
 

 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 

CENTRO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA E PESQUISA 
CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EXECUTIVO EM GESTÃO 

EMPRESARIAL 
 

 

 

 

 

 

Raquel Dias Costa 

 

O ASPECTO SÓCIOECONÔMICO E SUA INFLUÊNCIA NA QUALID ADE DO 
ENSINO FUNDAMENTAL PÚBLICO NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

Dezembro de 2010 



 

 

 
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 
CENTRO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA E PESQUISA 

CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EXECUTIVO EM GESTÃO 
EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

Raquel Dias Costa 

 

O ASPECTO SÓCIOECONÔMICO E SUA INFLUÊNCIA NA QUALID ADE DO 
ENSINO FUNDAMENTAL PÚBLICO NO BRASIL 

 
 

Dissertação apresentada ao corpo docente da Escola Brasileira de Administração 
Pública - EBAPE da Fundação Getúlio Vargas como parte dos requisitos necessários à 
obtenção do grau de Mestre em Administração de Empresas. 
 
 

Rio de Janeiro - RJ, 01 de dezembro de 2010. 
 

COMISSÃO EXAMINADORA 
 

__________________________________________________ 
Prof. Dr. Joaquim Rubens Fontes Filho 
Orientador Acadêmico 
 
__________________________________________________ 
Fátima Bayma de Oliveira (FGV/EBAPE) 
 
___________________________________________________ 
Rejane Prevot Nascimento (Unigranrio) 
 
 
 

Rio de Janeiro 

Dezembro de 2010



III 
 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a todos que 

acreditam e investem na educação, a 

Deus, meus pais Carlos e Joana, 

irmãos Rebeca, Renata, Rafaela e 

Lucas e ao meu cunhado Paulo.



IV 
 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus por assistir-me constantemente em todos os momentos seja nas conquistas ou 
decepções e por revelar sua essência irrefutável.  

A meus pais Carlos e Joana pelo incentivo diário e por me ensinaram que o sucesso é 
mera conseqüência de atitudes exercidas outrora.  

Às minhas irmãs Rebeca, Renata e Rafaela por fazerem-me saber que a verdadeira 
amizade é encontrada no seio familiar.  

Ao Lucas meu tenro irmão, que apesar de pequenino, torna os meus dias mais alegres 
com sua espontaneidade e o modo de analisar o mundo por um prisma diferente e 
simplório. 

Ao Paulo, meu cunhado, considero-o como irmão.  

Ao professor Dr. Moisés Balassiano, primeiro professor do mestrado e primeiro 
orientador desta dissertação, pela paciência, empenho e principalmente apoio. Sua 
competência e responsabilidade ditaram o rumo desse trabalho.   

Ao professor Dr. Joaquim Rubens que demonstrou ética e dedicação desde o momento 
que começou a me orientar. Ratifico que seu interesse e sugestões auxiliaram na 
conclusão deste trabalho.   

À Ana Paula e Rosário, amizade adquirida durante esse curso, pelos conselhos na hora 
das decisões importantes.  

Ao amigo professor Benedito Torres pelas idéias, sugestões e incentivos para a 
conclusão deste trabalho.   

Agradeço a todos os familiares e amigos que contribuíram de alguma forma para a 
execução e conclusão deste trabalho.  

 

 

 

 

 



V 
 

 

 

EPÍGRAFE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Se a educação sozinha não 

transforma a sociedade, sem ela, 

tampouco, a sociedade muda.” 

PAULO FREIRE 



 

 

   SUMÁRIO 
 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................................... 7 

LISTA DE SIGLAS ...................................................................................................................... 8 

LISTA DE TABELAS ................................................................................................................ 10 

RESUMO .................................................................................................................................... 11 

ABSTRACT ................................................................................................................................ 12 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 13 

1.1 Objetivos intermediários ............................................................................................. 16 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................................... 17 

2.1 Educação no Brasil ...................................................................................................... 17 

2.2 Sistemas de Avaliação da Educação Básica ................................................................ 22 

2.2.1 SAEB ................................................................................................................... 27 

2.2.2 Prova Brasil (ANRESC) ...................................................................................... 31 

2.2.3 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) ................................... 32 

2.3 Desempenho ................................................................................................................ 35 

2.4 Fatores relacionados ao desempenho escolar .............................................................. 39 

3 METODOLOGIA ............................................................................................................... 48 

3.1 Dados ........................................................................................................................... 48 

3.2 Modelo ........................................................................................................................ 49 

3.3 Resultados ................................................................................................................... 50 

3.4 Discussão ..................................................................................................................... 56 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 60 

5 REFERÊNCIAS .................................................................................................................. 62 

 

 



7 
 

 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1-Comparação IDEB Real e IDEB Meta – Ensino Fundamental séries iniciais
 .................................................................................................................................... 39 

 

Figura 2 -  Scartterplot das variáveis IDEB e IDH ..................................................... 53 

 

Figura 3 – PP Plot da Regressão “IDEB x IDH” ........................................................ 54 

 

Figura 4 -  Scartterplot da regressão “IDEB x IDH” .................................................. 55 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



8 

 

LISTA DE SIGLAS 
 

ANEB  – Avaliação Nacional da Educação Básica 

ANRESC  – Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 

CNTE   – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 

ENADE  – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

FUNDEB  – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação 

FUNDEF  – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério 

IDEB   – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

IDH   – Índice de Desenvolvimento Humano 

INEP   – Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

LDB   – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

MEC   – Ministério da Educação 

OCDE  – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

PDE   – Plano de Desenvolvimento da Educação 

PIB   – Produto Interno Bruto 

PISA   – Programa Internacional de Comparação de Alunos 

PNAD  – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

PNE   – Plano Nacional de Educação 

PNUD  – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

SAEB   – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

SAEP   – Sistema de Avaliação do Ensino Público de 1º grau  

SARESP  – Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo   

SENAI  – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

SIADE  – Sistema de Avaliação de Desempenho das Instituições do Distrito 
Federal  



9 

 

SNED   – Sistema Nacional de Evaluación de Desempeno de los 
Estabelecimentos Educacionales 

UNESCO  – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

UNICEF  – Fundo das Nações Unidades para a Infância 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



10 

 

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 1 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), Prova 
Brasil/SAEB e Taxa de Aprovação Média – séries iniciais do ensino fundamental 
público – do Brasil, Regiões, Estados e Distrito Federal em 2007 ............................. 38 

 

Tabela 2: Correlações entre as variáveis ..................................................................... 50 

 

Tabela 3: Modelo resumido – IDEB e IDH ................................................................ 51 

 

Tabela 4: Coeficientes ................................................................................................ 52 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

RESUMO 
 

O ASPECTO SÓCIOECONÔMICO E SUA INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DO 
ENSINO FUNDAMENTAL PÚBLICO NO BRASIL 

Este estudo busca demonstrar através de um modelo de regressão múltipla, a relação do 
nível socioeconômico com o desempenho escolar dos alunos da educação básica 
brasileira. A educação no Brasil sofreu mudanças profundas em sua política durante a 
década de 90, é norteada pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996. Com 
praticamente todas as crianças na escola, o problema que ressurge é a qualidade do 
ensino oferecido. O desempenho dos alunos do ensino público no Brasil é fraco. As 
avaliações criadas pelo INEP objetivam monitorar a qualidade fornecendo informações 
sobre o desempenho dos alunos e fatores associados a esse desempenho, com finalidade 
de reorientar políticas públicas voltadas para a educação. A busca por fatores 
determinantes do fraco desempenho dos alunos brasileiros é bastante recorrente no meio 
acadêmico. Essa investigação leva em consideração uma série de fatores do aluno, 
escola, professor, família entre outros. A grande maioria destaca a condição 
socioeconômica como um dos fatores que mais determina o desempenho escolar. Os 
dados selecionados para este estudo retrataram informações do nível socioeconômico e 
do professor – Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), remuneração dos docentes e 
proporção de docentes com formação superior – de todos estados brasileiros e do DF. 
Observou-se que o nível socioeconômico se relaciona altamente (0,827) com o 
desempenho escolar dos alunos da escola pública do ensino fundamental brasileiro. As 
variáveis referentes ao professor não apresentaram relações significativas com o 
desempenho escolar. 

 

Palavras Chaves: 

Aspecto Socioeconômico, Desempenho Escolar, Ensino Fundamental, Sistema de 
Avaliação, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.  
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ABSTRACT 

 
                   THE SOCIOECONOMIC AND ITS INFLUENCE ON THE QUALITY OF 

PUBLIC ELEMENTARY EDUCATION IN BRAZIL 

 
This study seeks to demonstrate through a multiple regression model, the relationship of 
socioeconomic status with school performance of students in primary education in 
Brazil. Education in Brazil has undergone profound changes in his policy during the 
decade of 90, is guided by the Law of Directives and Bases (LDB) of 1996. With nearly 
all children in school, the problem that emerges is the quality of education offered. The 
performance of public school students in Brazil is weak. The assessments created by 
INEP aim monitor quality by providing information about student performance and 
factors associated with this performance, aiming to redirect public policies for 
education. The search for determinants of poor performance of Brazilian students is 
widely applied in academia. This research takes into account several factors of the 
student, school, teacher, family and others. The majority emphasizes the socioeconomic 
status as one of the factors that determines academic performance. The data selected for 
this study portrayed the socioeconomic information and teacher - Human Development 
Index (HDI), remuneration of teachers and proportion of teachers with advanced 
degrees - in all Brazilian states and the DF. It was observed that socioeconomic status is 
related highly (.827) with the academic performance of students in public schools of 
basic education in Brazil. Variables referring to the teacher showed no significant 
relationship with school performance. 
 
Keywords: 
Aspect Socioeconomic, School Performance, Elementary Education, Evaluation 
System, Development Index of Basic Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



13 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A educação no Brasil sofreu mudanças profundas em sua política durante a 

década de 90. A Constituição Brasileira de 1988 estabeleceu em seu artigo 206 

princípios para a educação nacional e dentre eles o que garante o padrão de qualidade.  

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) aprovada em 1996 norteia a educação básica 

no Brasil, define e regulariza o sistema de educação brasileiro com base nos princípios 

presentes na Constituição. Com 97% das crianças em idade escolar na escola, após esse 

período, a universalização da educação básica já não era o grande entrave da educação 

brasileira. Com o problema do acesso à escola praticamente solucionado, ressurge a 

qualidade do ensino oferecido como a grande problemática da educação, pois o acesso à 

escola por si só não sustenta a educação. (SOARES, 2004).  

Para garantir o padrão da qualidade a LDB incumbiu à União assegurar o 

processo nacional de avaliação do rendimento escolar. Por conta disso na década de 90 

começou a ser implementado no Brasil Sistemas de Avaliações em Larga escala, cuja 

concepção data da década anterior. (NETO, 2007)  

Atualmente, devido às tentativas realizadas no passado, pode-se afirmar que o 

Brasil tem um Sistema de Avaliação que mede o desempenho dos alunos em larga 

escala e em âmbito nacional. O SAEB e a Prova Brasil são exemplos de sistemas a nível 

nacional que medem o desempenho dos estudantes. Alguns estados e municípios 

organizam seus respectivos sistemas de avaliação com metodologia própria, objetivando 

também a verificação do desempenho dos estudantes, como é o caso do SARESP (São 

Paulo) e SIADE (Distrito Federal).  

No fim de 1994 a Portaria n.º 1.795, institucionaliza o SAEB como Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica, com o objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento de uma cultura avaliativa que estimulasse a melhoria dos padrões de 

qualidade e o controle social dos seus resultados. A partir de então surgiram diversos 

estudos e pesquisas a fim de legitimarem esse Sistema. Uma análise da implementação 

do SAEB, identificando dificuldades, pontos positivos e novas alternativas para o seu 

desenvolvimento foi realizada por Maluf (1996). Soares (2004) descreve os resultados 

cognitivos do sistema brasileiro de educação básica a partir de dados do SAEB 2001 e 
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apóia algumas políticas públicas para a melhoria da qualidade e da equidade do nível 

educacional no Brasil. Franco (2001) discute as potencialidades, os problemas e os 

desafios pertinentes ao SAEB.   

Desde sua criação o SAEB é realizado a cada dois anos e através de seus 

resultados verifica-se o desempenho dos alunos brasileiros. No ano de 1995 foram 

redefinidas as séries testadas para 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e 3º ano do 

Ensino Médio em escolas públicas e privadas. Desde o ano de 1995 é possível comparar 

os dados sobre o desempenho dos alunos ao longo dos anos, formando uma série 

histórica dos dados. Em 2005 através da Portaria n.º 931, de 21 de março de 2005, o 

MEC institui o Sistema de Avaliação da Educação Básica através de dois processos de 

avaliação: a Avaliação Nacional da Educação Básica – ANEB e a Avaliação Nacional 

do Rendimento Escolar – ANRESC. O ANEB mantém todas as características e 

diretrizes do SAEB. O ANRESC avalia a qualidade do ensino ministrado nas escolas, 

com o nome de Prova Brasil, é realizada somente em escola pública com mais de 30 

alunos e aplicada para as séries finais do Ensino Fundamental (4ª e 8ª séries).  

