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RESUMO 

 
 

Esta dissertação pretende investigar os determinantes do desempenho escolar do 

município de Sobral, por meio de uma análise de dados em painel incluindo um 

threshold para Sobral, com dados extraídos do Censo Escolar e da Prova Brasil para 

os anos de 2007 a 2015. Deste modo, a principal contribuição deste estudo é que os 

resultados possam elucidar sobre as influências para o sucesso educacional do 

município de Sobral e que isso seja incorporado para fundamental políticas públicas 

que visem replicar tal modelo sobralense. Observou-se que numa comparação entre 

duas escolas com as mesmas características, o fato de uma delas pertencer à rede 

sobralense eleva em mais de 50% a nota média esperada. Além disso, dentre as 

covariadas incluídas no modelo, a variável que se mostrou mais consistente foi a 

“alunos por turma”, que teve um efeito negativo que reduziu a nota média das duas 

disciplinas entre um e três pontos percentuais a mais que as demais escolas 

nordestinas. A presença de laboratórios, tanto de informática como de ciências, não 

foi relevante para uma melhor nota em Língua Portuguesa, mas as estimações 

inferem que estes podem contribuir para a elevação da nota de Matemática. A 

variável que representava o número de computadores, mostrou correlação positiva e 

significante para o aumento da nota de matemática, mesmo que de apenas 0,6%, 

mas significante e a disponibilidade de acesso à internet aumentou em, 

aproximadamente, 2% a média das duas disciplinas. Os resultados apontam para 

variáveis não capturadas pelo modelo, como principais determinantes do chamado 

“Efeito Sobral”, dentre eles, a gestão da escola e as práticas pedagógicas adotadas. 

 

Palavras-chave:  Sobral. Desempenho Escolar. Prova Brasil. Ensino Fundamental. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 
 

This dissertation intends to investigate the determinants of the school performance of 

the municipality of Sobral, through a panel data analysis including a threshold for 

Sobral, with data extracted from the School Census and the Brazil Test for the years 

2007 to 2015. Thus, the main contribution of this study is that the results can 

elucidate on the influences for the educational success of the municipality of Sobral 

and that this be incorporated to fundamental public policies that aim to replicate such 

a model. It was observed that in a comparison between two schools with the same 

characteristics, the fact that one belongs to the Sobral network increases the 

expected average grade by more than 50%. In addition, among the covariates 

included in the model, the variable that showed the most consistency was "students 

per class", which had a negative effect that reduced the average grade of the two 

subjects between one and three percentage points more than the other schools 

northeastern The presence of laboratories, both computer science and science, was 

not relevant to a better grade in Portuguese, but the estimates infer that these can 

contribute to the increase of the Mathematics grade. The variable that represented 

the number of computers, showed a positive and significant correlation for the 

increase of the math grade, even though it was only 0.6%, but significant and the 

availability of internet access increased by approximately 2% the average of the two 

disciplines. The results point to variables not captured by the model, as the main 

determinants of the so-called Sobral Effect, among them, school management and 

pedagogical practices adopted. 

 
Keywords:  Sobral. School performance. Proof Brazil. Elementary School. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas e, cada vez mais, a população tem demandado 

crescentes investimentos em educação para com o governo. Muitos estudos 

mostram a importância de um alto nível de escolaridade sobre o desenvolvimento do 

país e sua população, tais como redução na probabilidade de um indivíduo cometer 

um crime, aumento salarial, planejamento familiar otimizado, dentre outros 

benefícios a nível individual e coletivo (Menezes Filho, 2007); (Biondi e Felício, 

2008). Como dito, a educação é um dos principais fatores de desenvolvimento e 

inclusão social de uma nação. Torná-la de qualidade a um maior número de pessoas 

é um desafio constante para o Brasil. Diante desse contexto, constata-se a 

importância de se estudar e compreender os mecanismos dos sistemas 

educacionais brasileiros bem-sucedidos, para que se possa, a partir desse 

entendimento, ter subsídios para melhorar a qualidade da educação ofertada para a 

população. 

