraste
2
. 

Antes do estudo dos modelos multiníveis, procedeu-se à investigação da normalidade 

da variável critério. É necessário realizar esse procedimento, quando se está trabalhando com 

uma variável intervalar, ou seja, é importante identificar se a variável testada segue uma 

distribuição normal. Nesse sentido, como pode ser visualizado no Gráfico 01, o desempenho 

dos alunos apresenta uma distribuição normal, sendo possível utilizá-lo como variável 

quantitativa para modelos futuros de regressão. 

                                                           
2
 A descrição sobre “Grupo de Contraste” encontra-se no Capítulo 1, tópico 1.2.5. Variáveis Dummy, 

página 37.  
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Gráfico 01. Teste de normalidade da variável de desempenho em LP 

 A seguir são apresentados os resultados da estimação do modelo nulo. 

5.1. Ajuste do Modelo Nulo de Dois e Três Níveis  

O modelo nulo caracteriza-se por não considerar variáveis explicativas em nenhum 

dos seus níveis, de modo que seja utilizada somente a variável critério em cada um dos seus 

níveis, com o propósito de estimar a partição da variância entre os níveis (Palermo, 2011). Já 

a inclusão de variáveis da turma e da escola exige o uso de um modelo de três níveis. No 

entanto, primeiramente, foram testadas diferentes configurações para os níveis em questão, 

para assim, inferir se esse modelo se sustenta estatisticamente. Dessa forma, foram ajustados, 

inicialmente, dois modelos de dois níveis e um, de três níveis, a saber: aluno e turma; aluno e 

escola; aluno, turma e escola, respectivamente. 

A variância total do desempenho em Língua Portuguesa entre as turmas é estimada 

pela soma do intercepto da turma com o residual da própria turma: 498.39 + 1582.2 = 
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2080.59. Já o coeficiente de partição da variância (CPV) é a divisão do intercepto pela 

variância total, 498.39 / 2080.59 = 0.2402, o que indica que 24.02% da variância em 

desempenho em Língua Portuguesa pode ser atribuída a diferenças entre turmas. 

A variância do desempenho em Língua Portuguesa entre as escolas é estimada da 

mesma maneira: intercepto da escola (396.99) + residual (1686.75) = 2083.74. O CVP 

(396.99 / 2083.74 = 0.1905) indica que 19.05% da variância do desempenho em Língua 

Portuguesa pode ser atribuída as diferenças entre escolas.  

O percentual total da variância para o último nível (aluno, turma e escola) é calculado 

somando o Efeito-Turma, Efeito-Escola e o Residual (162.19 + 337.90 + 1581.67 = 2081.76) 

e utilizando-o como denominador para a divisão com soma do intercepto da turma e escola 

(500.09 / 2081.76 = 0.2402 ou 24.02%). O percentual da variância total explicada deve 

apresentar um valor igual ao percentual para o efeito-turma, como aconteceu. Porém, às 

vezes, é necessário aproximar o valor. A partição da variância de cada modelo, de acordo 

com os níveis está descrita na Tabela 05. 
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TABELA 05: Participação da variância de acordo com Modelos Nulos 

 

Modelos Níveis Variância Efeito-Turma Efeito-Escola 

Modelos com 

dois níveis 

Alunos 1582.2 

24.02% - 

Turmas 498.39 

Alunos 1686.75 

- 19.05% 

Escolas 396.99 

Modelos com 

três níveis 

Alunos 1581.67 

7.79% 16.23% Turmas 162.18 

Escolas 337.90 

 

 De acordo com a Tabela 05, o Efeito-Turma é o percentual da variância explicada 

pelas variáveis da turma e o Efeito-Escola, o percentual de variância explicada pelas variáveis 

da escola. O modelo de dois níveis mostra que o Efeito-Turma é maior do que o Efeito-

Escola, com 24.02% contra 19.05%, respectivamente, corroborando com Alves e Soares 

(2007), quando salientam que os aspectos das turmas interferem mais no desempenho dos 

alunos do que os aspectos das escolas. 

No entanto, no modelo de três níveis, o Efeito-Escola teve um percentual de variância 

explicada superior ao Efeito-Turma, 16.23% e 7.79%, respectivamente. Este resultado difere 
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do modelo de dois níveis, mas pode ser justificado pelo estudo de Albenaz, Ferreira e Franco 

(2002), quando apontam que “escolas melhores levam a melhores resultados” (p. 23). Tais 

autores afirmam ainda que, a falta de recursos tecnológicos e financeiros, estrutura física 

insuficiente, despreparo do professor são variáveis que interferem no desempenho do aluno, 

na equidade das escolas e na qualidade do Sistema Educacional. Da mesma forma, Teddie & 

Reynolds (2000) trazem em sua revisão que, a variabilidade atribuída às escolas aumentou. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, a variabilidade gira em torno de 10%, na Holanda, entre 

11 e 12% e na Alemanha, 12% (Palermo, 2011). 

No estudo de Soares, César e Manbrini (2001), foi visto que há uma grande diferença 

entre o desempenho dos alunos, e que está relacionada à escola, ou melhor, ao tipo de escola, 

se é privada ou pública. Tal discrepância entre as escolas, apresenta uma forte relação com a 

infraestrutura e os recursos tecnológicos, o que leva os autores a pensar que a melhoria das 

escolas está diretamente relacionada à melhoria no desempenho do aluno. Barbosa e 

Fernandes (2001), destacam que 35% da variância pode ser explicada, quando os fatores 

socioeconômicos são controlados. Do mesmo modo, a infraestrutura e os equipamentos da 

escola podem explicar até 54% do desempenho escolar.  