Fernandes (2007) propõe a criação de um índice que mensura o desempenho na 

educação básica pública brasileira, surgindo então o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) que agrega dois indicadores importantes: o fluxo e as 

pontuações em exames padronizados obtidas por estudantes ao final de determinada 

etapa do ensino básico. Sua escala é de 0 a 10 nos níveis nacional, estadual, municipal e 

escolar. Desde o ano de 2005 são fornecidos dados bienalmente.   

O resultado obtido das avaliações desses sistemas de avaliação e índice citados 

acima, não é satisfatório. O desempenho dos alunos do ensino público no Brasil é fraco, 

o que mostra certa incapacidade do Estado em oferecer uma educação fundamental de 

qualidade para a maioria das pessoas, fruto de um imenso atraso e da falta de 

preocupação histórica com a educação da população. Quando se utiliza a série histórica 

dos resultados da avaliação descobre-se que o desempenho dos alunos está decrescendo, 

ou seja, o desempenho de alunos de dez anos atrás é superior ao desempenho atual.  

Quando alunos brasileiros se submetem a testes internacionais como o Programa 

Internacional de Comparação de Alunos (PISA) – programa da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a situação é semelhante. Ao 
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comparar Brasil, México, Portugal e Espanha, o desempenho de matemática em 2003 

do Brasil foi o pior entre os quatro países. (DEL PORTO; FERREIRA, 2007). Em 2006 

o Brasil ficou em último lugar num total de 56 países em avaliações de ciências, 

matemática e leitura.  

A busca de fatores determinantes do fraco desempenho dos alunos brasileiros é 

bastante recorrente no meio acadêmico. Essa busca leva em consideração uma série de 

fatores do aluno, escola, professor, família entre outros. Soares (2004) considera três 

estruturas sociais que influenciam o desempenho do aluno: condição socioeconômica e 

cultural, família e escola que frequenta. O relatório Coleman de 1966, uma pesquisa 

realizada nos EUA, verificou que as diferenças existentes entre alunos se davam pelo 

nível socioeconômico.     

Dentre os fatores que determinam o desempenho dos alunos, o nível 

socioeconômico tem uma grande influência na performance dos mesmos. Isso é 

evidenciado pela grande quantidade de estudos que concluem que o aspecto 

socioeconômico pode determinar o desempenho dos alunos. Infelizmente no Brasil 

existe uma dependência da proficiência em relação à posição social, ou seja, os menos 

favorecidos em sua maioria possuem os piores desempenhos. A regra é que alunos de 

estratos populacionais mais pobres estudam nas piores escolas, a qualidade de ensino 

não se distribui de forma igualitária para todos. (SOARES, 2004) 

O estudo comparativo de Del Porto e Ferreira (2007) entre quatro países 

(México, Espanha e Portugal) concluiu que as variáveis referentes aos capitais: cultural, 

social e econômico afetam o desempenho dos alunos brasileiros explicando 30% da 

variância do desempenho em matemática.  

Diante do exposto este trabalho busca demonstrar a relação do nível 

socioeconômico com o desempenho escolar dos alunos da educação básica brasileira, 

através de um modelo de regressão múltipla. Apesar dos estudos sobre desempenho 

escolar utilizarem em sua maioria os modelos lineares hierárquicos - por verificarem as 

contribuições das variáveis e considerarem níveis em que estão inseridas (classes, 

escolas), incorporando a estrutura hierárquica dos dados sendo capazes de tratar 

adequadamente problemas de inferência entre diferentes níveis hierárquicos de uma 

população (Andrade e Laros, 2007; Alves, 2008) - a metodologia estatística utilizada 
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para este trabalho será a análise de regressão múltipla, devido os dados presentes no 

modelo, estarem numa escala comum e se apresentarem no nível estadual. Essa técnica 

visa à determinação de um modelo matemático que descreve o relacionamento entre 

variáveis. A análise de regressão é a opção metodológica natural para o estudo, pois 

além de testar a hipótese da existência de relação entre as variáveis estabelece a direção, 

grau e o tipo de relação.   

Os dados relevantes utilizados para mostrar a relação do nível socioeconômico 

com o desempenho dos estudantes do ensino fundamental público no Brasil - são 

referentes ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do ano de 2007 e 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). As variáveis remuneração dos docentes e 

proporção de docentes com formação superior serão utilizadas na pesquisa, pois de 

acordo com Menezes-Filho (2008), Becker (2009) e Alves (2008) podem influenciar o 

desempenho dos alunos.  

Diante da vasta discussão sobre o desempenho escolar dos alunos da educação 

pública no Brasil este trabalho tem como principal objetivo determinar a relação do 

aspecto socioeconômico com a qualidade do ensino público fundamental do Brasil.   

1.1 Objetivos intermediários 

- Identificar sistemas de avaliações em larga escala aplicados no Brasil no ano de 

2007, ano foco do estudo, a fim de verificar o mais apropriado para a pesquisa;  

- Levantar dados referentes ao nível socioeconômico da população na busca de 

relacioná-los com o desempenho escolar;  

- Indicar como o aspecto socioeconômico se relaciona com a qualidade do 

ensino público fundamental do Brasil; 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Educação no Brasil 

O Iluminismo, movimento iniciado na Europa no início do século XVIII, 

apresentou princípios liberais da educação que retratavam a educação como um dever 

do Estado, laica, livre, obrigatória e gratuita. (LEÃO, 2008). Baseados nesses 

princípios, países europeus alcançaram a universalização do ensino no século XIX e 

início do XX, o Brasil aproximou-se da universalização do ensino somente no final do 

século XX. 

Para a pesquisa da educação básica pública no Brasil e seu respectivo 

desempenho é necessária uma contextualização de seus antecedentes históricos. A 

história da Educação Básica no Brasil é estudada através de períodos, seguindo o 

critério de divisão, instantes na história de estabilidade política, econômica e social. A 

mudança de período após período é causado por crises do modelo vigente.  

Por volta de 1549 os jesuítas chegam ao Brasil a fim de catequizar os índios e 

impor a política colonizadora dos portugueses. Os jesuítas por muito tempo foram 

responsáveis pela educação na colônia e detiam também o poder econômico. Diante de 

uma crise portuguesa em 1759 os jesuítas foram expulsos e as suas escolas excluídas, 

instituído nesse momento a Diretoria dos Estudos o que proporcionou a estagnação da 

educação no Brasil. Neste período os professores percebiam remuneração baixa e se 

mostravam despreparados.  

A vinda da família real ao Brasil no início do século XIX proporcionou a 

abertura de Academias Militares, Escolas de Direito e Medicina, a Biblioteca Real e a 

Imprensa Régia. A primeira Constituição Brasileira promulgada em 1824 após a 

Independência possuía um artigo relacionado à educação no qual instituía que a 

instrução primária deveria ser gratuita para todos os cidadãos. Esse ato ocasionou um 

déficit de professores e no intuito de amenizar esse problema foi criado um projeto 

chamado Método Lancaster, onde um aluno ensinava um pequeno grupo de alunos. Em 

1834 o Ato Adicional à Constituição resolve transferir a responsabilidade da 

administração do ensino primário e secundário para as províncias. Diante dessas 

mudanças a educação brasileira continuou em decadência, até a Proclamação da 

República não foi criado um sistema educacional efetivo no Brasil. Neste mesmo 
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período Rui Barbosa estabelece dois pareceres onde prega a liberdade e obrigatoriedade 

do ensino e a laicidade do ensino público, princípios retratados no Iluminismo.    

A nova Constituição promulgada em 1891 apresenta maior quantidade de artigos 

na área da educação que a de 1824, mas não com significância. (VIEIRA, 2007)  

 O início do século XX foi tomado por reformas na educação. A reforma de 

Benjamim Constant em 1890 possuía princípios orientadores à liberdade, laicidade do 

ensino e gratuidade da escola primária de acordo com a Constituição Brasileira. Em 

1911 a Reforma Rivadávia Correa, trouxe mudanças significativas para a educação, 

como a liberdade do ensino, o curso secundário como formador do cidadão e a 

transferência dos exames de admissão ao ensino superior para as faculdades, mas os 

resultados não foram satisfatórios.  

 Um importante personagem na história da educação no Brasil na década de 30 

foi Anísio Teixeira. Através do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova em 1932 

defendeu o ensino público, gratuito, laico e obrigatório. Teve grande importância para a 

política da educação nesta época, idealizou a UnB tornando-se reitor e dirigente do 

INEP1 nos anos 50.  

A revolução industrial no Brasil, iniciada na era Vargas, entre 1930 e 1945, 

trouxe a necessidade de mão de obra especializada e sem dúvida o investimento em 

educação era primordial neste momento. Em 1930, foi criado o Ministério da Educação 

e Saúde Pública. Em 1934, com a promulgação da nova Constituição, a educação obteve 

um espaço importante, passando a ser direito de todos e devendo ser ministrada pela 

família e pelos Poderes Públicos. (VIEIRA, 2007)  

Outra Constituição é promulgada em 1937, com influência fascista. A ênfase 

dada à educação está no ensino profissional e pré-vocacional, buscando a preparação de 

mão-de-obra para a nova ordem vigente.  Em 1942, é criado o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial – SENAI, com a valorização do ensino profissionalizante.  

A nova Constituição de 1946 determina a obrigatoriedade de se cumprir o ensino 

primário e dá competência à União para legislar sobre diretrizes e bases da educação 

                                                           
1 INEP – Criado em 1937 o Instituto Nacional de Pedagogia tinha como objetivo maior a organização da 
documentação relativa à história atual das doutrinas e técnicas pedagógicas e prestar assistência aos 
serviços estaduais e municipais. Atualmente chama-se Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira.   
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nacional. Segundo VIEIRA (2007, p. 300), “o texto de 1946 faz ressurgir o tema da 

educação como direito de todos.” [grifo do autor] 

Neste período houve a necessidade de uma reforma nacional da educação com a 

criação de uma comissão para discutir propostas da reforma e encaminhá-las à Câmara 

Federal. Depois de 13 anos de discussão foi promulgada a Lei 4.024, em 20 de 

dezembro de 1961 com o objetivo principal de integrar a legislação sobre a educação 

escolar no Brasil, fragmentada em diversas leis.  

A tomada do poder pelos militares proporcionou à educação forte repressão e 

significativas mudanças. Neste período reformaram-se os três níveis de ensino 

(fundamental, médio e superior), expandiu-se a rede física e o número de vagas nos 

estabelecimentos escolares, com o intuito de difundir seus ideais do regime através da 

escola. A educação foi censurada, ficando em função do regime militar, com 

universidades invadidas, estudantes proibidos de se manifestarem, presos e até mortos.  

A Constituição de 1967, expressa os interesses políticos principalmente ligados 

ao ensino particular.  Os princípios educacionais das constituições anteriores a esta 

permanecem nesta carta com o acréscimo do termo “dever do estado”. (VIEIRA, 2007). 

Em 1971, foi estabelecida a Lei 5.692, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), uma nova versão da LDB anterior, com o intuito de transformar a 

formação educacional num cunho profissionalizante, reforçando os princípios da 

constituição.  

O regime militar chegou ao fim, e a educação voltou a ser discutida num sentido 

mais amplo. A Constituição Brasileira de 1988 traz um capítulo extenso para Educação, 

Cultura e do Desporto conforme o art. 205 da Carta Magna promulgada em 5 de 

outubro de 1988.  

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (BRASIL, 1988, p. 116) 

O direito à educação e a obrigatoriedade escolar se consolidaram. O acesso ao 

ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. A Constituição de 88 abriu 

caminho para uma nova Lei de Diretrizes e Bases, onde essa idéia é corroborada. O 
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projeto foi encaminhado ao Congresso em 1988, e após algumas mudanças foi aprovado 

em dezembro de 1996.  

A Lei n.º 9.394 (LDB), de 20 de dezembro de 1996 estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional e ajusta os princípios da Constituição, presentes no artigo 

206, para a aplicação a situações reais e práticas. Dentre eles o que prevê a garantia de 

padrão de qualidade. Traça os princípios educativos especificando os níveis e 

modalidades de ensino, regulando a estrutura e o funcionamento do sistema de ensino 

nacional. A visão de Darcy Ribeiro e o seu esforço para a educação foi apresentada no 

texto da LDB, considerando uma nova ordem social e educativa alterando a realidade 

educacional.  

 Conforme a Lei n.º 9.394 de 20 de dezembro de 1996 no art. 4º destaca que: 

 “O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante 
a garantia de:  
I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 
tiverem na idade própria; 
II – progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio.2  
(BRASIL, 2002, p. 39, 40) 

Para a real efetivação desse dever, a própria LDB incumbiu a União de criar um 

Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os dez anos seguintes e em 

sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. A Lei 10.172, de nove 

de janeiro de 2001, aprova o Plano Nacional de Educação, para os dez anos posteriores.  

O plano estabelece diretrizes, metas e prioridades para o setor educacional 

brasileiro, com o objetivo de melhorar a qualidade de ensino em todo o país. Entre as 

principais diretrizes estão: a universalização do ensino em todo o Brasil e a criação de 

incentivos para que todos os alunos concluam os estudos básicos.  