O município de Sobral apresentou notórios resultados alçados e reconhecidos 

nacionalmente decorrentes das políticas educacionais implementadas. Sobral 

adotou uma gestão voltada para a erradicação do analfabetismo, redução da evasão 

escolar e valorização dos docentes. Os alunos são avaliados constantemente, seja 

por provas internas ou a níveis estaduais e federais, SPAECE e Prova Brasil, 

respectivamente. Houve, também, incentivos monetários do Governo Estadual para 

os municípios que obtivessem melhores resultados em testes de alfabetização, sem 

contar com o trabalho da Secretaria de Educação do Estado, que ficou encarregada 

de treinar professores e distribuir materiais escolares, além de bonificações para os 

mesmos. Apesar de possuir um baixo orçamento1, Sobral teve um plano de gestão 

mais bem elaborado. Assim, contornou o fator financeiro com a adoção de uma 

política de gastos mais eficiente (Camara, 2016). 

Motivado pela importância e magnitude do tema, este estudo investiga os 

determinantes do desempenho escolar do município de Sobral. As variáveis 

                                                           
1 Em 2013, por exemplo, segundo dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), São Paulo teve um gasto anual por aluno equivalente a R$ 3.151,52. Enquanto isso, 

Sobral teve um gasto anual R$ 929,79 menor.  
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utilizadas são referentes à infraestrutura física das escolas, o número de alunos 

atendidos, práticas pedagógicas aplicadas, bem como os resultados dos alunos do 

5º ano do ensino fundamental em provas de Língua Portuguesa e Matemática, no 

período de 2007 a 2015. A base de dados foi composta por dados retirados do 

Censo Escolar e da Prova Brasil (disponibilizados pelo INEP). Será estimado um 

modelo de dados em painel que considere a existência de efeitos não observados.  

Nossos resultados indicam que entre duas escolas com as mesmas 

características, o fato de uma pertencer à rede sobralense eleva em mais de 50% a 

nota média esperada, existindo, assim, um diferencial médio não explicado. Uma 

explicação plausível seria a influência de fatores não observados no presente 

estudo, como as mudanças nas práticas de gestão escolar e nos processos de 

aprendizagem do aluno. Em geral, as variáveis apresentaram correlações esperadas 

com as notas. O fato de a escola estar localizada na zona rural reduz em torno de 

4% a nota média esperada com relação às escolas urbanas. Outras variáveis 

também se mostraram relevantes positivamente sobre a nota média esperada, 

como: instituições que possuem infraestrutura administrativa como diretoria e sala 

de professores, a presença de laboratórios e a disponibilidade de internet. Por outro 

lado, fatores como número de salas, o número de funcionários e a quantidade de 

alunos por turma, estão negativamente relacionados com a proficiência média em 

ambas as disciplinas. Isso se deve à dificuldade crescente em administrar unidades 

maiores e as superlotações em sala de aula, que tendem a dificultar o aprendizado. 

 O restante do trabalho é dividido da seguinte forma: a próxima seção traz 

uma breve revisão da literatura sobre as características e informações de como os 

testes da Prova Brasil são aplicados e uma descrição sobre as características do 

modelo educacional aplicado no município de Sobral. Em seguida, a seção 3, 

apresenta a metodologia utilizada e a descrição da base de dados. Na seção 4, os 

resultados. Por fim, na seção 5, as considerações finais.  

 



 

12 
 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Esta seção é dividida em duas subseções: a primeira tem como objetivo 

apresentar as características e informações de como os testes da Prova Brasil são 

organizados e aplicados. A segunda, descrever as características do modelo 

educacional aplicado no município de Sobral. 

 

 2.1 Prova Brasil  

 

Até meados dos anos 1990, um dos maiores desafios da educação brasileira 

era assegurar que as crianças com idade escolar, estivessem matriculadas na 

escola. Porém, cresceu a preocupação sobre a qualidade do ensino que essas 

crianças recebem. Assim, com o objetivo de analisar a qualidade do ensino através 

de avaliações do desempenho dos alunos, foi criado, em 1990, o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Básica (SAEB).  

O SAEB foi a primeira iniciativa, a nível nacional, de se conhecer o sistema 

educacional brasileiro. As avaliações do SAEB são organizadas, concebidas e 

aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP). O INEP é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da 

Educação (MEC) que tem como um dos seus objetivos, subsidiar a formulação e 

implementação de políticas públicas para a área da educação, através do 

desenvolvimento de pesquisas e avaliações periódicas sobre o sistema educacional 

brasileiro. Entre as suas atividades mais conhecidas, destacam-se: A realização 

do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a realização do Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE), e a organização das avaliações periódicas 

dos ensinos básico e superior brasileiro, como o SAEB. 