Para o modelo de 3 níveis, foram calculadas variâncias, uma para o Efeito-Turma, e 

outra para o Efeito-Escola, que, se forem somadas, dará igual a variância da turma no modelo 

de dois níveis. Para encontrar o modelo mais parcimonioso e que consiga mais bem explicar a 

variável resposta, é necessário realizar um teste que compare os ajustes dos modelos.  Para 

tanto, os modelos foram comparados através do Likelihood Ratio Test, que verificou qual o 

modelo se encontra mais bem ajustado à modelagem multinível. A Tabela 06 mostra o 

resultado do teste.  
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TABELA 06: Comparação dos modelos nulos 

Modelos Nulos AIC BIC Deviance 

(-2 Ln) 

Gl Estat. 

X
2
 

p-

valor 

Modelo - 2 níveis: Aluno e 

Turma 

1044914 1044943 522.454 3 1.601,4 <0,01 

Modelo - 3 níveis: Aluno, 

Turma e Escola 

1043063 1043101 521.528 4 1.852,9 <0,01 

 

A Tabela 06 traz os valores dos critérios Akaike’s Information Criterion (AIC) e 

Bayesian Information Criterion (BIC). Para a estatística AIC e BIC, quanto menores forem 

os seus valores, e maior for o valor do qui-quadrado (X
2
), melhor será o modelo. Assim, o 

modelo de 3 níveis apresentou os seguintes valores de AIC, BIC e X
2
, respectivamente: 

1043063, 1043101, 1.852,9, sendo este o modelo que explica melhor o desempenho dos 

alunos.  

Conforme esperado, os Gráficos 02 e 03, a seguir, mostram que a estimativa de 

resíduos são diferentes de zero, para os dois níveis, indicando assim, que existem diferenças 

significativas entre os alunos, as turmas e as escolas.  
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GRÁFICO 02: Estimativa do Efeito da Turma no desempenho escolar, com seu 

respectivo interva                                                               2. 

 

 

                                                                          

                                                                                 3. 
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Com os três modelos disponíveis, buscou-se verificar qual se ajustava melhor, 

considerando- se as variáveis explicativas dos níveis 1 (aluno), 2 (turma) e 3 (escola).  

 

TABELA 07: Comparação dos modelos com variáveis explicativas 

Modelos Nulos AIC BIC Deviance 

(-2 Ln) 

Gl Estat. 

X
2
 

p-valor 

Modelo 1 (variáveis nível 1) 465128 465364 232537 27 - <0,01 

Modelo 2 (variáveis níveis 1 e 

2) 

283174 283708 141522 65 182030 <0,01 

Modelo 3 (variáveis níveis 1, 

2 e 3) 

84201 84937 41996 105 199053 <0,01 

 

Observa-se, a partir da Tabela 07 que, o modelo 3 é o mais bem ajustado, com os 

menores valores para o AIC, BIC e Deviance. 

No parágrafo a seguir, serão apresentados, separadamente, os resultados alcançados 

para cada nível, expondo as variáveis testadas e, dentre elas, quais as que tiveram maior peso 

na explicação do desempenho escolar do aluno, confirmando, mais uma vez, que o modelo de 

três níveis é o que explica melhor o desempenho escolar.  

5.2. Variáveis explicativas do Primeiro Nível: Aluno 

 Para compor o nível do aluno, foram inseridas as variáveis referentes às características 

pessoais do aluno, como gênero e raça; aspectos relacionados com os hábitos de leitura e 

culturais (se o aluno e a família frequentam eventos culturais); outra variável investigada 

refere-se aos itens domésticos que a família possui (esta variável permite inferir o nível 

socioeconômico da família); algumas características dos pais, como nível de escolaridade e 
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por fim, aspectos relacionados à rotina do aluno, como por exemplo, se ele desempenha 

atividades domésticas e/ou exerce alguma atividade remunerada. 

 

TABELA 08: Coeficientes estimados para o nível do aluno 

Nível e Variáveis Explicativas Coeficientes 

Erro-

padrão 

t value sig. 

Intercepto 145.63 16.82 8.657 <0.01 

Nível 1: Alunos     

Gênero 

  Feminino 10.12983 0.93374 10.849 

 

<0.01 

Raça 

  Pardo -5.25852 1.04468 -5.034 

 

<0.01 

  Preto -16.24324 1.80074 -9.02 <0.01 

  Indígena  -2.92733 3.0586 -0.957 <0.01 

  Não sabe declarar -12.19543 1.69434 -7.198 <0.01 

Hábito de Leitura 2.34421 0.21674 10.816 <0.01 

Hábitos Culturais -4.10845 0.22865 -17.969 <0.01 

Itens domésticos 0.61705 0.08057 7.659 <0.01 

Nível de Escolaridade da Mãe 

  Até o 9º ano 2.72317 1.54515 1.762 

 

<0.01 

  Ensino médio completo 10.5874 1.53779 6.885 <0.01 

  Ensino Superior 4.31882 1.68702 2.56 <0.01 

Nível de Escolaridade do Pai 

  Até o 9º ano 

 

 

0.87393 

 

 

1.57773 

 

 

0.554 

 

 

<0.01 
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  Ensino Médio completo 9.6458 1.64291 5.871 <0.01 

  Ensino Superior completo 2.13415 1.69871 1.256 <0.01 

Realiza Atividade Doméstica 

  Durante duas horas -6.01975 1.51247 -3.98 

 

<0.01 

  Durante três horas -12.51072 1.84744 -6.772 <0.01 

  Durante quatro horas ou mais -17.99428 2.02962 -8.866 <0.01 

Trabalha fora de casa 

  Não 17.83929 1.49512 11.932 

 

<0.01 

 

Considerando-se as variáveis do nível 1, verifica-se que as mulheres apresentam um 

desempenho maior em Língua Portuguesa do que os homens, em aproximadamente, dez 

pontos. O desempenho entre meninos e meninas é um tópico que vem sendo estudado e gera 

dados de pesquisas que justificam as diferenças de desempenho, em determinadas disciplinas. 

Com o intuito de investigar o desempenho do aluno, a partir da disciplina de Língua 

Portuguesa, neste estudo, encontra-se que o desempenho nesta disciplina, é superior para os 

alunos do gênero feminino.  