Observa-se que no decorrer da história do Brasil a educação sofreu muitas 

rupturas o que marcou muito cada período. Em muitos momentos a educação foi usada 

para favorecer interesses políticos e da classe dominante. Observa que, devido a todas 

essas rupturas, a qualidade na educação não evoluiu o quanto deveria.  

A educação básica no Brasil é um nível de educação nacional formada por três 

etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. De acordo com BRASIL 

(2002, p. 43, art. 22) “ [...] tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a 
                                                           
2 II – Alterado para Universalização do Ensino Médio Gratuito de acordo com a Lei 7409/06.  
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formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores.” 

A organização da educação nacional é mantida em regime de colaboração entre 

União, Estados, Distrito Federal e os Municípios, estruturada conforme a LDB, 

estabelece que BRASIL (2002, p. 40 e 41, art 8º) “ caberá à União a coordenação da 

política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo 

função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias 

educacionais.”  

Os estados, municípios e o Distrito Federal devem organizar manter e 

desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. 

O foco da política educacional na LDB tem sido o ensino fundamental gratuito, 

obrigatório, presencial, na faixa etária de 7 a 14 anos. Através do Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) 

foi possível manter o foco das políticas públicas no Ensino Fundamental, esse de 

responsabilidade dos municípios. (CURY, 2002) 

O FUNDEF foi regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996, 

implantado nacionalmente no início de 1998. Esse fundo trouxe uma nova sistemática 

de redistribuição dos recursos financeiros destinados ao Ensino Fundamental. Pela 

Constituição de 88 o total de recursos a serem destinados à Educação deveria ser de 

25% da receita dos estados e municípios, sendo que, de acordo com o FUNDEF, 60% 

desses recursos deveriam destinar-se ao Ensino Fundamental. Com a aprovação da Lei 

7409/06 no qual o Ensino Médio passa a ser universal, público e gratuito, o FUNDEF 

foi substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). 

O FUNDEB atende toda a educação básica até 2020, aprovado pela Lei n.º 

11.494 de 20 de junho de 2007. Torna-se um compromisso formal da União com a 

educação básica, pois aumenta em dez vezes o volume anual dos recursos federais e 

financia todas as etapas da educação básica. O desenvolvimento social e econômico das 

regiões é levado em consideração para distribuição dos recursos do fundo. A destinação 
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dos investimentos é feita de acordo com o número de alunos da educação básica, com 

base em dados do censo escolar3 do ano anterior.  

Cabe à União, conforme a Lei n.º 9.394 de 20 de dezembro de 1996 no art. 9º 

  

assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino 
fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, 
objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. 
(BRASIL, 2002, p. 41, art. 9º ) 

A avaliação é um importante instrumento para averiguar a qualidade, eficiência 

e equidade de qualquer sistema educacional, tornando-se de grande importância para 

países focados na qualidade do ensino. (CASTRO, 1998) 

2.2 Sistemas de Avaliação da Educação Básica 

A avaliação externa, em larga escala, centralizada e com foco no rendimento do 

aluno e no desempenho dos sistemas de ensino, demorou alguns anos para ser 

introduzida como prática do governo na educação básica brasileira. (COELHO, 2008). 

Levantamentos estatísticos sobre a educação são realizados no Brasil desde o 

início do século passado. O Brasil possuía um Anuário Estatístico e na educação eram 

coletados dados do Distrito Federal de todos os níveis de ensino. A pesquisa 

educacional continuou existindo e servindo como base para a implantação dos sistemas 

de avaliação do ensino no fim dos anos 80 e consolidação nos anos 90.  

  Mas foi a partir da década de 60 que a avaliação da educação ganhou relevância 

no mundo todo, devido ao Relatório Coleman, uma pesquisa realizada nos Estados 

Unidos com 645 mil alunos de diversos níveis de ensino. Esse relatório concluiu que as 

diferenças existentes entre alunos do mesmo nível educacional eram por questões 

socioeconômicas. (NETO, 2007)  

                                                           
3 O Censo Escolar é um levantamento de dados estatístico-educacionais de âmbito nacional realizado 
todos os anos e coordenado pelo Inep. Ele é feito com a colaboração das secretarias estaduais e 
municipais de Educação e com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. Os 
resultados obtidos no Censo Escolar sobre o rendimento (aprovação e reprovação) e movimento 
(abandono) escolar dos alunos do ensino Fundamental e Médio, juntamente com outras avaliações do 
Inep (Saeb e Prova Brasil), são utilizados para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB), Fonte: INEP 
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Em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases 4.024/61 em um de seus artigos retrata a 

primeira referência legal relacionada à qualidade na educação. Determina aos Conselhos 

Federal e Municipal de Educação a melhoria da qualidade elevando a produtividade do 

ensino. (NETO, 2007) 

Com a Nova República em 1985, o país entra num período de redemocratização e 

na educação a discussão girava em torno da democratização do ensino. (PESTANA, 

1998). Essa democratização levava em consideração dois aspectos: o acesso à escola, 

um problema em vias de resolução, já que o número de escolas e a entrada de novos 

alunos aumentam consideravelmente neste período; a qualidade, uma questão mais 

crítica, pois não havia nada mensurado para avaliar como estava a educação naquele 

momento. Surgiu então dentro do Ministério da Educação a proposta da instituição de 

um sistema de avaliação para criar uma cultura de avaliação no país e reajustar a 

regulação estatal.  

Em 1987 ocorreu à implementação de um sistema de avaliação da educação. O 

primeiro processo ocorreu através de uma pesquisa com 28.000 alunos de 69 municípios 

para averiguar o rendimento dos alunos. O levantamento levou em consideração os 

livros didáticos adotados e programas de ensino. No fim dos anos 80, o INEP criou um 

sistema de avaliação de aprendizagem que abrangia todo o território brasileiro e no ano 

de 1988 a Secretaria de Ensino Fundamental apresentou o Sistema de Avaliação do 

Ensino Público de 1º grau – SAEP. A sua efetivação em todo o território nacional só 

aconteceu em 1990 por falta de recursos. 

A década de 90 foi tomada por reformas educativas na América Latina, devido 

principalmente a interferência de organismos internacionais como a UNESCO e 

UNICEF. A Conferência Mundial sobre Educação para Todos em Jomtien, Tailândia, e 

o Relatório Delors4 foram os marcos para que a reforma acontecesse. Essas iniciativas 

influenciaram na formulação, implementação e aprovação da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional e para a consolidação do sistema de avaliação da educação básica 

no país. (COELHO, 2008) 

A partir de então a avaliação se torna um dos eixos estruturantes de políticas 

públicas educacionais. O controle da educação pelo Estado passa a ser através dos 

                                                           
4 Esse relatório foi produzido entre 1993 e 1996 pela Comissão Internacional sobre Educação para o 
Século XXI, convocada pela UNESCO, coordenada pelo francês Jacques Delors.   
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processos avaliativos. A supervalorização dos indicadores pelo Estado e Sociedade 

torna evidente a interferência do Estado. O objetivo dos sistemas de avaliação na 

Educação Básica brasileira é:   

Monitorar a qualidade desta, fornecendo aos estados brasileiros informações 
não só sobre o desempenho dos alunos como também sobre os fatores 
associados a esse desempenho, com finalidade de reorientar políticas públicas 
voltadas para a educação. (LOCATELLI, 2002, p. 5) 

No final de 1991 o SAEP transformou-se em Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB) com dois objetivos principais: contribuir para a melhoria da qualidade 

da educação e universalização do acesso à escola.  

Sistematização de informações para processos decisórios e planejamentos, 

contribuição para instalação de uma cultura avaliativa e prestação de contras à 

sociedade são algumas vantagens dos Sistemas de Avaliação da Educação Básica no 

Brasil. (MALUF, 1996) 

No dia 27 de dezembro de 1994, o Ministério da Educação (MEC) 

institucionaliza o SAEB como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. 

De acordo com a nova legislação o SAEB deveria contribuir para o desenvolvimento de 

uma cultura avaliativa que estimulasse a melhoria dos padrões de qualidade e o controle 

social dos seus resultados; aplicar e desenvolver processos permanentes de avaliação em 

articulação com as secretarias de educação; mobilizar recursos humanos; proporcionar à 

sociedade informações sobre o desempenho e os resultados dos sistemas educativos. 

A evolução dos Sistemas de Avaliação contou com a introdução de testes e 

questionários na intenção de extrair diversas competências tanto dos alunos, professores 

e gestores do ensino. Segundo MALUF (1996, p.6) “os sistemas de avaliação atuais 

procuram incluir inúmeras variáveis que possam oferecer um quadro explicativo mais 

completo sobre a qualidade de ensino oferecida.” 

Em 2001 foi aprovada a Lei 10.172 que estabelece o Plano Nacional de 

Educação – PNE. Com duração de 10 anos, possui objetivos e prioridades para os 

diferentes níveis de ensino. Uma das prioridades do plano é o desenvolvimento de 

sistemas de informação e avaliação em todos os níveis e modalidades de ensino, para a 

gestão do sistema educacional e melhoria do ensino. O PNE, para o ensino fundamental, 

estabeleceu 30 objetivos e metas que devem ser atingidos até 2011. Um desses objetivos 
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estabelece a necessidade de um programa de monitoramento de desempenho dos alunos 

e a necessidade de que ocorra uma elevação do desempenho dos alunos (NETO, 2007).  

Devido à importância estabelecida para a avaliação da educação básica, no ano 

de 2005 foi introduzida a Prova Brasil que assim como o SAEB realiza testes 

abrangendo todas as unidades escolares. Em 2007 foi criado o IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) um índice entre zero e dez que congrega duas 

informações: médias obtidas nos dois testes citados acima e taxa de aprovação.   

Para assegurar todo o processo de avaliação do sistema de ensino brasileiro 

desde a sua formulação, divulgação dos resultados e elaboração de relatórios é crucial o 

papel do INEP que teve sua criação em 1937, reformulou-se em 1997 para realizar todo 

o processo do sistema nacional de avaliação da educação brasileira. Antes voltado à área 

de pesquisa educacional muda seu foco para atividades ligadas a avaliação educacional.  

Com a reformulação, o INEP passou a ter a seguintes atribuições:  

- Organizar e manter o sistema de informações e estatísticas educacionais; 

- Planejar, orientar e coordenar o desenvolvimento de sistemas e projetos de avaliação 

educacional, visando o estabelecimento de indicadores de desempenho das atividades de 

ensino no país; 

- Apoiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no desenvolvimento de sistemas 

e projetos de avaliação educacional; 

- Desenvolver e implementar, na área educacional, sistemas de informação e 

documentação que abranjam estatísticas, avaliações educacionais, práticas pedagógicas 

e de gestão das políticas educacionais; 

- Subsidiar a formulação de políticas na área de educação, mediante a elaboração de 

diagnósticos e recomendações decorrentes da avaliação da educação básica e superior;  

- Coordenar o processo de avaliação dos cursos de graduação, em conformidade com a 

legislação vigente; 

- Definir e propor parâmetros, critérios e mecanismos para a realização de exames de 

acesso ao ensino superior;  

- Promover a disseminação de informações sobre avaliação da educação básica e 

superior; 
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- Articular-se, em sua área de atuação, com instituições nacionais, estrangeiras e 

internacionais, mediante ações de cooperação institucional, técnica e financeira, 

bilateral e multilateral; 

As avaliações externas em larga escala possibilitam à sociedade brasileira 

informações atualizadas sobre o desempenho dos alunos e os seus resultados oferecem 

oportunidade ímpar para a investigação empírica das conseqüências de políticas e 

práticas educacionais.  

Apesar de diversas vantagens as avaliações de larga escala brasileiras sofrem 

críticas. A seguir serão listadas algumas delas: (CARVALHO, 2001; COELHO, 2008; 

FRANCO, 2001; FREITAS, 2007; LOCATELLI, 2002; MALUF, 1996; PESTANA, 

1998) 

- Maior controle governamental sobre as escolas reduzindo o potencial do debate 

educacional a uma visão instrumental da pedagogia; 

- Introdução da competitividade entre escolas, redes de ensino e estados; 

- Redução dos currículos aos tópicos e áreas atingidas pela avaliação, para adequar os 

alunos às avaliações em que são submetidos; 

- Alto custo da implementação dos sistemas e geração de informações posteriores, que 

nem sempre são bem utilizadas pelos responsáveis da educação e pelos gestores do 

sistema; 

- Estabelecimento de padrões, conduzindo a uma tendência homogeneizadora; 

- A reflexão do resultado obtido deve obter envolvimento do professor, que não é 

garantia em todas as escolas. É provável que ocorra resistência ao sistema, 

comprometendo o envolvimento dos professores com o programa e a qualidade das 

informações desejadas;  

- Os testes podem não aferir com precisão os reais problemas da educação como: as 

deficiências dos métodos de ensino, seleção de conteúdos, aquisição de bibliografia e 

hábitos de trabalho intelectual dos estudantes; 
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- Falta de articulação entre União, estados e municípios nas principais decisões sobre o 

programa, com a ausência de macro política, na definição de diferentes papéis para os 

níveis governamentais; 

2.2.1 SAEB  

No final dos anos 80 toda a América Latina passou por um período de reforma 

educacional na busca de melhorias na educação como um todo. Nesse momento foram 

introduzidos sistemas de avaliação do ensino nesses países. Tornou-se importante neste 

período o aspecto qualitativo dos sistemas de ensino. Em 1990 no Brasil criou-se o 

SAEP (Sistema de Avaliação do Ensino Público), que verificou o desempenho dos 

alunos da educação básica a nível nacional. No final de 1991 o SAEP transformou-se 

em SAEB (Sistema Avaliação da Educação Básica) e o papel do governo federal de 

articulador e coordenador das políticas públicas educacionais fica evidente, 

responsabilizando-o pela coordenação e orientação de todos os estados no processo 

avaliativo. Os primeiros objetivos do SAEB foram bem definidos e relacionados ao 

desenvolvimento de capacidades avaliativas do sistema educacional, criação de uma 

estrutura de pesquisa e avaliação educacional, concepção de parâmetros do rendimento 

dos alunos e construção de uma base de dados com resultados do teste.  