Em 2005, foi criada a Prova Brasil, que em 2007, por utilizar a mesma 

metodologia, passou a ser realizada em conjunto com o SAEB. A Prova Brasil é uma 

avaliação censitária, que ocorre a cada dois anos (anos ímpares) nas escolas 

públicas. Participam dessa avaliação, os alunos do 5º e do 9º ano (antigas 4ª e 8ª 

série, respectivamente) do Ensino Fundamental de escolas públicas das redes 

municipal, estadual e federal (QEDU-2, 2017). 
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A prova é elaborada com base na chamada Matrizes e Referências. Para a 

criação desse documento, o INEP baseou-se nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, os currículos empregados pelas Secretarias Estaduais de Educação e de 

alguns municípios e professores de língua portuguesa e matemática das redes 

municipal, estadual e particular. Assim, analisou-se o que havia de comum entre as 

propostas e foi criado o documento Matrizes e Referências, que é utilizado na 

elaboração das questões do exame. 

Pela Prova Brasil, o aluno é avaliado em duas disciplinas: Matemática 

(capacidade de resolução de problemas matemáticos) e Língua Portuguesa (leitura 

e interpretação de texto). O número de questões varia conforme o ano escolar: Os 

alunos do 5° ano respondem a 22 questões de matemática e a 22 questões de 

português, já os alunos do 9° ano respondem a 26 questões de cada disciplina. O 

tempo total estipulado para a realização das provas é de 2 horas e 30 minutos. Além 

do caderno de prova, o aluno responde a um questionário socioeconômico e cultural 

sobre fatores que possam influenciar a sua performance na prova (QEDU-1, 2017). 

Vale ressaltar que, além da prova, são aplicados questionários contextuais 

aos alunos, professores e diretores das escolas avaliadas, com o intuito de 

identificar o perfil socioeconômico dos alunos, hábitos de estudo, as condições de 

trabalho dos docentes e diretores e a infraestrutura escolar. O objetivo é identificar 

os problemas regionais do ensino, produzir informações sobre os fatores do contexto 

socioeconômico, cultural e escolar que influenciam no desempenho dos alunos. 

Diferentemente das avaliações comuns aplicadas pelos professores, cujas 

notas refletem o número de questões que o aluno acerta, as médias da Prova Brasil 

não vão de zero a dez. As médias são apresentadas em uma escala de proficiência 

(Escala SAEB), que varia entre 0 e 500, capaz de descrever as competências e as 

habilidades que os estudantes demonstram ter desenvolvido em Língua Portuguesa 

e Matemática ao longo dos anos.  

A Prova Brasil traz como resultado, ao comparar as notas das escolas, uma 

conscientização dos gestores sobre a realidade de cada escola, acompanhando, 

assim, a evolução dos desempenhos escolares. Tais resultados são utilizados pelas 

próprias escolas, pelas secretarias de Educação e pelo Ministério da Educação 

(MEC) como um raio-x da educação brasileira, mapeando as desigualdades 

educacionais entre as escolas e direcionando estratégias e recursos para melhorá-
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la, além de colaborar para o desenvolvimento de políticas públicas que visam 

aprimorar o sistema educacional do país. 

  

2.2 Modelo educacional no município de Sobral 

 
Em 2012, a Fundação Lemann, em parceria com o Itaú BBA, lançou o 

estudo chamado “Excelência com Equidade”, cujo principal objetivo é 

identificar escolas públicas que conseguem alcançar bons resultados de 

aprendizagem atendendo a alunos de baixo nível socioeconômico e conhecer as 

boas práticas de gestão educacional que possam ser analisadas entre educadores e 

gestores em todo o Brasil. Nesse estudo, foram identificadas 215 escolas no Brasil 

com baixo nível socioeconômico, mas com excelente desempenho acadêmico. 

Dessas 215 escolas, 11 eram do município de Sobral. 

Sobral, uma cidade a 230 km de Fortaleza e com aproximadamente 200 mil 

habitantes, conseguiu uma média que se equipara a médias de países 

desenvolvidos. A experiência vivida em Sobral infere evidências de que, mesmo sob 

condições de dificuldades e de carências, algo comum à maioria aos municípios 

brasileiros, houve um plano de gestão diferenciado que contornou o fator limitador 

financeiro, com a adoção de uma política de incentivos e gastos mais eficientes.  