Analisar a diferença do desempenho entre meninos e meninas perpassa por várias 

questões, especialmente, de gênero e cultura.Meninos e meninas são separados socialmente e 

espera-se que eles exerçam papéis distintos. (Silva et al, 1999). No entanto, ao investigar a 

diferença do desempenho escolar, em função do gênero, alguns estudos discutem essa 

questão, como um aspecto bastante associado aos modelos de masculinidade e feminilidade, 

adotados pela sociedade. É importante ressaltar que não é o intuito aqui, definir tais modelos 

de masculinidade e feminilidade.   

Brito (2006) desenvolveu um estudo de caso que buscava compreender o fracasso 

escolar do alunado masculino na educação básica. À época, o fracasso dos meninos era mais 
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incidente do que o das meninas. No estudo em questão, o autor destaca que o insucesso 

escolar estava localizado mais nos meninos, mas não, necessariamente, em todos os meninos. 

Os resultados possibilitaram perceber que o desempenho não favorável estava relacionado 

com a postura do aluno, ou seja, alunos que não têm iniciativa para aprender, que não se 

posicionam, criticamente, como também, que apresentam necessidade de constante auxílio, 

são vistos pelos professores como alunos que não possuem um bom desempenho. Dessa 

forma, é exigido do aluno um perfil de ter iniciativa e opinião crítica. Assim, para se ter tal 

perfil, deve-se considerar o capital cultural e social em que o aluno está inserido, pois esses 

são aspectos que ajudam a fortalecer o posicionamento crítico.  

Ainda no que se refere à diferença do desempenho entre meninos e meninas, em sua 

grande maioria, essa diferença é atribuída às características relacionadas ao gênero. As 

meninas com características de serem mais organizadas, disciplinadas e concentradas, 

estariam mais propensas a terem um desempenho mais elevado do que os meninos, que se 

caracterizam por serem inquietos, indisciplinados e agitados (Brito, 2006). É importante 

ressaltar que, essas características relacionadas aos gêneros são aspectos gerais e, dessa 

maneira, nem todos os meninos e meninas compartilham de tais características.  

Outra variável investigada e que apresentou uma maior dispersão para este nível, diz 

respeito ao desempenho entre brancos e pretos. Os brancos apresentaram um maior 

desempenho, com 16 pontos superiores aos pretos e 12 pontos acima daqueles que não 

conseguiram descrever a que raça pertencem. As discussões que envolvem esta variável 

determinam este aspecto como importante para o desempenho dos alunos. Uma reflexão 

galgada por Couri (2010) a esse respeito, introduz nessa seara do desempenho escolar a 

variável cor. Dentre os aspectos destacados em seu trabalho, o menor nível de proficiência, o 

maior atraso escolar e as maiores taxas de reprovação estavam relacionados aos alunos de cor 

preta. 
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Ainda referente à raça e ao desempenho dos alunos, o relatório do SAEB de 2003 

constatou que a proficiência dos alunos pretos foi inferior à proficiência dos alunos brancos e 

pardos, como pode ser observado na Figura 04 a seguir. 

   

 

Figura 04: Média de Proficiência em Língua Portuguesa em relação à raça dos alunos. 

 

Os dados apresentados na Figura 04 confirmam o resultado do presente estudo, 

afirmando que existe diferença entre o desempenho dos alunos em relação à raça dos 

mesmos, como também, reafirma a falta de equidade no ensino fundamental (Inep, 2006).  

A relação existente entre o desempenho escolar e a raça do aluno é uma questão que 

necessita de mais atenção e cuidado. É uma variável que assim como as demais, necessita de 

maior investigação, para que seja possível se identificar como essa variável relaciona-se com 

desempenho escolar inferior, pois os alunos pretos e brancos fazem parte do mesmo ambiente 

escolar e estão expostos às mesmas estratégias educacionais. É possível que essa variável ao 
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estar associada a outras variáveis, tais como, nível socioeconômico da família, capital cultural 

e social, possa proporcionar algum efeito no desempenho escolar do aluno. Dados como esses 

levam a pensar que a questão racial no Brasil, ainda traz uma repercussão social, sendo 

necessário, então, compreender porque a raça é uma variável que impacta no desempenho dos 

alunos. 

Outra variável que merece destaque, é o nível de escolaridade das mães e dos pais dos 

alunos. Estas variáveis foram significativas, identificando que os alunos com pais que 

completaram o Ensino Médio apresentam um desempenho maior, em aproximadamente dez 

pontos na escala SAEB. Essa relação foi discutida no trabalho de Menezes-Filho (2007), a 

partir dos dados do SAEB, o autor investigou os determinantes do desempenho escolar. 

Dentre algumas variáveis destacadas, o nível de escolaridade dos pais é um aspecto que 

influencia no desempenho dos alunos. Discussões acerca dessa relação revelam que os pais 

que possuem maior nível de escolaridade cobram mais da escola, em relação à qualidade do 

ensino. Como também, os professores demonstram mais facilidade e motivação para 

transmitirem conhecimentos aos alunos, com pais que possuem melhor nível intelectual. São 

discussões que precisam realmente ser investigadas, a fim de se identificar qual é a 

justificativa contundente para o nível de escolaridade dos pais, que mais fortemente 

influencia o desempenho dos filhos. 

A categoria dos pais que tem nível superior completo foi significativa, porém, não 

apresentou o coeficiente de explicação que impacta no desempenho do aluno, já os pais que 

possuem nível médio completo apresentaram maior coeficiente. Esses dados, possivelmente, 

estão relacionados com variabilidade da amostra que, em sua maioria, existem mais pais com 

nível Médio do que com nível Superior. Pois, o nível de escolaridade mais elevado, 

geralmente, atua como um incentivo e cobrança maior em relação aos estudos. 
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As variáveis relacionadas com práticas de atividades laborais, quer sejam domésticas, 

quer sejam trabalhistas, apresentaram impacto negativo no desempenho dos alunos. Os 

alunos que realizam trabalhos domésticos com quatro horas ou mais, tendem a apresentar um 

nível de desempenho inferior, com dezoito pontos, em relação aos alunos que trabalham 

somente uma hora por dia. Da mesma forma, os alunos que não realizam atividades 

remuneradas tendem a apresentar desempenho escolar superior aos alunos que trabalham, em 

aproximadamente, dezoito pontos.  