A implantação do SAEB consolidou-se no campo das políticas públicas no 

intuito de melhorar a qualidade da educação brasileira e oferecer subsídios concretos 

para a formulação das políticas públicas direcionadas à educação. (COELHO, 2008) 

A regionalização e operacionalização do processo avaliativo, de forma a 

possibilitar sua gestão diretamente pelas instâncias locais, criando nexos e estímulos 

para o desenvolvimento local de uma infra-estrutura de pesquisa, também foi um dos 

objetivos primórdios do SAEB.   

Como a preparação do Sistema de Avaliação da Educação Básica é muito 

complexa, foi decidido que a aplicação do SAEB se realizaria a cada dois anos, 

chamando-a assim de ciclo. O primeiro ciclo ocorreu em 1990 e o segundo em 1993 

devido a dificuldades de recursos. Neste ciclo houve a introdução de questionário sobre 

oportunidade de aprendizagem, respondido pelos professores dos alunos que realizariam 

os testes, com o objetivo de subsidiar a análise dos resultados, surgiu também o 
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questionário da gestão, respondido pelo diretor da escola. As séries testadas foram 1ª, 

3ª, 5ª e 7ª séries do Ensino Fundamental.   

A evolução do sistema de avaliação foi acompanhada pela alteração dos 

objetivos. No segundo ciclo o foco era na promoção do desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de todas as áreas (institucional, organizacional e operacional) do 

SAEB, além de descentralizar a capacidade técnico-metodológica na área de avaliação 

educacional no Brasil. 

Em 1994 o SAEB foi institucionalizado através da Portaria 1.795, de 27 de 

dezembro de 1994, determinando que o SAEB devesse aferir a aprendizagem dos 

alunos e o desempenho das escolas de 1º grau e prover informações para a avaliação e 

revisão de planos e programas de qualificação educacional. Outros objetivos foram 

destacados a partir deste ano, como: a implantação de núcleos de estudos de avaliação 

em universidades e centros de pesquisa, formação e capacitação de recursos humanos na 

área, e produção de pesquisa aplicada para subsidiar políticas públicas de qualidade 

educacional. (NETO, 2007) 

O terceiro ciclo do SAEB em 1995 apresentou diversas mudanças na estrutura 

da avaliação. Introduziu-se um questionário aos alunos na busca de informações sobre 

nível socioeconômico e hábitos de estudo, incluído também um questionário escolar e 

redefinidas as séries “testadas”, que passaram a ser a 4ª e 8ª do Ensino Fundamental e 3º 

ano do Ensino Médio com a permanência até os dias de hoje. Essas séries foram 

escolhidas por serem finais de cada etapa e trazerem informações relevantes. Esse ciclo 

voltou-se mais para a melhoria da equidade e eficiência na educação.   

Até esse ciclo os dados eram analisados individualmente, ou seja, a cada 

aplicação. Não era possível uma comparação dos mesmos. Para verificar a equivalência 

entre os testes, uma amostra de alunos realizou no ano de 1995 as provas do primeiro e 

segundo ciclo. Com uma reestruturação metodológica, foi possível a comparação dos 

dados sobre o desempenho ao longo dos anos, para assim formar uma série histórica de 

resultados da avaliação. 

Para melhorar o sistema de avaliação e o processo de elaboração das provas, em 

1997, foi introduzido as Matrizes de Referências a fim de construir descritores que 

servem como base para elaboração dos itens da prova. A elaboração dessas matrizes 
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envolveu uma ampla consulta em nível nacional para verificar os conteúdos trabalhados 

nas escolas.  

Atualmente o SAEB tem como objetivo principal coletar informações para 

melhorar a gestão do sistema de ensino e buscar proposições de novas medidas 

pedagógicas que melhorem a qualidade do ensino oferecida. A sua premissa está na 

possibilidade de determinar a evolução real da qualidade do sistema, sem levar muito 

em consideração a evolução quantitativa do sistema.    

As avaliações do SAEB ocorrem com amostra aleatória probabilística e 

representativa dos alunos regularmente matriculados nas 4ª e 8ª séries do Ensino 

Fundamental e 3º ano do Ensino Médio, de escolas públicas e privadas, localizadas em 

área urbana e rural. A responsabilidade da aplicação dos testes é das Secretarias 

Estaduais de Educação de cada estado e do Distrito Federal, com a supervisão e 

coordenação do INEP, para que o processo seja padronizado em todo país. 

Os dados atualmente são obtidos através da aplicação de provas de língua 

portuguesa e matemática e aplicação de quatro questionários contextuais respondidos 

pelo: aluno, professor, diretor e pelo responsável da coleta de dados na escola, 

permitindo assim o acompanhamento evolutivo do desempenho e dos diversos fatores 

associados à qualidade e a efetividade do ensino ministrado nas escolas. Os testes são 

desenvolvidos através de uma matriz construída de acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais5 bem como as matrizes utilizadas pelos diversos sistemas 

estaduais, orientando o processo de construção das provas e dos seus respectivos itens 

(SOARES, 2004).  

Nos questionários são exploradas características como o capital cultural, social, 

motivação e trajetória escolar dos alunos e formação e experiência dos professores, 

entre outras. De acordo com LOCATELLI (2002, p. 10).  

Em relação aos questionários contextuais, procurou-se obter medidas que 
permitem captar, além do que os alunos aprendem como os resultados 
educacionais se distribuem em face da origem social dos alunos, como 
evoluem as condições de qualidade da escolarização, como as condições de 
qualidade da escolarização se distribuem em função da origem social dos 
alunos e quais fatores escolares promovem eficácia e equidade na educação 
brasileira. (LOCATELLI, 2002, p. 10) 

                                                           
5 São referenciais de qualidade elaborados pelo Governo Federal em 1996, voltados para a estruturação e 
reestruturação dos currículos das escolas de todo o Brasil. Objetiva padronizar o ensino no país, 
estabelecendo pilares fundamentais para guiar a educação formal.  
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O procedimento adotado nas análises do SAEB tem por base a metodologia de 

equalização, que supõe controle da coleta de dados e das técnicas estatísticas para 

transformação dos escores, a fim de que, ao final, os resultados sejam comparáveis. Ao 

longo dos anos a comparação dos resultados foi possível, com confiabilidade, devido à 

inclusão de itens comuns de avaliações anteriores.  Para a construção de instrumentos, a 

atribuição de escores e a análise de forma a viabilizar a comparação dos resultados são 

utilizadas a Teoria de Resposta ao Item (TRI).  

Os resultados são apresentados em uma escala de desempenho, com a descrição 

das competências e habilidades que os alunos são capazes de demonstrar. A escala é 

única para cada disciplina e permite apresentar os resultados de desempenhos dos 

estudantes de todas as séries e anos de aplicação dos testes. Pela escala, pode-se 

verificar que percentual de alunos já construiu as competências e habilidades desejáveis 

para cada uma das séries avaliadas, quantos ainda estão em processo de construção, 

quantos estão abaixo do nível que seria desejável para a série e quantos estão acima do 

nível esperado. Os resultados do SAEB permitem estabelecer correlações importantes 

sobre os fatores associados ao rendimento escolar. (CASTRO, 1998) 

Em 2005 através da Portaria n.º 931, de 21 de março de 2005, o MEC institui o 

Sistema de Avaliação da Educação Básica através de dois processos de avaliação: a 

Avaliação Nacional da Educação Básica – ANEB e a Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar – ANRESC.  O ANEB mantém todas as características e diretrizes 

do SAEB e avalia a qualidade, equidade e a eficiência da educação brasileira. As 

informações obtidas não identificam escolas, turmas, alunos, professores e diretores. O 

ANRESC avalia a qualidade do ensino ministrado nas escolas, para que cada uma 

receba o seu próprio resultado. 

O SAEB desde a sua implantação tem sofrido duras críticas entre elas: 

- Não tem a real capacidade de informar sobre todos os aspectos relacionados à 

educação e sobre a diversidade e a singularidade das escolas; 

Apesar de todo esforço realizado no desenvolvimento do sistema, da 
legitimidade obtida, da parceria estabelecida com os sistemas de ensino, e 
embora a avaliação tenha sido progressivamente apropriada pelos sistemas de 
ensino, um sistema nacional de avaliação não responde, nem poderia 
responder a todas as necessidades de informação. Tampouco tem capacidade 
de apreender toda a diversidade e singularidade das escolas. Por isso, tem de 
ser complementado. (PESTANA, 1998, p. 71) 
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- Informar à sociedade os resultados com objetivos políticos; 

Por meio desse sistema de avaliação a sociedade é informada pelos resultados 

obtidos, sobre as diferentes condições de oferta de educação e as desigualdades 

educacionais existentes no País. Com isso é possível que os governantes se utilizem 

deste resultado buscando interesses políticos e eleitorais.   

- Dificuldade em explicar com fundamentos que fatores escolares influenciam no 

aprendizado do aluno;  

Estudos que testam apenas uma vez os alunos não conseguem explicar com 

clareza o efeito da escola na aprendizagem.  

2.2.2  Prova Brasil (ANRESC) 

A Prova Brasil é uma avaliação recente, criada a partir da necessidade de maior 

detalhamento da avaliação da Educação Básica. Individualiza a avaliação do ensino, 

pois produz informações sobre o ensino oferecido, com o objetivo de auxiliar os 

governantes nas decisões e no direcionamento de recursos técnicos e financeiros. Para a 

comunidade escolar, estabelece metas para a implantação de ações pedagógicas e 

administrativas, visando à melhoria da qualidade do ensino. A Prova Brasil denominada 

de ANRESC (Avaliação Nacional do Rendimento no Ensino Escolar) foi regulamentada 

pela Portaria INEP n.º 69, de 4 de maio de 2005. Essa portaria determina que todas as 

escolas públicas localizadas nas zonas urbanas e que possuam mais de 30 alunos sejam 

submetidas à prova. A aplicação ocorre para alunos de 4ª e 8ª séries do Ensino 

Fundamental, e as escolas participantes recebem os resultados sob a forma de média 

geral da escola e o percentual de estudantes por nível da escala de proficiência e 

habilidades do SAEB. Sua primeira edição ocorreu em novembro de 2005, em parceria 

com as secretarias estaduais e municipais de educação. Em 2007 foram divulgados pelo 

INEP os resultados separados por rede, região, unidade da Federação, município e 

escola da edição de 2005. 

Tem como principais objetivos: avaliar a qualidade do ensino ministrado nas 

escolas; contribuir para o desenvolvimento em todos os níveis educativo, de uma cultura 

avaliativa que estimule a melhoria dos padrões de qualidade e equidade da educação 

brasileira; concorrer para a melhoria da qualidade de ensino, redução das desigualdades 
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e a democratização da gestão do ensino público; oportunizar informações para as 

unidades escolares que serão úteis para a gestão das mesmas.  

Seus objetivos se concentram na produção de informação sobre os níveis de 

aprendizagem demonstrados pelos alunos, por unidade escolar e respectivas redes. A 

metodologia das provas proporciona captar a melhor informação possível a respeito do 

desempenho grupal. Os testes a que os alunos são submetidos são de Língua 

Portuguesa, com ênfase em leitura, e Matemática com foco na resolução de problemas. 

Os estudantes também respondem um questionário socioeconômico, com informações 

sobre fatores de contexto que podem estar associados ao desempenho.  

Os resultados da Prova Brasil são apresentados em uma escala de desempenho 

por disciplina, composta de níveis designados por numerais. Na escala de Língua 

Portuguesa existe nove níveis para explicar o desempenho dos alunos: 125, 150, 175, e 

assim sucessivamente até o nível 350. A escala de Matemática é composta por dez 

níveis que vão dos 125 aos 375 pontos. Os números só indicam uma posição na escala, 

mas através de uma interpretação pedagógica é possível descrever o grupo de 

habilidades que os alunos demonstram ter desenvolvido com a avaliação em cada nível.  