O ponto de partida foi quando, no final do ano 2000, a Secretaria de 

Educação de Sobral avaliou, por meio de um exame externo de aprendizagem, o 

nível de leitura dos alunos que estavam na 2ª série do ensino fundamental. O 

resultado mostrou que quase 50% das crianças não sabiam ler, apontando para um 

dado alarmante sobre o processo educacional nos primeiros anos de ensino. Ainda 

em 2000, os alunos da 1ª e 4ª série do ensino fundamental foram avaliados por meio 

do Programa Acelera Brasil2 e o resultado serviu para corroborar com o anterior. Dos 

52 municípios avaliados em todo o Brasil, Sobral teve um dos piores rendimentos, 

alcançando a penúltima colocação.  

A partir desse diagnóstico, a cidade cearense apostou em um plano de gestão 

diferenciado, e definiu que entre suas metas para a gestão 2001-2004 estaria a de 

                                                           
2
 O Programa Acelera Brasil teve início em 1997 por iniciativa do Instituto Ayrton Senna (IAS) e 

contou, ao longo dos anos, com o apoio de outras instituições, como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE/MEC), a Petrobrás, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), além 

das Secretarias de Educação. Seu maior objetivo é regularizar o fluxo escolar dos alunos de 1ª e 4ª série do 

Ensino Fundamental, da rede estadual de ensino. 
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erradicação do analfabetismo das crianças até os sete anos de idade e a das 

crianças que já estavam em séries avançadas (2ª à 6ª série), mas que mantinham 

essa deficiência em leitura. 

As estratégias definidas por Sobral, se organizaram em dois grandes eixos, 

Fortalecimento da Ação Pedagógica e o Fortalecimento da Gestão Escolar (Brasil, 

2005): 

 

Fortalecimento da Ação Pedagógica 

1. Nova rotina na sala de aula – A rotina da sala de aula foi reorganizada de tal 

maneira que as atividades dos alunos fossem realizadas com horários 

previamente programados. Também foram estabelecidas metas bimestrais de 

aprendizagem; A Secretaria de Educação ficou responsável por resolver o 

problema da falta de material didático, disponibilizando mensalmente kits 

escolares para os professores e a compra e a disponibilização de materiais 

educativos para os alunos. 

2. Investimento na formação dos professores – Foram promovidos encontros 

mensais com os professores responsáveis pela alfabetização dos alunos, 

visando à implantação de métodos novos de ensino, como a experimentação 

dos novos materiais didáticos, instrumentos de avaliação e fiscalização de 

resultados de aprendizagem, desenvolvimento da capacidade de elaborar 

planos de aula e o monitoramento da prática pedagógica nas escolas (com 

caráter de apoio e não de interferência), além da orientação para que a 

escola não efetuasse troca de professores durante o ano, para garantir a 

criação de laços afetivos com os professores. 

3. Incentivo salarial aos professores – Foi estabelecido um bônus salarial para 

os professores alfabetizadores que alcançassem as metas estipuladas por 

meio de Lei Municipal, demonstrando um compromisso com a prioridade 

estabelecida. 

4. Alfabetização dos alunos não leitores de 2ª a 4ª série – Com o intuito de 

separar os alunos leitores dos não-leitores na mesma turma, dado que o 

avanço da aprendizagem de um estava dificultando a aprendizagem do outro, 

foram criadas turmas específicas de alfabetização consoante ao nível de 

leitura dos alunos. Concomitante a isso, houve um investimento nas escolas 
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em reforço escolar, financiado pelo Fundo para o Desenvolvimento e 

Autonomia da Escola (Fundae). 

 

 

Fortalecimento da Gestão Escolar 

1. Participação das famílias – No começo, houve reuniões com as famílias dos 

alunos para esclarecer a real situação sobre o problema educacional no 

município. Posteriormente foram realizadas reuniões com os pais para 

acompanhar a evolução da participação deles na vida escolar dos filhos. O 

objetivo aqui era uma redução da taxa de inassiduidade e evasão escolar, por 

meio de um estreitamento das relações entre a família, o aluno e a escola. 