O resultado em relação à variável citada acima evidencia que o aluno que realiza outra 

tarefa concomitante com tarefas acadêmicas, tem o seu desempenho escolar prejudicado. No 

estudo realizado por Felicio (2010), a autora compilou vários trabalhos sobre os fatores 

associados ao sucesso escolar, e, em sua análise, foi possível perceber que realizar outra 

atividade, além da de estudar, está negativamente relacionada com o desempenho do aluno.  

O desempenho escolar pode ser influenciado por características do próprio aluno. Essa 

afirmação pode ser constatada na Tabela 08, que apresenta o peso de cada variável 

explicativa do primeiro nível, em relação a variável critério. Mas, um aspecto relevante, a ser 

discutido, é o quanto às variáveis do aluno, que são características, determinadas, 

socialmente. E, uma vez, que são variáveis sociais, o ajustamento dessas variáveis para que 

elas possam contribuir, positivamente, para o desempenho escolar do aluno, dependerão da 

demanda, provavelmente, de ações sociais.  

Percebe-se então, que o questionário voltado a investigar características do aluno, 

negligenciam variáveis que realmente fazem parte de características pessoais, ou seja, 

variáveis relacionadas com as características psicológicas. Como por exemplo, traços de 

personalidade (extroversão, introversão, agressividade, amabilidade, etc.), aspectos 

cognitivos (mais facilidade com cálculo ou com leitura), motivação para ir à escola, para 
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estudar, criatividade, maior facilidade para realizar atividades individuais ou em grupo. 

Investigar essas características psicológicas seria uma proposta relevante para provas futuras, 

uma vez, que proporcionaria análises mais densas, no que se referem aos aspectos dos alunos, 

os quais explicam o desempenho escolar.  

Dessa maneira, os dados aqui destacados, ressaltam a importância que as variáveis 

explicativas do nível 1 exercem influência sobre o desempenho do aluno. O próximo tópico, 

segue com a discussão acerca das variáveis explicativas do nível 2. 

5.2. Variáveis explicativas do Segundo Nível: Turma 

 Na Tabela 06, são apresentados os resultados da análise para o nível da turma. Após a 

exibição da tabela, os resultados mais significativos são comentados.  

 

TABELA 09. Coeficientes estimados para o nível da turma 

Nível e Variáveis Explicativas Coeficientes 

Erro-

padrão 

t value sig. 

Intercepto 145.63 16.82 8.657 <0.01 

Nível 2: Turma 

Gênero 

  Feminino 0.8524 1.69477 0.503 

 

<0.01 

Idade do Professor 

  25 a 29 anos 1.63815 3.7752 0.434 

 

<0.01 

  30 a 39 anos -0.22202 3.6225 -0.061 <0.01 

  40 a 49 anos -2.64475 3.70314 -0.714 <0.01 

  50 a 54 anos -1.85818 3.96915 -0.468 <0.01 
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  55 anos ou mais -1.44874 4.17523 -0.347 <0.01 

Raça 

  Pardo -3.41059 1.06502 -3.202 

 

<0.01 

  Preto -3.76713 1.86673 -2.018 <0.01 

  Amarelo -3.50455 3.31801 -1.056 <0.01 

  Indígena -9.1994 6.49028 -1.417 <0.01 

  Não sabe declarar -4.72366 6.43872 -0.734 <0.01 

Nível de Escolaridade do Professor 

  Ensino Médio -33.22421 13.49419 -2.462 

 

<0.01 

  Ensino Superior -28.26144 13.3304 -2.12 <0.01 

Formação Complementar do Professor 

  Atualização ou aperfeiçoamento 2.20315 1.80035 1.224 

 

<0.01 

  Especialização 0.70164 1.03346 0.679 <0.01 

  Mestrado 5.10458 4.97269 1.027 <0.01 

  Doutorado -9.44916 7.01643 -1.347 <0.01 

Salário Médio na Escola 

  Um a um meio  1.19273 3.68554 0.324 

 

<0.01 

  Um e meio a dois 6.79075 3.4876 1.947 <0.01 

  Dois a dois meio 6.49623 3.42223 1.898 <0.01 

  Dois e meio a três 3.21433 3.49313 0.92 <0.01 

  Três a três e meio 5.83731 3.5587 1.64 <0.01 

  Três e meio a quatro 3.45399 3.65993 0.944 <0.01 

  Quatro a cinco 6.70421 3.5972 1.864 <0.01 

  Cinco a sete 8.81228 3.80886 2.314 <0.01 

  Sete a dez -0.16258 5.47707 -0.03 <0.01 

  Dez ou mais 4.89144 5.45136 0.897 <0.01 

Salário Médio como Professor 4.91909 3.35446 1.466  
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  Um a um meio  <0.01 

  Um e meio a dois 1.29576 3.06923 0.422 <0.01 

  Dois a dois meio 2.21782 2.92411 0.758 <0.01 

  Dois e meio a três 5.10012 2.93928 1.735 <0.01 

  Três a três e meio 3.34953 2.99352 1.119 <0.01 

  Três e meio a quatro 3.48259 3.00698 1.158 <0.01 

  Quatro a cinco 1.29794 2.81742 0.461 <0.01 

  Cinco a sete 3.12667 2.83866 1.101 <0.01 

  Sete a dez 3.28639 3.13633 1.048 <0.01 

  Dez ou mais 6.44108 4.14913 1.552 <0.01 

Anos como Professor 

  Um a dois anos 4.32895 5.23593 0.827 

 