Os níveis são constituídos pelas habilidades individuais acrescidas as dos níveis 

anteriores. O desempenho é apresentado pela distribuição do percentual de alunos ao 

longo dos níveis da escala, permitindo uma melhor visualização da situação dos 

diversos grupos de alunos, no contexto da população e subpopulações avaliadas. As 

escolas recebem os resultados sob a forma de média geral da escola e sob a forma de 

percentual de estudantes por nível da escala de proficiência e habilidades do SAEB. 

Os dados da Prova Brasil são comparáveis ao longo do tempo, ou seja, é 

possível acompanhar a evolução do desempenho das escolas, das redes e do sistema 

como um todo. A sociedade tem acesso aos resultados e pode também acompanhar as 

políticas implementadas pelo governo, além de verificar o desempenho específico das 

escolas públicas.   

2.2.3 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)  

É um indicador de desenvolvimento educacional, criado em 2007, que combina 

informações de desempenho em exames padronizados com informações sobre fluxo 

escolar. É de fácil compreensão, pois possibilita resultados sintéticos das avaliações de 
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larga escala do INEP. O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação 

escolar, obtidos através do Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações de 

larga escala aplicados, a saber: o SAEB – para as unidades da federação e para o país - e 

a Prova Brasil para os municípios.  Permite a comparação nacional e expressa em 

valores os resultados mais importantes da educação: aprendizagem e fluxo. Com dados 

da Prova Brasil, SAEB e Censo Escolar do ano de 2005, foi possível calcular o primeiro 

IDEB referente ao mesmo ano.  

Aos resultados das avaliações realizadas em larga escala pelo INEP, o IDEB 

possibilita o enfoque pedagógico dos mesmos, para que sejam facilmente assimilados e 

a partir daí auxiliar no estabelecimento de metas de qualidade para os sistemas 

educacionais.  

O IDEB é expresso em valores de 0 a 10 determinando o andamento dos 

sistemas de ensino nacionalmente, calculado por meio da fórmula: 

 

 

O IDEB foi concebido para retratar a real situação da educação brasileira. Ao 

conjugar duas informações importantes da educação se preocupa com as seguintes 

questões: se um sistema de ensino retiver seus alunos para obter resultados de melhor 

qualidade no SAEB ou Prova Brasil, o fator fluxo será alterado, indicando a necessidade 

de melhoria do sistema. Se, ao contrário, o sistema apressar a aprovação do aluno sem 

qualidade, o resultado das avaliações indicará igualmente a necessidade de melhoria do 

sistema 

O IDEB de uma escola será mais alto quando os alunos da mesma levam menos 

tempo para concluírem determinada etapa de ensino e quanto mais altas são as notas na 
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Prova Brasil ou SAEB. O IDEB é calculado para 4ª série, 8ª série do Ensino 

Fundamental e 3ª série do Ensino Médio das escolas públicas brasileiras. Os resultados 

são divulgados pelo INEP e estão disponíveis nos níveis: Brasil, Estados, Municípios e 

escolas. A escala vai de zero a dez. Através desses resultados é possível a criação de um 

ranking e inferir quais são as escolas melhores e as piores.  

Tem como principais objetivos: FERNANDES (2007, p. 8) “a)detectar escolas 

e/ou redes de ensino cujos alunos apresentem baixa performance e b) monitorar a 

evolução temporal do desempenho dos alunos dessas escolas e/ou redes de ensino.” 

[grifo do autor]  

O IDEB foi criado para ser mais que um indicador estatístico e traçar um 

possível mapa detalhado das escolas do Brasil, identificando aquelas que precisam não 

apenas de mais investimentos, mas principalmente de assessoria para aperfeiçoar seus 

processos e ensinar melhor. O IDEB monitora a evolução dos alunos e escolas, através 

das metas, instituídas pelo INEP. As metas foram projetadas através das trajetórias 

esperadas para o IDEB no decorrer dos anos. (NOTA TÉCNICA 2, INEP) 

Para a projeção das metas do IDEB, assumiu-se que: as metas são diferenciadas 

para estados, municípios e escolas e apresentadas de dois em dois anos de 2007 a 2021. 

Em 2022, ano do bicentenário da Independência do Brasil, foi projetado uma meta para 

o IDEB nacional de 6,0, atualmente a média brasileira está entre 3 e 4. Essa meta foi 

definida para que os alunos da educação básica brasileira atinjam o nível de qualidade 

educacional, em termos de proficiência e rendimento, da média dos países 

desenvolvidos atualmente. Essa comparação internacional foi possível devido a uma 

técnica de compatibilização do Programme for Internacional Student Assessment  

(PISA)6 com o SAEB. (NOTA TÉCNICA 3, INEP) 

Para a projeção das metas do IDEB é necessário assumir algumas premissas que 

são: 

1) as trajetórias do IDEB para o Brasil e para todas as redes, têm o 

comportamento de uma função Logística.  
                                                           
6 PISA é um programa internacional de avaliação comparada, cuja principal finalidade é produzir 
indicadores sobre a efetividade dos sistemas educacionais, avaliando o desempenho de alunos na faixa 
dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos 

países. Desenvolvido e coordenado internacionalmente pela Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
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2) as trajetórias do IDEB por rede de ensino devem contribuir para a redução 

das desigualdades, significando que o alcance das metas intermediárias de 

curto prazo deverão convergir para o alcance das metas de médio e longo 

prazo. 

3) para que o Brasil alcance a meta estipulada no tempo adequado, o esforço de 

cada rede de ensino, estadual ou municipal, deve contribuir, a partir de metas 

individuais diferenciadas.  

(NOTA TÉCNICA 2, INEP)  

Com informações sobre o IDEB inicial, esforço empregado, tempo para atingir a 

meta nacional do IDEB 6,0, é possível a obtenção das metas intermediárias.   

O IDEB é uma ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade do 

PDE7 para a educação básica. É no Plano de Desenvolvimento da Educação que se 

encontra a meta, que em 2022 o IDEB do Brasil seja de 6,0 – média que corresponde a 

um sistema educacional de qualidade, comparável a dos países desenvolvidos. 

Com os resultados do IDEB acessíveis a toda sociedade brasileira, é provável 

acontecer uma mobilização em favor da educação, na busca de melhores condições para 

a educação brasileira, e o índice se tornar um condutor de política pública. Por ser um 

indicador novo carece de mais estudos e pesquisas. É possível encontrar críticas 

contundentes a esta nova metodologia de aferição da educação. Por disponibilizar 

resultados de forma acessível, criam-se rankings dos melhores e piores índices, fazendo 

com que o IDEB se torne um instrumento regulatório acirrando a concorrência entre 

estados, municípios e escolas.  

2.3 Desempenho 

Quando se compara o desempenho de alunos da educação básica brasileira com 

alunos de outros países observa-se que o desempenho brasileiro é um dos piores. O 

resultado da avaliação internacional na qual os alunos brasileiros são submetidos, 

Programa Internacional de Comparação de Alunos (PISA), confirma essa afirmação. De 

                                                           
7 PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação criado em 2007 possui 47 atos e inclui metas de 
qualidade para a educação básica, as quais contribuem para que as escolas e secretarias de Educação se 
organizem no atendimento aos alunos. O plano prevê ainda acompanhamento e assessoria aos municípios 
com baixos indicadores de ensino.  
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acordo com relatório da OCDE8 em 2000 o Brasil ficou em último lugar entre os 31 

países participantes. Na avaliação realizada em 2006 as médias brasileiras foram baixas 

novamente, a posição em matemática foi a 53ª e ciências a 52ª (entre 57 países) e leitura 

a 48ª (entre 56 países). Além de estar entre os piores nas três provas na lista de países, a 

maioria dos estudantes de escolas públicas brasileiras atinge, no máximo, o menor nível 

de aprendizado nas disciplinas.  

 A comparação dos dados do SAEB trouxe um ganho para a interpretação e 

divulgação dos resultados, pois a partir do ano de 1995 tornou-se possível a análise dos 

resultados a cada ano, confrontando com os resultados anteriores. Com uma série 

história até 2003 a insuficiência nos índices de desempenho dos alunos foi crescente, ou 

seja, a cada ano de aplicação do Sistema de Avaliação da Educação Básica o resultado 

foi menor que as aplicações anteriores. Em 2005 o desempenho dos alunos da quarta 

série do Ensino Fundamental superou o desempenho de 2003, mas ainda é inferior ao de 

dez anos atrás.  

Considerando o IDEB de 2007 somente 0,59% das escolas públicas brasileiras 

de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental obtiveram desempenho comparável ao de países 

de Primeiro Mundo. Apenas 160 das 55 mil escolas públicas do país atingiram o IDEB 

igual ou maior que 6,0. Com escala de 0 a 10 o IDEB atual do Brasil é 3,8, 

considerando a meta de 6,0, imposta pelo PDE (Plano de Desenvolvimento da 

Educação) para ser atingida em 2022, ainda existe um grande caminho a ser percorrido. 

A grande maioria dos alunos da escola básica pública brasileira não adquiriu as 

competências cognitivas esperadas para sua série.  

Ao considerar a distribuição dos alunos pelos estágios de construção de 

competências para sua série nos testes do SAEB, constata-se que a maior insuficiência 

está na 4a série do Ensino Fundamental. Em Língua Portuguesa e Matemática há apenas 

5% e 6,8% respectivamente dos alunos no estágio adequado. (COELHO, 2008). 

Os resultados insatisfatórios das avaliações apresentados no Brasil mostram 

certa incapacidade do Estado em oferecer uma educação fundamental de qualidade para 

                                                           
8 OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) é uma organização internacional 
dos países comprometidos com os princípios da democracia representativa e da economia de livre 
mercado. A OCDE influencia a política econômica e social de seus mesmos e ajuda o desenvolvimento 
econômico e social no mundo inteiro, estimulando investimentos nos países em desenvolvimento. 
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a maioria das pessoas, fruto de um imenso atraso e da falta de preocupação histórica 

com a educação da população. 

A tabela 1 demonstra resultados do SAEB e Prova Brasil do ano de 2007 que 

serve como base para o cálculo do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica) juntamente com a taxa de aprovação média. Os dados são do Brasil, das 

Regiões e de todos os estados brasileiros. Os dados utilizados neste trabalho se referem 

aos resultados dos Estados e do Distrito Federal e do Ensino Fundamental, o que não 

impedirá que os dados dos outros níveis sejam utilizados a título de comparação.  
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Tabela 1 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 
Prova Brasil/SAEB e Taxa de Aprovação Média – séries iniciais do 

ensino fundamental público – do Brasil, Regiões, Estados e 
Distrito Federal em 2007 

 

Unidade da 
Federação 

IDEB Séries Iniciais 
Ensino Fundamental 

IDEB Séries Finais 
Ensino Fundamental  

IDEB  
Ensino Médio 

Brasil 4,2 3,8 3,5 
Norte 3,4 3,4 2,9 
Nordeste 3,5 3,1 3,1 
Sudeste 4,8 4,1 3,7 
Sul 4,8 4,1 3,9 
Centro-oeste 4,4 3,8 3,4 
Acre 3,8 3,8 3,5 
Alagoas 3,3 2,7 2,9 
Amapá 3,4 3,5 2,8 
Amazonas 3,6 3,3 2,9 
Bahia 3,4 3,0 3,0 
Ceará 3,8 3,5 3,4 
Distrito Federal 5,0 4,0 4,0 
Espírito Santo 4,6 4,0 3,6 
Goiás 4,3 3,8 3,1 
Maranhão 3,7 3,3 3,0 
Mato Grosso 4,4 3,8 3,2 
Mato Grosso do Sul 4,3 3,9 3,8 
Minas Gerais 4,7 4,0 3,8 
Pará 3,1 3,3 2,7 
Paraíba 3,4 3,0 3,2 
Paraná 5,0 4,2 4,0 
Pernambuco 3,6 2,8 3,0 
Piauí 3,5 3,5 2,9 
Rio de Janeiro 4,4 3,8 3,2 
Rio Grande do Norte  3,4 3,1 2,9 
Rio Grande do Sul 4,6 3,9 3,7 
Rondônia 4,0 3,4 3,2 
Roraima 4,1 3,7 3,5 
Santa Catarina 4,9 4,3 4,0 
São Paulo 4,9 4,3 3,8 
Sergipe 3,4 3,1 2,9 
Tocantins 4,1 3,7 3,2 

Fonte: INEP (2008) 

O desempenho pode ser comparado através das metas intermediárias estipuladas 

pelo INEP. O objetivo maior é que no ano de 2022 o índice nacional atinja 6,0 pontos. 



39 

 

O gráfico abaixo traz uma comparação da meta estabelecida no ano de 2007 e o IDEB 

real do mesmo ano. Apesar de poucos, observa-se que existem estados que não 

conseguiram atingir a sua meta, ou seja, não foram capazes de realizarem o seu papel na 

conquista da meta maior.  