2. Superintendência Escolar e o Prêmio Escola Alfabetizadora – A 

Superintendência Escolar3 era responsável pelo recebimento, 

redirecionamento e resolução das demandas da escola na Secretaria de 

Educação e da Secretaria na Escola, otimizando os recursos humanos da 

Secretaria. A superintendência visitava as escolas e avaliava os planos de 

gestão inseridos, através de um conjunto de indicadores que avaliavam, entre 

outras coisas, a organização da escola, cantina, banheiros, prédio, biblioteca, 

limpeza, merenda e a frequência dos professores, alunos e servidores. Com o 

objetivo de incentivar o alcance das metas, foi instituído o Prêmio Escola 

Alfabetizadora, que premiava diretores, coordenadores pedagógicos e 

professores com base nas metas atingidas. Um dos resultados foi a alocação 

dos melhores professores das escolas nas turmas com os piores resultados, 

com intuito de reverter essa situação. 

3. Fortalecimento da autonomia da escola – A escola ganhou autonomia para 

gerir seus recursos humanos e materiais, estabelecendo seus objetivos 

baseados nos objetivos da política municipal. Foram inseridos coordenadores 

pedagógicos nas equipes das escolas. Houve seleção de novos diretores com 

base no mérito, cujas etapas da seleção passavam por encontros 

preparatórios com palestras de professores universitários, visando à 

motivação dos participantes; prova escrita; curso de formação de gestores, 

causando uma reflexão sobre as carências socioeducativas; avaliação 
                                                           

3
 Criada sob orientação do Programa Escola Campeã, do Instituto Ayrton Senna e da Fundação 

Banco do Brasil. 
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comportamental sobre habilidades, interação social, criatividade; e entrevistas 

individuais para sanar alguma lacuna deixada nas etapas anteriores. Para 

custear as despesas diárias das escolas, foi criado o Fundo para o 

Desenvolvimento e Autonomia da Escola (Fundae), formado por receitas 

próprias do orçamento do município. Os recursos transferidos para as escolas 

serviam para despesas como, água, energia, telefone, contratação de 

serviços de manutenção elétrico-eletrônico, compras de materiais didáticos e 

qualificação dos professores. Tudo isso sendo fiscalizado e controlado pelo 

Conselho Escolar, e registrado em ata. 

 

Como resultado de todo esse trabalho direcionado, Sobral alcançou o primeiro 

lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) entre as cidades 

com mais de 100 mil habitantes e é a cidade com maior número de escolas públicas 

de qualidade em todo o País. A cada edição, o município registra avanços — em 

2005, chegou a 4 pontos; em 2007, a 4,9 (com taxa de evasão escolar menor que 

1); em 2009, a 6,6; e em 2011, a 7,3.  Em 2012, o percentual de crianças que não 

sabiam ler e escrever no 2ª ano do ensino fundamental caiu de 48% para 3%. O 

IDEB foi criado em 2007 e a meta brasileira para 2021 é que as escolas alcancem a 

nota seis. Sobral já alcançou essa meta em todas as escolas municipais que foram 

avaliadas (PCS, 2014).  

O modelo de Sobral foi tão bem sucedido que inspirou também um projeto 

estadual e um nacional. Em 2007, o estado do Ceará criou o Programa de 

Alfabetização na Idade Certa (PAIC), inspirado pelos resultados obtidos em Sobral. 

De modo geral, o objetivo do PAIC era apoiar os municípios cearenses na melhoria 

da qualidade do ensino nas séries iniciais do ensino fundamental. E, em 2012, 

motivado pelos resultados obtidos do PAIC, foi criado o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), como principal objetivo de alfabetizar 

plenamente todas as crianças brasileiras até oito anos. Para tal, o PNAIC contempla 

a participação da União, Estados, Municípios e instituições de todo o país (Seduc, 

2015).  
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3 METODOLOGIA  

 

Esta seção apresenta a metodologia utilizada nas investigações propostas. 

Aqui, serão expostas as fontes utilizadas para montagem da base de dados, bem 

como o método e modelo econométrico utilizado na pesquisa. 

 

3.1 Base de Dados 

 

Visando explicitar os determinantes do sucesso da educação básica no 

município de Sobral, foram utilizados os microdados do Censo Escolar e da Prova 

Brasil disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira – INEP. Nos questionários das referidas pesquisas foi possível obter 

informações referentes à infraestrutura física das escolas, o número de alunos 

atendidos, praticas pedagógicas aplicadas bem como os resultados dos alunos em 

provas de Língua Portuguesa e Matemática. 