<0.01 

  Dois a cinco anos 5.63256 4.25731 1.323 <0.01 

  Cinco a sete anos 7.39916 4.24648 1.742 <0.01 

  Sete a dez anos 8.56503 4.21532 2.032 <0.01 

  Dez a quinze anos 8.00807 4.13941 1.935 <0.01 

  Quinze a vinte anos 10.88765 4.16707 2.613 <0.01 

  Acima de 20 anos 10.42995 4.19532 2.486 <0.01 

Quantidade de Escola que Trabalha 

  Duas escolas -0.75945 1.20697 -0.629 

 

<0.01 

  Três escolas -2.49852 3.04214 -0.821 <0.01 

  Quatro escolas ou mais 9.14678 5.25562 1.74 <0.01 

 

Carga horária semanal 

  20 horas 

 

 

 

7.02005 

 

 

 

4.89002 

 

 

 

1.436 

 

 

 

<0.01 

  21 a 24 horas 13.53202 5.15202 2.627 <0.01 
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  25 horas 5.85131 5.0037 1.169 <0.01 

  26 a 29 horas 10.74189 5.8584 1.834 <0.01 

  30 horas 5.62832 5.02475 1.12 <0.01 

  31 a 39 5.82452 5.09282 1.144 <0.01 

  40 horas 5.87592 4.75082 1.237 <0.01 

  Mais de 40 horas 6.84757 4.77817 1.433 <0.01 

Regime de trabalho 

  CLT 0.01591 1.54797 0.01 

 

<0.01 

  Prestador de serviço com contrato 1.12059 1.46108 0.767 <0.01 

  Prestador de serviço sem contrato 1.23073 5.70661 0.216 <0.01 

  Outros -2.52743 2.10021 -1.203 <0.01 

Prática Pedagógica Utilizada em Sala de 

Aula 1.49566 0.45223 3.307 

 

<0.01 

Prática Pedagógica Utilizada na Disciplina 

de Língua Portuguesa -0.23395 0.10493 -2.23 

 

<0.01 

  

O nível 2 é composto por variáveis provenientes dos questionário do professor, pois 

este é responsável por caracterizar a turma. A variáveis que apresentaram maior peso no 

desempenho dos alunos referem-se à escolaridade dos professores. E isso é latente no fato de 

que, os professores que mais tendem a influenciar os alunos, são aqueles que possuem 

mestrado, em contrapartida aos que não concluíram o Ensino Médio. Entretanto, como 

somente 3.097 alunos possuíram professores que não concluíram o Ensino Médio, esse 

resultado pode ter sido influenciado pela pequena proporção em relação ao total.  

Os professores com doutorado apresentaram o coeficiente menor do que os 

professores que têm o título de Mestre. Esse é dado curioso, uma vez, que o professor que 
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influencia mais o desempenho escolar dos alunos é o professor com mestrado. No entanto, 

quando se pensa que os professores com título de Doutor, dificilmente, estariam lecionando 

para o Ensino Fundamental, fica mais fácil para se compreender tal dado. Pois, Professores 

Doutores, em sua grande maioria, alcançam tal titulação, com o intuito de estarem vinculados 

a pesquisas e instituições de Ensino Superior.  

Em relação aos anos como professor, percebe-se que há um crescimento no 

desempenho dos alunos, ao passo que os professores vão ganhando experiência. Os 

professores que têm mais de quinze anos de serviço, são os que mais influenciam seus alunos. 

Como também, professores que ensinam em quatro ou mais escolas, são aqueles que tendem 

a influenciar mais os alunos, quando comparados aos professores que somente ensinam em 

uma única escola. 

Esses dados sugerem que o desempenho escolar pode ser influenciado por professores 

experientes, mas também, revela que os professores que ensinam em mais de quatro escolas, 

influenciam mais no desempenho, do que aqueles que ensinam somente em uma única escola. 

Quando um professor ensina em mais de quatro escolas, pensa-se que ele tem uma carga de 

trabalho superior ao do professor que leciona somente em uma escola. O que leva a 

questionar que o professor que tem uma carga maior de trabalho, possivelmente é um 

profissional que está mais cansado, e ainda assim, influencia no desempenho dos seus alunos. 

Talvez, trabalhar em mais escolas, pode refletir em uma melhor remuneração, e assim, gerar 

mais motivação para o professor desempenhar um bom trabalho. 

A formação do professor aparece nas pesquisas como aspectos importantes para o 

desempenho do aluno (Felicio, 2010). Assim, a carreira e a experiência do professor estão, 

intimamente, relacionadas com a sua prática, o que apresenta significativo peso na 

aprendizagem do aluno.  
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Quando comparados com os professores que possuem carga de trabalho inferior a 

vinte horas, aqueles com carga horária, variando entre 20 a 24 horas e entre 26 e 29 horas, 

são os que tendem a influenciar o desempenho dos alunos. A carga horária semanal do 

professor, na verdade, apresentou, em todas suas categorias, coeficientes que explicam o 

desempenho escolar entre 5 e 13 pontos. Dessa maneira, esses dados sugerem que, 

possivelmente, a variabilidade de carga horária é alta, entre os professores que participaram 

da Prova Brasil e assim, todas as categorias são representativas.  

Uma questão interessante a respeito de uma característica do professor é em relação 

ao salário. Este é um aspecto que nas pesquisas nacionais, em geral, demonstram importância 

para o desempenho escolar, pois os professores brasileiros enfrentam uma grande variação 

salarial, acontecimento que não é frequente, principalmente em países desenvolvidos. Dessa 

forma, de acordo com Felicio (2010), o aumento salarial contribui para um maior 

compromisso e atratividade do professor com a carreira, os quais refletem bastante no 

desempenho do aluno. Tendo em vista a relação entre salário dos professores e desempenho, 

percebe-se que os alunos que tendem a apresentar maior desempenho são aqueles em que os 

professores recebem de cinco a sete salários-mínimos na escola específica. Da mesma forma, 

considerando o total de ganhos, os professores que ganham dez ou mais salários-mínimos são 

os que tendem a influenciar o desempenho dos alunos de maneira mais favorável. 