Comparação IDEB Real e IDEB Meta – Ensino Fundamental séries inicias  

 

Figura 1-Comparação IDEB Real e IDEB Meta – Ensino Fundamental séries iniciais 

Fonte: INEP (2008) 

2.4 Fatores relacionados ao desempenho escolar 

O acesso à educação básica foi praticamente resolvido com a reforma educativa 

começada no fim dos anos 80. O problema recorrente no Brasil é o de qualidade na 

educação. O aumento de alunos na educação básica, alunos esses que não tinham 

experiência em sala de aula, favoreceu a queda do desempenho geral dos alunos. 

Experiências internacionais retratam que a ampliação de alunos à vida escolar pode 

ocasionar uma queda nos índices de desempenho dos alunos no conjunto. As estatísticas 

atuais retratam que no ensino fundamental existe uma quantidade maior de alunos 

matriculados do que de crianças na respectiva faixa etária, isso se dá devido às altas 

taxas de repetência, evasão escolar e entrada tardia dos alunos na escola.  
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A pesquisa sobre o desempenho escolar no Brasil leva em consideração uma série 

de fatores do aluno, escola, professor, família, entre outros. O nível socioeconômico 

familiar e o conhecimento prévio do aluno são exemplos de variáveis que podem afetar 

no desempenho. Soares (2004) considera três grandes estruturas sociais que influenciam 

o desempenho cognitivo de um aluno: condição socioeconômica e cultural, família e a 

escola que freqüenta.  

O baixo rendimento dos alunos do ensino fundamental no Brasil em muitos 

casos é atribuído às condições socioeconômicas dos alunos. Variáveis internas à escola 

também podem estar associadas ao desempenho escolar. A literatura aponta que 

diversos fatores determinam o desempenho escolar, são eles: qualidade do professor, 

nível socioeconômico da família e da escola que o aluno freqüenta; escolaridade dos 

pais; infra-estrutura das escolas; número de horas-aula; idade de entrada no sistema 

escolar; cor da família e do aluno; atraso escolar; reprovação; presença de computadores 

em casa, entre outros. (SOARES, 2004; LAROS, 2001; DEL PORTO e FERREIRA, 

2007)  

No âmbito mundial o tema qualidade na educação ganhou relevância quando os 

Estados Unidos realizaram em 1966 um grande levantamento com 645 mil alunos com 

o objetivo de verificar o nível de conhecimento dos mesmos. O momento político em 

que os americanos vivenciavam era o de resgate dos direitos dos negros civis. A 

conclusão do relatório foi que o desempenho diferente dos alunos estava relacionado 

mais com a questão socioeconômica do que as questões de dentro da escola (COELHO, 

2008). Considera-se esse relatório um marco na educação, pois por conta da sua ampla 

divulgação os países, inclusive o Brasil, iniciaram estudos sobre os fatores 

influenciadores no desempenho. A tentativa, no caso do Brasil era explicar a causa do 

péssimo desempenho dos alunos evidenciado nas avaliações externas realizadas.  

A evidência de que o nível socioeconômico influencia no desempenho do aluno 

é confirmada através da grande quantidade de estudos sobre o tema. O Relatório 

Coleman e as análises de Bourdieu mostram que a sociedade igualitária dificilmente 

virá através da educação. Soares (2004), através de dados do SAEB 2001, considera que 

a desigualdade sócio-econômica é a geradora que afeta o desempenho dos alunos e 

construiu um indicador socioeconômico para verificar a premissa. Com resultados do 

SAEB 2001, foi possível constatar uma relação entre proficiência e nível socio-
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econômico, concluindo que a qualidade de ensino não se distribui de forma igualitária 

em todos os estratos populacionais. Para melhoria da educação, segundo Soares (2004) 

é necessário que haja a diminuição do impacto da posição social no sucesso escolar, 

pois no Brasil existe uma dependência entre ambos, os menos favorecidos em sua 

maioria possuem os piores desempenhos. O autor elege alguns fatores que podem 

diminuir essa dependência. São eles: Políticas sociais, Políticas escolares e Contribuição 

da família, esses três fatores devem caminhar juntos para melhoria da qualidade na 

educação.   

O estudo realizado por Barros et. al. (2001) pesquisa o impacto de quatro 

determinantes do desempenho educacional do Brasil: qualidade e disponibilidade de 

serviços educacionais, custo de oportunidade do tempo, disponibilidade de recursos 

familiares e disponibilidade de recursos da comunidade. Foi possível verificar que dos 

quatro tipos de determinantes o que mais afeta o desempenho seria a escolaridade dos 

pais. Esse fator, segundo a pesquisa, é o mais importante para determinar o desempenho 

dos jovens da pesquisa, um ano adicional de escolaridade dos pais leva um acréscimo 

em cerca de 0,3 ano de estudos para o filho. Este resultado pode significar que quanto 

mais educados (no sentido de formação) forem os pais maior apoio dariam ao estudante, 

proporcionando uma aprendizagem mais segura, o que poderia aumentar o desempenho 

do aluno. (DEL PORTO e FERREIRA, 2007) 

Alves (2008) analisa a relação entre desempenho escolar e políticas educacionais 

nas capitais brasileiras. Através de duas medidas de desempenho escolar: alunos da 4ª 

série do Ensino Fundamental em idades distintas e gerações de crianças de 10 anos, para 

isso utilizou-se, dentre outras fontes, os dados do SAEB. No modelo estimado o 

processo envolvendo escolha e eleição de diretores teve efeito significativo, ou seja, 

quando a escolha de diretores se dá de uma forma democrática o desempenho dos 

alunos tende a aumentar em média 6,31 pontos. No quesito educação infantil os 

resultados também significam um aumento no desempenho – um aumento de 10% na 

oferta da educação infantil acrescenta 0,93 ponto a mais no desempenho escolar e a 

frequencia na educação infantil também melhora o desempenho escolar. No Brasil como 

existem professores que não possuem curso superior, a formação acadêmica dos 

docentes pode afetar no desempenho dos alunos, de acordo com este estudo, um 

aumento de 10% na proporção de turmas com professores com formação superior leva 
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um acrescimento de 0,57 pontos no desempenho da rede de ensino. O estudo trouxe 

diferenças relativas aos fatores que estão relacionados ao desempenho no modelo de 

série e geração, pois existe uma grande quantidade de alunos que por uma série de 

fatores estão fora da idade escolar, cursando o ensino fundamental.  

 O desempenho em gerações (idade) foi discutido no texto de Fernandes (2007) 

que considera a proficiência média da geração mais adequada para monitorar o sistema 

de ensino como um todo (Brasil, Estados e Municípios). É o caso do PISA, Del Porto e 

Ferreira (2007) buscaram associar fatores socioeconômicos e culturais com o 

desempenho dos alunos neste exame no Brasil e em mais três países (México, Espanha 

e Portugal).  Esse estudo procurou detectar como as variáveis referentes aos capitais: 

cultural, social e econômico afetam o desempenho dos estudantes em cada um desses 

países. O modelo de regressão aplicado indica presença de fatores específicos nos 

países. No Brasil as variáveis que explicam 30% da variância do desempenho em 

matemática, de acordo com dados do PISA (2003), são os bens relacionados à cultura 

clássica em casa, índice socioeconômico internacional do pai e da mãe, computador e 

internet em casa, recursos domésticos educacionais e escolaridade dos pais.  

Andrade e Laros (2007) através da construção de um modelo multinível com 

dados do SAEB (2001), conseguiram identificar que variáveis afetam o desempenho de 

alunos do 3º ano do Ensino Médio, nas disciplinas de português e matemática. O 

resultado explica que em média 76% da variância do desempenho da escola estão na 

variável controle (seletividade e composição escolar). As variáveis consideradas foram: 

nível socioeconômico, sexo e etnia do aluno. O nível socioeconômico da escola tem 

uma maior contribuição para o desempenho dos alunos, de acordo com a pesquisa. O 

diferencial do estudo de Andrade e Laros (2007) é que o resultado corresponde à escola, 

ou seja, alunos que estudarem em uma escola de elevado nível socioeconômico 

apresentarão bom desempenho, independente do seu nível social e econômico.    

De acordo com alguns estudos acima citados, a figura do professor também pode 

ser um diferencial no desempenho do aluno. Alguns aspectos como: valorização do 

profissional da educação, planos de carreira, educação continuada e remuneração podem 

favorecer nesse sentido. A remuneração, por exemplo, pode ser considerada um 

instrumento capaz de atrair e reter profissionais qualificados nesse mercado, além de 

motivá-los à realização de um bom trabalho. Em comparação com outras profissões o 
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salário inicial do professor é baixo. (GATTI e BARRETTO, 2009). Uma melhor 

remuneração do professor poderia trazer efeitos positivos ao desempenho do aluno, já 

que o mesmo teria mais motivação e consequentemente a qualidade no ensino cresceria. 

A comparação das médias nos exames de proficiência com os salários dos professores 

confirma essa hipótese, a média aumenta na medida em que o salário também aumenta. 

Claro que essa comparação é muito incipiente, por não levar em consideração outros 

fatores imbricados, mas essa possibilidade não pode ser descartada. (BECKER, 2009). 

Menezes-Filho (2008) em sua pesquisa com dados do SAEB 2003 conclui que o 

salário dos professores não tem impacto na proficiência dos seus estudantes, se estes 

forem de escolas públicas, ao contrário das escolas privadas, cujo desempenho se 

relaciona com o salário do professor.  

Becker (2009) acredita que a remuneração dos professores pode influenciar no 

desempenho, mas de acordo com a pesquisa de Meneses-Filho (2008) não há influência 

do salário sobre o desempenho. Uma ressalva que deve ser considerada são as unidades 

de análises utilizadas nos estudos, quando se trata de remuneração é agregado ao salário 

gratificações e benefícios. Afonso et al. (2007) no estudo sobre os diferenciais de 

remuneração entre os professores da rede pública e privada de ensino constatam que a 

remuneração da rede pública de ensino é superior ao da rede privada somente após 

considerarem cálculos da previdência social e aposentadoria.   

O Chile com a introdução do Sistema Nacional de Evaluación de Desempeno de 

los Estabelecimentos Educacionales – SNED vive um gradativo aumento do 

desempenho dos alunos. Através desse sistema o governo oferece gratificação 

pecuniária para as escolas que mostrem um excelente desempenho dos alunos, com os 

professores sendo os principais beneficiados desta política. Entre 1992 e 2002 o salário 

real dos professores aumentou 156%, com o crescimento em 39% dos estudantes em 

cursos de formação superior na área da educação.    

...possível verificar que a remuneração do professor tem uma influência 
significativa sobre seu trabalho e, consequentemente, sobre o desempenho do 
aluno, de modo a tornar-se um importante recurso para a definição de 
políticas que visem a melhorar a qualidade da educação. (BECKER, 2009, p. 
27) 

A função do professor é importante do ponto de vista político e cultural, pois a 

educação constitui o meio para socialização e formação das sociedades modernas. 
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Países desenvolvidos e emergentes destinam um bom contingente de seus recursos para 

a remuneração desses profissionais, são exemplos a Alemanha, Finlândia, Coréia do 

Sul. 

Informações sobre docentes no Brasil podem ser retiradas do Censo Escolar 

anualmente e do PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios). Uma 

informação bastante válida que esses instrumentos oferecem diz respeito à formação dos 

professores. Com a ampliação do ensino obrigatório nos anos 80 a oferta de professores 

do Ensino Fundamental reduzida, favoreceu a entrada de professores com formações em 

cursos rápidos de suprimentos formativos, complementação de formações de origens 

diversas, autorizações especiais para exercício do magistério a não licenciados e 

contratação de professores leigos. A LDB de 1996 exigiu a formação superior em curso 

de licenciatura para o exercício do magistério. Diante disso ocorreu a expansão dos 

cursos superiores de licenciatura. Essa oferta pública e privada de vagas ocorreu de 

forma desigual nos cursos superiores de formação para a docência.  

É recente a preocupação do Estado no que diz respeito também à formação 

continuada dos docentes brasileiros. No ano de 2009 foi editado o Decreto Lei n.º 6.755 

que institui uma política nacional para a formação de profissionais do magistério da 

educação básica. A formação inicial e continuada dos profissionais do magistério para a 

rede pública da educação básica é realizada com a colaboração de União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios.  

Em sua pesquisa Menezes-Filho (2008) constatou que a escolaridade do 

professor tem um efeito pequeno para o conhecimento dos alunos.  

Pesquisa realizada através dos questionários socioeconômicos do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) de 2005 dos alunos de Pedagogia e 

outras licenciaturas revelam que mais da metade dos alunos respondentes de Pedagogia 

(65,1%) escolheram a carreira de docente pelo simples fato de quererem ser professores, 

para os outros cursos de licenciatura esse percentual é de 48%, o que pode significar que 

por não terem condições de entrarem em outro curso optam por serem professores. Em 

pedagogia também há um grande contingente de alunos que já trabalham na área 28,2%. 

Outra característica é que os alunos de Pedagogia são mais velhos, somente 46% estão 
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na faixa ideal que é de 18 a 24 anos. Essas duas últimas constatações se dão devido à 

obrigatoriedade a partir da LDB de curso superior para a função do magistério.  