Os dados estão organizados em um painel de escolas municipais 

nordestinas de periodicidade bianual contemplando os anos de 2007 a 2015, 

conforme o calendário das edições da Prova Brasil. Foram utilizados como 

indicadores de resultado as proficiências médias em Português e Matemática no 5º 

ano do ensino fundamental. Cabe ressaltar que as notas aferidas nessa avaliação 

utilizam a Teoria da Resposta ao Item, o que torna possível a comparação entre as 

diferentes unidades ao longo do tempo.  

 
 

3.2 Modelo Econométrico 

 

Para tentar mensurar os determinantes do sucesso educacional do 

município de Sobral, que vem a bastante tempo apresentando resultados 

educacionais expressivos, será adotado um modelo de dados painel que considere a 

existência de efeitos não observados. 

Conforme Wooldridge (2010) existem basicamente três abordagens para lhe 

dar com esse tipo de dados: modelos pooled, de efeitos fixos ou de efeitos 

aleatórios. O primeiro caso aplica-se quando se acredita que os parâmetros são 

invariantes no tempo e entre as unidades cross-section, de modo que é possível 
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reunir todos em uma única estimativa que pode ser realizada por Mínimos 

Quadrados Ordinários. Contudo, na presença de autocorrelação dos termos de erro, 

algo relativamente frequente nesse tipo de dados, as estimativas por esse método 

tornam-se ineficientes. 

Por sua vez, a abordagem por efeitos fixos admite a presença de 

heterogeneidade entre as unidades cross-section, mas assume-se que esta é 

constante no tempo de modo que é possível expurgá-la removendo ou isolando a 

média temporal da variável dependente. Uma desvantagem de utilizar esse modelo, 

é que não é possível incluir na estimação qualquer variável invariante no tempo. 

Finalmente, o modelo de efeitos aleatórios especifica os efeitos individuais de forma 

não determinística, manifestando-se através de mudanças na variância do termo de 

erro. 

De maneira geral, os três modelos podem ser escritos como: 

                                                 [Pooled] 

                                 [Efeitos Fixos] 

                          [Efeitos Aleatórios] 

 

Onde  representa a nota da escola i no ano t,  é o fator fixo não 

observado para cada instituição ao longo do tempo e  o elemento idiossincrático 

aleatório com média zero. Por fim,  é um vetor de características que serão 

utilizadas como preditores no modelo (WOODRIDGE, 2003). 

Para definir qual especificação é a mais adequada proceder-se-á com três 

testes estatísticos sugeridos por Greene (1997): (i) Griffiths, Hill e Judge (1993) que 

consiste em estimar o modelo com a especificação por efeitos fixos e testar 

conjuntamente por meio de uma estatística F se os parâmetros do intercepto são 

conjuntamente iguais a zero. A rejeição dessa hipótese atesta que o modelo de 

efeitos fixos é mais adequado que o modelo pooled; (ii) Breusch-Pagan (1979) 

baseado no multiplicador de Lagrange, tem como hipótese nula que o modelo 

pooled é mais adequado que o modelo de efeitos aleatórios, e (iii) Hausman (1978), 

que analisa a correlação entre os interceptos e as variáveis explicativas, tem como 

hipótese nula que o modelo de efeitos aleatórios é mais adequado que o modelo de 

efeitos fixos. 
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Após definida a abordagem mais adequada, será utilizada uma 

especificação que permita identificar se as variáveis explicativas do modelo afetam 

de maneira diferente o município de Sobral com relação aos demais municípios 

nordestinos. A estratégia empregada pode ser vista na Equação 1: 

                                               [1] 

Onde  é uma função indicativa de que a escola i pertence ao 

município de Sobral e assim os coeficientes , indicam se a respectiva 

característica apresenta um efeito diferente sobre a nota com relação aos demais 

municípios.  

Assim, se os parâmetros  estimados mostrarem-se estatisticamente 

diferentes de zero pode-se deduzir que parte dos resultados obtidos em Sobral 

devem-se as respectivas características e podem ser alcançadas pelas demais 

redes se lhes forem oferecidos os mesmos recursos. Caso contrário, o desempenho 

deve-se a fatores não observados como práticas pedagógicas específicas ou uma 

gestão mais eficiente. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
4.1 Estatísticas Descritivas 

 
A composição do painel de escolas disponíveis nas bases do Censo Escolar 

e da Prova Brasil reportam mais de cinquenta mil observações com os coortes 

variando de oito a onze mil unidades nos cinco períodos observados. A Tabela 1 traz 

as notas médias obtidas pelos alunos das escolas municipais de Sobral e das 

demais cidades nordestinas no 5º ano do ensino fundamental. 