A definição salarial dos professores do Ensino Fundamental é de responsabilidade 

Municipal, uma vez que, este ciclo do ensino deve ser oferecido por tal esfera do governo. 

Frente a essa estrutura política, entende-se o porquê de os salários de professores do Ensino 

Fundamental não serem padronizados. Portanto, tal discrepância incide sobre o resultado da 

pesquisa, no sentido de que, salários melhores influenciam no desempenho alunos, já que 

existem professore que são mais bem pagos do que outros. Uma vez que, o salário é aspecto 

importante para motivar o professor a desempenhar seu trabalho com qualidade, fator que 



97 

refletirá no bom desempenho do aluno.  

O papel do professor na escola é muito significativo para a Qualidade em Educação, 

como também, a influência que este profissional exerce sobre os alunos, reflete positiva ou 

negativamente, no desempenho dos mesmos. Nesse sentido, a formação, a experiência e o 

salário do professor foram variáveis que apresentaram os coeficientes mais altos para explicar 

o desempenho do aluno. No entanto, assim como no questionário do aluno, há uma carência 

em se investigar características psicológicas – relacionadas à personalidade do professor -, 

uma vez que o senso de humor, a simpatia, capacidade de motivar os alunos e de transmitir 

confiança, além da própria didática, são aspectos relevantes ao processo ensino-

aprendizagem. 

Haja vista a importância do professor para o desempenho do aluno, a investigação e a 

discussão, acerca desse assunto se faz necessária na área educacional, uma vez que, a figura 

do professor é de extrema relevância para o desempenho escolar do aluno.  

A seguir, têm-se a discussão das variáveis do terceiro nível. 

5.2. Variáveis explicativas do Terceiro Nível: Escola 

 A Tabela 10 apresenta os resultados das análises referentes ao nível da escola. Essa 

análise possibilitou identificar os coeficientes que têm peso maior para o desempenho 

escolar.   
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TABELA 10. Coeficientes estimados para o nível da escola 

Nível e Variáveis Explicativas Coeficientes 

Erro-

padrão 

t value sig. 

Intercepto 145.63 16.82 8.657 <0.01 

Nível 3: Escola     

Infraestrutura 0.01896 0.087 0.218 <0.01 

Segurança -0.2681 0.19747 -1.358 <0.01 

Recursos Tecnológicos 0.21444 0.08357 2.566 <0.01 

Áreas Públicas -0.31687 0.11434 -2.771 <0.01 

Programa de redução de taxas de abandono 

(existe) 1.33725 1.25936 1.062 

<0.01 

Suporte Escolar_(existe) 4.64401 1.71296 2.711 <0.01 

Merenda Escolar 0.14257 0.09629 1.481 <0.01 

Problemas Escolares (existem) -0.47248 0.40025 -1.18 <0.01 

Atividade Extracurricular  -0.17035 0.75556 -0.225 <0.01 

Financiamento 0.03514 0.75208 0.047 <0.01 

Violência Dentro da Escola -0.35926 0.20165 -1.782 <0.01 

Violência Fora da Escola -0.23522 0.21955 -1.071 <0.01 

Aluno Agressor -0.03542 0.29934 -0.118 <0.01 

Professor Agressor 0.58057 0.78218 0.742 <0.01 

Funcionário Agressor -0.33265 0.89194 -0.373 <0.01 

Ações de Prevenção 0.53927 0.20388 2.645 <0.01 
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Para o nível 3, as variáveis que apresentaram maior peso para o desempenho dos 

alunos dizem respeito às escolas que desenvolvem, regularmente, algum programa de apoio 

ou reforço de aprendizagem aos alunos (monitoria, aula de reforço etc.). Tais variáveis, 

fazem parte do contexto da escola e desenvolvem um papel importante para o desempenho 

dos alunos, mais especificamente, as variáveis de suporte escolar, pois oferecem um apoio, 

que é imprescindível ao processo de aprendizagem.  

No entanto, variáveis mais estruturais da escola, como infraestrutura do prédio e 

recursos tecnológicos, não apresentaram contribuição de forma sobremaneira no desempenho 

escolar. O que mais chamou atenção para esses resultados, foi fato de as demais pesquisas 

demonstrarem que a estrutura física e tecnológica da escola são importantes para o 

desempenho do aluno.  

Algumas pesquisas trazem aspectos diferentes, mas igualmente importantes para o 

desempenho do aluno. Soares (2004) destacou a importância que os aspectos relacionados à 

escola exercem sobre o desempenho dos alunos. As influências externas citadas pelo autor se 

referem à localização geográfica da escola, ao tamanho da mesma, além da violência 

existente no entorno dela, que está associada, negativamente, ao desempenho. Conforme a 

presente pesquisa, tais resultados puderam ser corroborados, embora essa variável não tenha 

apresentado um peso tão grande, quanto ao destacado por pesquisas prévias.  

Os dados desse nível de análise causou certa surpresa, uma vez, que outras pesquisas 

ressaltam o quanto aspectos estruturais, financeiros e tecnológicos são fatores que podem 

influenciar o desempenho. Tais aspectos não apresentaram coeficientes altos de explicação, 

mas ainda assim, são variáveis significativas. Tal resultado pode estar relacionado ao fato de 

se tratar de escolas da Rede Pública Municipal, e estas não serem alvos de investimentos 

financeiros voltados para a estrutura física e tecnológica dos prédios, são características de 
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escolas municipais. Esses investimentos são mais comuns de acontecerem na esfera dos 

governos Estadual e Federal. 