Com a responsabilidade compartilhada sobre a educação e da respectiva 

autonomia que cada instância possui – União, Estados e Municípios – a questão de 

carreira e trabalho dos professores se torna bastante conturbada. Existem legislações, 

regulamentações e características próprias para cada uma das instâncias o que dificulta o 

estudo mais aprofundado. Um meio de amenizar toda essa problemática foi o Piso 

Salarial de R$ 950,00,  instituído no ano de 2009 para os docentes através da Lei 11.738 

de 16/07/2008 que regulamenta o piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica. Existem diferenças 

consideráveis na estruturação das carreiras dos docentes em diversos pontos do país. 

Essa desestruturação e a pouca atratividade da carreira faz com que novas gerações e 

bons alunos não optem pela docência.  

Os dados que, mais ou menos, sustentam o discurso de que aumentar salário 
de professor não redunda em melhoria do ensino são dados passivos (também 
a considerar a margem de erro nos modelos estatísticos empregados), porque 
relativos a quem já está no sistema, não se levando em conta o movimento de 
procura inicial da carreira e as características dessa procura, bem como a 
permanência na atividade. O salário inicial de professores no geral tem sido 
baixo quando comparado a outras profissões que exigem formação superior... 
(BARRETO, 2009, p. 240) 

Outros fatores que podem influenciar o desempenho: atraso escolar, comparação 

dos alunos com os colegas, recursos culturais de que o aluno dispõe em casa, aluno 

gosta de estudar a disciplina, aluno faz dever de casa, relação da família do aluno com a 

escola, aluno trabalha. (ANDRADE e LAROS, apud HOX, 2002;  JESUS, 2004). 

No ano de 2005, com a primeira aplicação da Prova Brasil, algumas escolas 

tiveram um desempenho considerado acima da média. A partir disso o MEC em 

conjunto com o Fundo das Nações Unidades para a Infância (UNICEF) procurou 

atribuir que fatores contribuíram para esse desempenho. O Aprova Brasil (2006) aplicou 

questionários nas escolas selecionadas e obteve como fatores determinantes do bom 

desempenho: o papel desempenhado pelo professor – competência, capacitação -, 

alunos – interessados em aprender e maturidade -, práticas pedagógicas variadas e 

participação da comunidade.  
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A maioria dos estudos relacionados acima destaca como fator de desempenho o 

nível socioeconômico do aluno e escola. O aspecto socioeconômico pode não ser o 

único fator determinante do desempenho escolar. Dois motivos podem ser destacados:  

1º) uma função fundamental da educação é a de reverter o círculo vicioso de 
pobreza e, além disso, o sistema educacional deve contribuir para que as 
crianças saiam do entorno social de seu nascimento e desenvolvam 
habilidades e destrezas que lhes possibilitem uma vida melhor do que a de 
seus pais; 
2º) não são todas as crianças de famílias pobres que obtêm um baixo 
desempenho nas provas, pois, seja pela maior atenção dada pelos pais, seja 
pelo próprio esforço ou pelo apoio do Estado, muitas deles alcançam bons 
resultados. PARANDEKAR et. al. (2008, p. 20) 

A pesquisa realizada pelo referido autor, buscou retratar as boas práticas de 

gestão que levou determinados municípios a obterem desempenho escolar acima do 

esperado na Prova Brasil. Focalizou as Secretarias Municipais de Educação e as 

respectivas políticas adotadas. Os fatores observados nos municípios de bom 

desempenho educacional foram: Liderança do(a) secretário(a) municipal da Educação – 

ênfase na qualidade de ensino oferecida e qual a visão que a liderança possui de uma 

educação de qualidade; Visão e planejamento – o líder deve ter compreensão dos 

objetivos e metas a serem alcançadas, capacidade de transmitir a visão de planejamento 

e habilidade de comunicação; Programas federais, estaduais e municipais destinados à 

Educação – programas educacionais voltados ao incentivo à leitura, valorização da 

literatura e interpretação de textos, estímulo à criatividade e à construção de um 

universo lúdico e a conscientização ambiental; Importância da Educação Infantil9 - 

professores valorizados e qualificados para a educação infantil; Caracterização da 

Secretaria Municipal da Educação – equipes pequenas com professores concursados e 

com competência para oferecer treinamento aos gestores e professores; Apoio e 

Acompanhamento das escolas – responsabilidade da secretaria no acompanhamento das 

escolas através de departamentos específicos como o de apoio ao aluno; Gestão Escolar 

– aprendizagem efetiva e significativa dos alunos; Professores atuantes, capacitados e 

compromissados com uma educação de qualidade – planos de carreira e programas de 

capacitação; Elos entre comunidade, secretarias municipais e escola – acesso direto do 

cidadão à secretaria e formação de conselhos formalmente estabelecidos.  

                                                           
9 Educação Infantil é o período de vida escolar em que se atende, pedagogicamente, crianças com idade 
entre 0 e 5 anos. Na Educação Infantil as crianças são estimuladas através de atividades lúdicas e jogos, a 
exercitar suas capacidades motoras, fazer descobertas e iniciar o processo de letramento. 
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Apesar do método e fonte de dados diferenciados é possível perceber que na 

literatura selecionada e pesquisas apontadas existe certa convergência nos fatores de 

desempenho escolar na educação básica no Brasil. 
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3 METODOLOGIA 
 

3.1 Dados 

Para efeitos deste trabalho serão consideradas como unidades de análise os 

estados da federação e o Distrito Federal. O IDEB, a variável de interesse do presente 

estudo, corresponde ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, um indicador 

de desenvolvimento educacional, criado em 2007, que combina informações de 

desempenho em exames padronizados com informações sobre fluxo escolar, é calculado 

a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar e médias de 

desempenho nas avaliações do INEP, o SAEB – para as unidades da federação e para o 

país - e a Prova Brasil para os municípios.  Permite a comparação nacionalmente, 

porque o INEP fornece o resultado numa escala comum, expressando em valores os 

resultados mais importantes da educação: aprendizagem e fluxo. Os dados do IDEB são 

obtidos através do site do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira), e dispostos para análise nacional, estadual, municipal e 

por escola.  

Na busca de fator relacionado ao desenvolvimento humano outro dado que se 

utiliza neste trabalho é o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) um índice proposto 

pela PNUD10 calculado pela média de três componentes: longevidade, educação e 

renda.  

Para determinar os fatores que interferem no desempenho da educação, acredita-

se que o papel do professor pode interferir, por isso buscou-se dados referentes aos 

docentes. Esses dados correspondem à formação e remuneração. De acordo com a LDB 

1996, todos os professores do Brasil deveriam ter formação superior para exercer o 

cargo, mas existe um contingente de profissionais com formação aquém à exigida. Por 

isso dados referentes à formação dos profissionais serão utilizados neste estudo. A 

                                                           
10

 O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é o órgão da Organização das Nações 
Unidas (ONU) que tem por mandato promover o desenvolvimento e eliminar a pobreza no mundo. Entre 
outras atividades, o PNUD produz relatórios e estudos sobre o desenvolvimento humano sustentável e as 
condições de vida das populações, bem como executa projetos que contribuam para melhorar essas 
condições de vida, nos 166 países onde possui representação. É conhecido por elaborar o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), bem como por ser o organismo internacional que coordena o trabalho 
das demais agências, fundos e programas das Nações Unidas - conjuntamente conhecidas como Sistema 
ONU - nos países onde está presente. 
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proporção de docentes com formação superior de cada estado da federação e do DF será 

a informação utilizada. Essas informações foram retiradas do Censo Escolar. 

A remuneração média dos professores dos estados e DF foi disponibilizada pela 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE). Esses dados são de 

professores do ensino básico e da rede pública de ensino em início de carreira. A opção 

pela remuneração e não pelo salário se deu devido o melhor encaixe no estudo. As 

gratificações incluídas nos salários bases dos professores de diversos estados não seriam 

apropriadas desconsiderar, porque em muitos estados existe uma distância considerável 

entre remuneração e salário.   

Todos os dados e informações a serem utilizadas neste trabalho correspondem ao 

ano de 2007, exceto os referentes ao IDH que são de 2005, devido até o momento da 

pesquisa não haver publicação referente ao ano de 2007.  

3.2 Modelo  

O desempenho escolar é determinado por diversos fatores. De acordo com 

ANDRADE e LAROS (2007, p. 35) “caso se queira pesquisar a complexidade de 

fatores relacionados ao desempenho escolar, é preciso utilizar instrumentos de 

modelagem, que envolvam um nível comparável de complexidade”  

Apesar dos estudos sobre desempenho escolar utilizarem em sua maioria os 

modelos lineares hierárquicos - por verificarem as contribuições das variáveis e 

considerarem níveis em que estão inseridas (classes, escolas), incorporando a estrutura 

hierárquica dos dados, capazes de tratar adequadamente problemas de inferência entre 

diferentes níveis hierárquicos de uma população (Andrade e Laros, 2007; Alves, 2008) - 

a metodologia estatística utilizada para este trabalho será a análise de regressão 

múltipla, devido os dados fornecidos pelo INEP estarem numa escala comum. Essa 

técnica visa à determinação de um modelo matemático que descreve o relacionamento 

entre variáveis, através de dados cross section, que permitem a avaliação da 

significância de determinadas variáveis na explicação do fenômeno estudado: 

Desempenho escolar medido pelo IDEB_2007. A análise de regressão é a opção 

metodológica natural para o estudo, pois além de testar a hipótese da existência de 

relação entre as variáveis indiretas com o IDEB estabelece a direção, grau e o tipo de 

relação.   
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A variável dependente será o IDEB 2007 de cada estado brasileiro, e como 

possíveis variáveis explicativas ou independentes índice de desenvolvimento humano, 

remuneração média dos professores e proporção de docentes com formação superior. A 

finalidade das variáveis independentes é melhorar a capacidade de predição do modelo e 

obter o mais alto relacionamento explanatório com as variáveis explicativas obtidas. O 

método de regressão utilizado neste estudo será o método stepwise para a obtenção do 

melhor modelo.  

3.3 Resultados 

Para a regressão múltipla com método stepwise foram incorporados os seguintes 

dados: variável dependente – IDEB 2007 e variáveis independentes: IDH, média de 

remuneração dos professores e percentual de professores no estado com formação 

superior.  

As correlações entre as variáveis estão descritas na tabela abaixo.  

Tabela 2: Correlações entre as variáveis 

  IDEB Remuneração Graduação IDH 

Pearson 

Correlation 

IDEB 1,000 -,012 ,108 ,827 

Remuneração -,012 1,000 -,040 -,009 

Graduação ,108 -,040 1,000 ,071 

IDH ,827 -,009 ,071 1,000 

 

Fonte: INEP (2008), CNTE (2007), INEP (2007), PNUD (2008) 

 

A correlação de Pearson estabelece a força da relação entre a variável 

dependente – IDEB - e as variáveis independentes, indicando se a relação é diretamente 

proporcional ou inversamente proporcional, através do sinal positivo ou negativo 

respectivamente. Os resultados apresentam correlação em duas variáveis: graduação e 

IDH, com alta correlação na última, remuneração tem correlação negativa, ou seja, a 
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relação é inversamente proporcional. A variável IDH apresenta relações fortes com o 

IDEB.     

O método utilizado, stepwise, remove da regressão as variáveis menos 

significativas ou aquelas que apresentam colinearidade. Para o modelo em estudo foram 

retiradas duas variáveis independentes: remuneração e graduação. O melhor modelo 

ficou constituído pela variável independente IDH.  

Segue abaixo o modelo estabelecido: 

Tabela 3: Modelo resumido – IDEB e IDH 

     Change Statistics 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the 

Estimatite 

R 

Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,827a ,684 ,671 ,3405 ,684 54,122 1 25 ,000 

Fonte: INEP (2008), PNUD (2008) 

 A variação total explicada pela relação entre a IDEB e o IDH foi de 68,4%.  

 Através do coeficiente de Pearson é possível afirmar que a relação entre a IDEB 

e o IDH é forte, no valor de 0,827 e para confirmar a existência da relação linear entre 

IDEB e IDH realiza-se o teste do modelo, teste F.  

H0: Y = β0 + ε 

H1: Y =  β0 + β 1X + ε 

 Nível de significância (alfa) = 0,05 

 Sig = 0,000 

Como o Sig (0,000) é menor que alfa (0,05) rejeitamos H0 e concluímos que  

existe relação linear significativa entre IDEB e IDH.  
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Tabela 4: Coeficientes 

Model 

Unstandardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error 

 (Constant) -3,454 1,019 -3,390 ,002 

Idh 9,699 1,318 7,357 ,000 

Fonte: INEP (2008), PNUD (2008) 

Segue abaixo o modelo linear: 

Y = -3,454 + 9,699 x onde, 

Coeficiente linear B0 = -3,454  

Coeficiente angular B1 = 9,699, ou seja, quando o IDH aumento 1 ponto no IDH 

do estado o IDEB aumenta 9,699 pontos.  

Diante do modelo estabelecido algumas premissas devem ser verificadas no 

intuito de assegurar a adequabilidade do modelo e possíveis violações.  