Percebe-se que Sobral encontra-se sempre à frente dos seus pares, tanto 

em Português quanto em Matemática, em todas as edições da Prova Brasil, e que 

essa diferença se mostrou inclusive estatisticamente diferente de zero conforme as 

estatísticas t empregadas. Observa-se ainda que esse contraste parece ser 

sistematicamente maior em Matemática do que na prova de Língua Portuguesa. 

 

Tabela 1. Estat. descritivas das notas de Português e Matemática – 5º Ano. 

    Português Matemática 
    Sobral Demais NE Diferença  Sobral  Demais NE  Diferença  

Média 185,2 157,2 27,9 193,6 173,6 20,1 
E. P. 8,2 13,7 1,9 9,3 14,5 2,1 2007 
Obs. 19 8438 (14,8) 19 8438 (9,4) 
Média 219,5 158,6 61,0 247,4 174,7 72,7 
E. P. 12,9 20,8 2,1 16,0 24,1 2,6 2009 
Obs. 39 12775 (29,4) 39 12775 (28,3) 
Média 228,5 167,2 61,2 269,1 183,1 86,0 
E. P. 10,2 17,8 1,7 11,8 19,9 2,0 2011 
Obs. 35 11806 (35,4) 35 11806 (43,0) 
Média 250,6 169,3 81,3 283,6 181,9 101,7 
E. P. 11,1 20,8 2,0 16,5 24,0 3,0 2013 
Obs. 31 11674 (40,6) 31 11674 (34,2) 
Média 245,0 190,1 54,9 271,8 189,2 82,5 
E. P. 13,5 10,7 3,0 16,1 19,6 3,5 2015 
Obs. 20 11251 (18,1) 21 11251 (23,4) 

Fonte: Resultados da pesquisa. Nota: Estatística t entre parênteses. 

 

Essa caracterização prévia ajuda a compreender a relevância de explicitar 

os fatores que levaram ao sucesso educacional no município de Sobral. Um primeiro 
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esforço nessa direção encontra-se disponível na Tabela 2, onde estão elencadas as 

estatísticas descritivas das covariadas que foram incluídas no modelo. Estas 

abrangem aspectos diversos das redes municipais de ensino, incluindo tamanho, 

infraestrutura, localização e marcadores pedagógicos. 

Fica claro que de forma geral as escolas sobralenses são mais bem 

equipadas que a média nordestina, contando uma proporção 50% maior de 

unidades com Laboratório de Informática, e com quase 90% das unidades com 

acesso à internet. O número de computadores também é superior à média do 

Nordeste, assim como a proporção de escolas com quadra de esportes e laboratório 

de ciências. 

Um ponto particular diz respeito a opção por unidades maiores, com 

praticamente o dobro do número de salas, funcionários e alunos quando 

comparadas as redes de outros municípios. Não obstante essa configuração, a 

proporção média de alunos por turma é menor na rede de ensino de Sobral, 

indicando que as unidades foram ajustadas a demanda do município de modo a 

atende-la adequadamente. 

 
Tabela 2. Estatísticas descritivas das covariadas. 

 Sobral Demais Nordeste 

Variável Média  Erro 
Padrão  Obs.  Média Erro 

Padrão  Obs. 

Rural 0,280 0,451 150 0,288 0,453 55986 
Diretoria 0,993 0,082 150 0,819 0,385 55986 
Sala dos Professores 0,847 0,362 150 0,539 0,498 55986 
Laboratório Informática 0,620 0,487 150 0,477 0,499 55986 
Laboratórios de Ciências 0,040 0,197 150 0,018 0,133 55986 
Quadra de Esportes 0,591 0,494 115 0,199 0,399 44180 
Cozinha 0,980 0,140 150 0,969 0,174 55986 
Biblioteca 0,673 0,471 150 0,345 0,476 55986 
Parque Infantil 0,180 0,385 150 0,056 0,230 55986 
Número de Salas 15,06 7,692 150 7,823 6,236 55971 
Número de Computadores 15,66 10,739 149 9,573 18,73 46787 
Internet 0,893 0,311 149 0,564 0,496 50164 
Número de Funcionários 75,21 31,153 150 37,60 33,69 55972 
Alimentação 1,000 0,000 150 0,988 0,109 55973 
Numero de Alunos 82,37 57,785 145 45,56 30,60 55944 
Alunos / Turma 21,58 6,047 150 23,98 4,819 55972 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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As primeiras evidências sugerem que as características das unidades 