Percebe-se então, que o desempenho do aluno é mais fortemente determinado por 

variáveis que dizem respeito às suas características individuais, englobando ainda, fatores 

familiares. Os aspectos referentes ao professor também apresentaram peso no desempenho do 

aluno, como foi ressaltado nos resultados desta pesquisa. Já os resultados relacionados às 

características das escolas, demonstraram coeficientes baixos, com exceção dos programas 

relacionados ao reforço de aprendizagem, como monitoria, reforço, redução de taxas de 

reprovação, dentre outros. Apesar das variáveis explicativas do nível 3 não apresentarem 

grande poder explicativo sobre o desempenho, pode-se constatar que o modelo que considera 

variáveis para alunos, turmas e escolas é o mais apropriado à luz dos resultados alcançados, 

uma vez que, o modelo de dois níveis e três níveis tiveram o percentual da variância 

explicada de 16.23% e 7.79%, respectivamente. 

É importante refletir sobre o fato de que a maior variância explicada foi de 16.23% 

para o modelo de três níveis. O que se faz questionar sobre quais variáveis explicariam a 

porcentagem da variância que não foi explicada? Pode-se presumir, então que, as demais 

variáveis importantes, que explicitam o desempenho escolar dos alunos, ainda não foram 

analisadas pelas pesquisas. Como também, talvez, tais variáveis também não estejam sendo 

investigadas pelos questionários da Prova Brasil, pois, os questionários socioeconômicos 

investigam variáveis sociais, nos níveis do aluno e da turma. Como já foi citado, as 

características psicológicas dos alunos e professores são negligenciadas pelos questionários.  

Diante dos resultados aqui encontrados, e das variâncias explicadas, citadas no 

parágrafo anterior, percebe-se que o modelo de três níveis é o que explica melhor o 

desempenho escolar dos alunos neste estudo. É possível então, compreender que a escola, 
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enquanto nível mais elevado na hierarquia da análise, configura-se como um lugar, em que as 

variáveis dos demais níveis (aluno e turma) se encontram. Nesse sentido, a escola comporta 

as suas próprias características, as do aluno e as da turma. O que leva à compreensão de que, 

mesmo que as variáveis do nível da escola tenham apresentado coeficientes baixos de 

explicação, de acordo com o que era esperado, tal nível de análise, ainda assim, detém a 

maior variância explicada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As pesquisas em Avaliação Educacional preocupam-se em investigar as relações entre 

variáveis, que são potenciais preditoras do desempenho escolar, mais especificamente, 

identificar quais variáveis apresentam maior poder explicativo para o desempenho do aluno.  

Para tanto, foi imprescindível se realizar um mapeamento das variáveis existentes, a partir de 

resultados de pesquisas prévias, para se situar como está o campo teórico da área.  

O estudo em avaliação educacional, quando se trata de identificar muitas variáveis 

encontradas, em diferentes níveis contextuais (nível do aluno, nível da turma e nível da 

escola), torna-se importante escolher um método capaz de se realizar as análises dessas 

diversas variáveis. Para tanto, é necessário, utilizar-se de um tipo de análise mais complexa. 

Assim, a modelagem multinível é uma técnica estatística, propulsora à realização de estudos, 

com esse propósito metodológico. Diante disso, percebe-se que o desempenho escolar é 

determinado por um conjunto de variáveis preditoras, provenientes das características 

individuais, da turma e da escola. Nesse sentido, a partir de uso da modelagem multinível, 

torna-se viável analisar todos os níveis existentes. 

 Este estudo teve o objetivo de identificar quais variáveis predizem, significativamente, 

o desempenho escolar dos alunos na Prova Brasil. Foram estabelecidos três níveis de análise: 

aluno, turma e escola, ao passo que, entende-se o desempenho escolar, como um construto 

multideterminado e, desse modo, pode ser influenciado por variáveis dos níveis citados.  

O percurso desse estudo iniciou-se com a aproximação da temática da Avaliação 

Educacional, mais precisamente da Avaliação em larga escala no Brasil, como também, do 
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conhecimento acerca do método de análise – a modelagem multinível. Foi importante 

compreender um pouco do campo teórico da Avaliação em larga escala, para assim, saber 

como esse processo vem se desenvolvendo em nosso país. A aproximação com a análise 

multinível foi bastante desafiadora, por ser um método de análise complexa e, neste estudo, 

envolveu muitas variáveis.  

A escolha das variáveis a serem investigadas, foi realizada a partir de muitas pesquisas, 

e assim, aquelas que mais apareceram nos estudos prévios foram selecionadas. No que se 

refere às variáveis do estudo, foi um grande desafio trabalhar com tantas variáveis. O que 

torna este trabalho ainda mais relevante, por sua complexidade e seu arrojamento. Afinal, 

estudos nesta área, em sua maioria, selecionam poucas variáveis, como também, até dois 

níveis de análise, ou ainda, limitam sua amostra à alguma cidade, estado ou região.   

Os dados da pesquisa referentes ao nível do aluno, mais significativos e que mais 

chamaram atenção, foram as características de gênero, raça, escolaridade dos pais e o 

desempenho de outra atividade, concomitante com o estudo. Como já era de se esperar, 

desempenhar outra atividade concomitantemente, com as atividades acadêmicas, sejam elas 

domésticas ou remuneradas, tem uma relação, significativamente, negativa com o 

desempenho. Os alunos do gênero feminino apresentaram maior desempenho em Língua 

Portuguesa, em relação ao gênero masculino, como também, os alunos de cor branca, em 

relação aos alunos de cor preta. Os alunos, cujos pais concluíram o Ensino Médio, 

apresentaram um coeficiente significativo e com peso maior, em relação aos outros níveis de 

escolaridade. No entanto, foi curioso identificar neste estudo, que os pais com formação em 

Nível Superior, influenciam menos que, os com formação em Nível Médio.  

As variáveis referentes ao aluno se destacaram como importantes, uma vez que, todas 

as que foram testadas, apresentaram-se como significativas. Por outro lado, as variáveis que 
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tiveram coeficientes que interferem de forma mais incisiva no desempenho escolar do aluno, 

foram as que foram explanadas no parágrafo anterior.  

Os aspectos que mais chamaram atenção na estimação dos coeficientes para nível 2, 

foram os seguintes: a formação, a experiência, a carga-horária e o salário do professor. 