1) Linearidade 

Pode ser analisada pelo teste F. Como a hipótese nula foi rejeitada, confirma a 

existência de linearidade e não há violação da premissa. Outra forma de verificar é 

através da figura 2 “Scatterplot” das variáveis IDEB (Y) e IDH (X). Os pontos se 

apresentam aleatoriamente, sem a presença de padrão, ou na forma de uma parábola, 

satisfazendo a premissa da linearidade.  
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Figura 2 -  Scartterplot das variáveis IDEB e IDH  

2) Normalidade 

A figura 3 “P-P plot” é a responsável para verificação desta premissa. Conforme 

figura abaixo as observações estão na reta e bem próximas dela e a premissa é 

aceita.  
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Figura 3 – PP Plot da Regressão “IDEB x IDH” 

3) Independência  

Para verificar a violação ou não desta premissa é necessário olhar o “Scatterplot” 

representado na figura 4. Como os pontos são distribuídos de forma aleatória a premissa 

é satisfeita.  

4) Homocedasticidade 

Observando ainda a figura 4 verifica-se que a variância dos erros é constante, pois 

os pontos não apresentaram nenhuma tendência. Então a premissa da 

homocedasticidade é aceita.  
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Figura 4 -  Scartterplot da regressão “IDEB x IDH” 
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3.4  Discussão 

O modelo ajustado tem um poder de explicação bastante significativo de 68,4%, 

ou seja, o IDH tem forte relação com o IDEB, sendo que o aumento de um está 

associado ao aumento do outro. Esse resultado vem corroborar com estudos que 

retratam o desempenho escolar.  O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é um 

índice que contempla a economia, através do PIB, e o nível social com duas 

informações levadas em consideração: longevidade e educação.  

O resultado apreciado nesta pesquisa confirmou o resultado do relatório Coleman 

dos EUA de 1966, considerado o precursor da pesquisa de qualidade na educação. Esse 

relatório constatou que as diferenças do desempenho de alunos da mesma escola 

estavam mais relacionadas ao nível socioeconômico que outras questões, inclusive às 

internas da escola. A grande conclusão deste relatório foi que a escola não foi na época, 

e acredita-se que até os dias de hoje, capaz de reverter o quadro da desigualdade de 

aprendizagem proveniente do nível social dos alunos. (COELHO, 2008). Apesar da 

distância de quarenta anos, entre o relatório e esta pesquisa, o problema no Brasil 

continua o mesmo: a desigualdade social e econômica.   

 Muitos estudos utilizam dados do SAEB - Soares (2004), Andrade e Laros 

(2007), Alves (2008) - para verificar a relação entre desempenho e nível 

socioeconômico. Soares (2004) constatou através de pesquisa com dados do SAEB 

2001 que existe uma relação positiva entre proficiência e nível socioeconômico, 

confirmando o Relatório Coleman de que a qualidade do ensino não é distribuída 

igualmente para toda a população.  

O resultado deste estudo ratificou com a pesquisa no Brasil de Del Porto e 

Ferreira (2007) sobre fatores socioeconômicos e culturais associados ao desempenho 

dos alunos no PISA. No Brasil existe uma relação significativa entre o desempenho 

(PISA) e as variáveis socioeconômicas e culturais contidas no questionário do PISA, 

que vão desde a escolaridade dos pais e seu nível socioeconômico ao acesso de 

literatura clássica em casa.  

O estudo de Andrade e Laros (2007) com alunos do 3º ano do Ensino Médio 

constatou que a variável com maior contribuição foi a do nível socioeconômico da 

escola, isso implica que alunos de diferentes níveis sociais se estudarem em uma escola 
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com o nível socioeconômico alto, terão desempenhos similares. A diferença do estudo 

de Andrade e Laros (2007) para este estudo está no tipo de regressão utilizada - a 

regressão multinível - os dados foram de escolas, diretores, professores e resultados do 

teste SAEB de 2001. Apesar dos modelos utilizados serem distintos, a pesquisa de 

Andrade e Laros (2007) e essa pesquisa convergiu no resultado ao assinalar o nível 

socioeconômico como fator determinante para o desempenho escolar.  

Aspectos familiares, como a escolaridade dos pais não foram levados em 

consideração neste trabalho porque a pesquisa realizada usou a unidade estadual o que 

impossibilita a obtenção desses dados. O estudo de Barros et. al. (2001), constatou que 

um ano a mais na escolaridade dos pais aumenta em 0,3 a escolaridade dos filhos  

Uma variável utilizada neste trabalho que não teve uma relação significativa 

com o desempenho dos alunos foi à remuneração dos professores, ratificando o estudo 

de Menezes-Filho (2008) de que o salário do professor público não tem relação com o 

desempenho dos alunos. Confirma-se a hipótese de que a remuneração não influencia 

no aumento da qualidade do ensino. Na escola privada a correlação é positiva, de acordo 

com Menezes-Filho (2008) a relação desempenho e salário existe nas escolas privadas. 

O professor da educação privada, por não ter estabilidade no emprego, deve buscar 

sempre se aperfeiçoar e ter um comprometimento maior com a sua função. Gatti e 

Barretto (2009) comparam a remuneração da escola pública e privada em todos os 

segmentos da educação, e excetuando o ensino médio, o salário médio dos docentes 

público é superior ao salário médio dos docentes das escolas privadas, apesar do 

rendimento no sistema de avaliação das escolas privadas ser superior ao da escola 

pública.  

Ao contrário do Brasil, o Chile, com uma política de gratificação às escolas 

públicas que demonstrem um excelente desempenho dos alunos, vive um aumento 

gradativo no desempenho dos seus alunos. Através do Sistema Nacional de Avaliação 

do Desempenho dos Estabelecimentos Educacionais, os professores são beneficiados 

com uma espécie de gratificação. (BECKER, 2009) 

  A formação dos professores em nível superior não trouxe uma relação 

significativa para este trabalho, apesar de positiva, contrariando os estudos de Alves 

(2008) e Soares (2004). Com dados do SAEB e outras fontes Alves (2008) realizou um 
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estudo onde conclui que a formação dos professores apresenta um impacto positivo e 

significativo para o desempenho escolar, ou seja, redes de ensino cuja proporção de 

professores com nível superior for alta o desempenho desta rede tem um acréscimo. No 

estudo de Menezes-Filho (2008), apesar de baixa, a escolaridade teve uma relação com 

o desempenho. O fato da pesquisa atual ir contra ao que os outros estudos retratam, 

pode está relacionado com a metodologia diferenciada utilizada, pois as pesquisas 

referidas trazem dados de disciplinas específicas, como matemática, que realmente 

necessita de um profissional capacitado e formado para ser ministrada. Outro fato 

significante é que os professores mais qualificados tendem a lecionar em escolas cujos 

alunos apresentam melhor nível socioeconômico o que já possuem em parte um melhor 

desempenho.   

A figura do professor deve ser considerada, mesmo que as variáveis relacionadas 

a ele não sejam significativas para este estudo. Algumas características podem 

influenciar o desempenho dos alunos, como preparação para as aulas, didática e 

dedicação que geralmente não são contemplados nos estudos, devido à dificuldade de 

obter esses dados e o tipo de regressão utilizada.   

O estudo Aprova Brasil (2006), realizado com 33 escolas que apresentaram uma 

média da Prova Brasil acima da média brasileira, buscou investigar a causa desses 

resultados. Professores, alunos, familiares e membros do conselho escolar responderam 

à seguinte pergunta: “Esta escola teve um desempenho na Prova Brasil – Matemática e 

Língua Portuguesa na 4ª e/ou 8ª série – acima da média das escolas públicas brasileiras. 

A que pode ser atribuído esse resultado?” No total, 32 escolas atribuíram o bom 

resultado em primeiro lugar ao professor. Aspectos como competência, capacitação, 

interesse, dedicação, inovação, paciência e boa relação entre professor e aluno foram os 

destaques para justificar a escolha do professor como responsável pelo resultado. O 

Aprova Brasil (2006) concluiu que uma junção de boas práticas pedagógicas, 

professores comprometidos e qualificados, participação ativa dos alunos, gestão 

democrática é que fazem uma “boa escola”. 

Outros fatores como: eleição de diretores escolares, o aluno ter cursado a 

educação infantil, realização das atividades de casa, importância dada à escola pela 

família são considerados para a busca dos fatores influenciadores do desempenho 
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escolar. Este estudo não o fez devido à dificuldade de obtenção desses dados e pelo fato 

desse estudo ser a nível estadual.  

A desigualdade socioeconômica traz reflexos para o desempenho, segundo Soares 

(2004) existe uma dependência da posição social com a proficiência dos alunos. Mas é 

possível mudar, existem exemplos de países que essa questão inexiste como é o caso da 

Coréia e Cuba que apesar das desigualdades sociais e econômicas apresentam um alto 

desempenho acadêmico. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O propósito deste estudo consistiu em retratar a relação do nível socioeconômico 

com o desempenho escolar dos alunos do ensino fundamental público brasileiro. A 

compreensão do desempenho não se dá através de um fator único e isolado, mas de uma 

conjugação destes (ANDRADE e LAROS, 2007), embora a grande maioria dos estudos 

apresentarem o aspecto socioeconômico como o fator que mais determina o 

desempenho escolar. Pensando assim utilizou-se os seguintes dados para a pesquisa: 

IDEB – mensura o desempenho escolar, IDH – que abrange o aspecto socioeconômico e 

variáveis que envolvem a figura do professor:  remuneração dos docentes e  proporção 

de docentes com curso superior.  

Com os dados dos estados e DF, referente ao ano de 2007, foi possível analisar 

que fator ou fatores mais se relacionam com o desempenho escolar do ensino 

fundamental público do Brasil. A metodologia utilizada foi regressão múltipla por ser a 

opção metodológica natural para esse tipo de estudo, pois testa a existência da relação 

entre as variáveis.  

 Observou-se que das três variáveis independentes selecionadas a que apresentou 

significativa relação (0,827) com o desempenho escolar foi o aspecto socioeconômico. 

A conclusão que esse estudo chega é que o nível social e econômico da população 

influencia fortemente no desempenho escolar dos alunos, ou seja, alunos de estratos 

populacionais mais pobres estudam nas piores escolas e consequentemente apresentam 

os piores desempenhos. A qualidade de ensino não se distribui de forma igualitária para 

todos.  

Apesar de fortes evidências de que o desempenho está associado ao nível 

socioeconômico do aluno, não é possível associar o desempenho somente ao nível 

socioeconômico, pois alunos do mesmo estrato social, ou até de uma mesma família, 

podem ter resultados diferenciados se estudarem em escolas distintas. O estudo de 

fatores determinantes para o desempenho escolar até o momento não trouxe uma 

resposta definitiva ao pesquisador, pois os diversos fatores relacionados dependem do 

que o “aluno traz consigo, bem como daquilo que a escola oferece em termos de ensino, 
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de instalações e de ambiente” e a melhor forma de estudar é através de modelagens que 

possuem suas limitações. (ANDRADE e LAROS, 2007)  

 Embora o estudo não confirme que o aumento salarial para os professores 

garante uma maior qualidade na educação é preciso refletir que carreiras pouco 

atraentes do ponto de vista salarial são pouco procuradas por pessoas da nova geração 

(GATTI e BARRETTO, 2009). Outro ponto que deve ser considerado é que a pesquisa 

se baseou na remuneração média de início de carreira, é preciso ponderar que na 

maioria das profissões a remuneração no início de carreira é inferior a de um 

profissional com anos de carreira. Outra questão é que não há avaliações de 

desempenho dos professores como fator de progressão na carreira. Não há também no 

Brasil uma política de responsabilização dos professores e gestores sobre o desempenho 

dos alunos como forma de melhorar a qualidade da educação. Essa responsabilização 

consiste no tornar público informações sobre o trabalho das escolas e co-responsabilizar 

os professores e os gestores pelo nível de desempenho alcançado pela instituição. 

Experiências de responsabilização estão sendo implementados desde os anos 80 em 

países como os EUA e a Inglaterra como um possível fator na melhoria do desempenho. 

(ALVES, 2008)   

 Outro resultado que não trouxe significativa relação com o desempenho escolar 

foi o da formação dos docentes. A LDB prevê que todos os professores precisam ter 

formação adequada para o exercício do magistério, que corresponderia ao nível 

superior, mas existe um contingente de profissionais que não a possuem. Apesar de não 

haver relação, o desempenho dos alunos pode ser afetado pela não ou má formação de 

seus professores. Algumas características específicas podem fazer diferença no 

desempenho dos alunos como: preparação para as aulas, didática e dedicação que 

geralmente não são contemplados nos estudos.  

A regressão aqui empregada tem suas limitações e fragilidades e alguns aspectos 

considerados importantes, por conta disso, não foram analisados, pois é um 

constrangimento real o fato de o nível socioeconômico poder ajudar ou dificultar tão 

diretamente no aprendizado do aluno. O resultado demonstrado com esse estudo 

comprova que é necessária uma intervenção do Estado para a melhoria do desempenho 

escolar, diminuindo a dependência que existe no Brasil da proficiência em relação à 

posição social.     
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