Professores com mestrado, com mais 15 anos de experiência, carga-horária entre 20 e 24 

horas semanais, salário de dez ou mais salários-mínimos tendem a influenciar mais os alunos. 

Dentre os dados citados anteriormente, vale ressaltar o que se refere ao professor com título 

de Mestre, um fator influente no desempenho do aluno, até mais do que o, com título de 

Doutor. Torna-se possível perceber com isso que, dificilmente, um professor, com título de 

Doutor, dedicar-se-á à Educação Básica, como também, que o título de Mestre é mais 

comumente alcançado, com objetivo de “ser professor” (lecionar), já o de Doutor, além de 

fazer sua carreira de docente progredir, objetiva também, perpetuar pesquisadores.  

Os resultados das análises para o nível 3 destacaram como variáveis com peso maior o 

suporte escolar e programas de redução de taxa de abandono, que são oferecidos pela escola. 

Um aspecto que chamou atenção é que a característica de infraestrutura não apresentou um 

peso alto, porém é uma variável significativa. As variáveis mais estruturais não tiveram peso 

tão relevante, o que confere a este, a importância maior aos aspectos que estão diretamente 

relacionados com o processo de aprendizagem, que seria o suporte escolar oferecido ao 

aluno.  

Este estudo contribuiu para reafirmar mais uma vez, a grande importância de se 

investigar os fatores que mais influenciam e determinam o desempenho escolar, no sentido de 

que esses dados de pesquisa geram mais informações para a área educacional. A relevância 

que esses dados de pesquisas trazem se referem às contribuições que eles podem dar às 

instituições educacionais, pois uma vez que essas informações são viabilizadas, é possível 
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identificar os aspectos mais importantes para o desempenho escolar, e assim, trabalhar de 

forma especializada, a fim de que, cada vez mais, os alunos tenham um melhor desempenho.  

Um aspecto visto como limitação para o estudo, refere-se ao fato de os questionários 

socioeconômicos não investigarem variáveis psicológicas, nem do aluno e nem do professor. 

Quando se fala de variáveis psicológicas, referem-se às características mais individuais, como 

características de personalidade, facilidade ou dificuldade em determinada disciplina, entre 

outras. Essas características se fossem mensuradas, proporcionariam uma visão mais 

minuciosa dos aspectos que influenciam no desempenho escolar.  

As variáveis que são tratadas nos questionários socioeconômicos do aluno e do 

professor, investigam características que se referem e se explicam através de aspectos sociais. 

Como por exemplo: a raça do aluno e do professor, nível de escolaridade dos pais, formação 

acadêmica do professor, entre outras. Vê-se então, que a falta de variáveis psicológicas 

limitam os dados que são oferecidos por essa pesquisa.     

Outra limitação se refere ao escopo da pesquisa, uma vez, que o estudo investigou o 

desempenho escolar, a partir do resultado da prova de Língua Portuguesa. Esta escolha 

aconteceu por uma questão de desenho do estudo, devido à amostra ser muito abrangente, e 

assim, investigar o desempenho em outras disciplinas, então, seria muito dispendioso para 

uma dissertação, em função do tempo limitado de um mestrado. A escolha das variáveis, a 

partir de estudo prévios e dos questionários socioeconômicos, não considerou características 

psicológicas, pois estas não são investigadas pelos questionários. Também foram 

desconsideradas as demais variáveis, que são contempladas nos questionários, mas que não 

são citadas na literatura, e por esse motivo, não foram selecionadas. Dessa forma, rejeitar 

variáveis inéditas, foi visto como uma limitação, no sentido de que tais variáveis podem 

apresentar relevância para o desempenho escolar dos alunos.  
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Ao tempo que, as limitações do estudo se constituem em indicação para pesquisas 

futuras, acrescentar outras disciplinas, como Matemática, na pesquisa do desempenho 

escolar, proporciona verificar os fatores preditivos sob uma ótica mais abrangente. Como 

também, explorar variáveis que não são consideradas nos questionários (características 

psicológicas), assim como, as que são citadas nos questionários, mas que não são 

mencionadas, ou que foram mencionadas de maneira breve em estudos prévios. Essa 

investigação exploratória tem a possibilidade de vislumbrar dados inéditos, e, possivelmente, 

contributivos para a área de investigação da avaliação em larga escala no Brasil. 

Vislumbra-se também, como estudos futuros, pesquisas que tenham o objetivo de 

compreender a relação estabelecida entre variáveis explicativas e o desempenho escolar. No 

sentido de entender de maneira específica, por exemplo, o porquê de que os alunos de cor 

branca têm desempenho escolar superior aos alunos de cor preta, ou ainda, por que os 

professores com mestrado influenciam mais no desempenho dos alunos do que aqueles 

professores com doutorado. São relações que podem ser mais bem compreendidas, em 

estudos explicativos. 

Assim, os dados gerados neste trabalho, possibilitaram mais informações para campo 

Educacional no Brasil. Uma vez que, pesquisas com esse viés contribuem para a 

compreensão do atual serviço, prestado à Educação, como também, possibilitam estabelecer 

políticas educacionais que configurem gestões e práticas pedagógicas de qualidade. 

Por fim, essa dissertação não teve a intenção de esgotar os estudos na área, mas sim, 

de instigar mais discussões a respeito da temática. Salienta-se a necessidade da continuidade 

de pesquisas, com esse objetivo, pois as relações entre as variáveis necessitam de maiores 

investigações, para cada vez mais, ter-se resultados relevantes, acerca dos fatores preditivos 

no desempenho escolar.  
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ANEXO I – QUESTIONÁRIO DO ALUNO 
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ANEXO II – QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR 
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ANEXO III – QUESTIONÁRIO DO DIRETOR 

 

 

 

 

 



130 

 

 

 

 



131 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 

 

 

 

 



133 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

 

 

 

 

 



135 

 

  

 

 

 

 



136 

 

ANEXO IV – QUESTIONÁRIO DA ESCOLA 
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