escolares de Sobral podem ajudar a explicar como esta cidade estabeleceu 

resultados tão exitosos no campo educacional. Infraestrutura e unidades maiores 

parecem ser um diferencial com potencial de clarificar essa questão, contudo segue-

se com a estimação econométrica visando um julgamento mais robusto das 

hipóteses levantadas. 

 

4.2 Resultados da Estimação 

 

Conforme descrito na seção de metodologia, o primeiro passo para definir a 

abordagem mais adequada para lhe dar com as idiossincrasias não observadas é 

proceder com o conjunto testes assim como sugerido por Greene (1997). Os 

resultados encontram-se disponíveis na Tabela 3. 

O primeiro teste, proposto por Griffiths, Hill e Judge (1993), aponta para a 

rejeição da hipótese nula de que o intercepto é o mesmo para todas as escolas, 

indicando que o modelo de efeitos fixos é mais adequado do que o modelo pooled. 

Da mesma forma, o teste de Breusch-Pagan (1979), aponta que existe correlação 

serial no termo de erro, e, portanto, o modelo com efeitos aleatórios seria mais 

indicado que o modelo de dados empilhados. 

Por fim, o teste de Hausman (1978), aponta que não existem diferenças 

sistemáticas entre os estimadores de efeitos fixos e aleatórios. Assim, a utilização de 

efeitos fixos seria a mais recomendada, uma vez que este tende a produzir 

coeficientes mais eficientes assintoticamente. 

 

Tabela 3. Testes para definir a especificação do painel. 

  Português Matemática 

Teste Estatística p-valor Estatística p-valor 

Griffiths, Hill e Judge (1993) 1,21 0,000 1,60 0,000 

Breusch-Pagan (1979) 296,98 0,000 1050,96 0,000 

Hausman (1978) 228,64 0,000 361,88 0,000 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Dessa forma, os testes sugerem que a estimativa de efeitos fixos é a mais 

confiável e, portanto, será considerada nas conclusões resolutivas da análise dos 
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três modelos, cujas estimações encontram-se elencadas na Tabela 4. No entanto, 

as demais estimações não serão desconsideradas uma vez que os métodos se 

complementam, particularmente quando tratam-se de características que variam 

pouco no tempo. 

Nota-se que os resultados gerais, abrangendo todas as escolas, encontram-

se de acordo com a literatura, apresentando, em sua maioria, coeficientes com os 

sinais esperados. O fato da escola estar localizada na zona rural reduz em torno de 

4% a nota média esperada com relação a escolas urbanas. Por outro lado, 

instituições com infraestrutura administrativa como diretoria e sala de professores 

parecem apresentar uma vantagem em torno de um ponto percentual com relação 

aquelas desprovidas dessas repartições. 

A presença de laboratórios, tanto de informática como de ciências não 

parecem ser relevantes para uma melhor nota em Língua Portuguesa, mas as 

estimações sugerem que estes podem contribuir para a elevação da nota de 

Matemática. Por outro lado, a maior disponibilidade de computadores afeta, mesmo 

que marginalmente, a nota apenas de Português. Já quando observa-se a 

disponibilidade de Internet na escola, fica claro o impacto positivo em torno de 2% 

sobre a nota média das duas matérias. 

Assim, pode-se inferir que os recursos tecnológico-pedagógicos a disposição 

das instituições, quando analisados em conjunto, contribuem para o desempenho 

dos alunos. Isso pode ser explicado pela interatividade permitida por esses meios, o 

acesso a novos materiais e conteúdos por parte dos docentes, além da maior 

facilidade de comunicação, monitoramento e gestão da instituição de ensino. 

No que diz respeito ao tamanho e complexidade das escolas, percebe-se 

que tanto o número de salas, o número de funcionários e a quantidade de alunos 

estão negativamente relacionados com a proficiência média em ambas as 

disciplinas. Isso deve-se a dificuldade crescente em administrar unidades maiores, 

onde as possibilidades de conflitos tendem a se exacerbar, e o acompanhamento 

individualizado torna-se menos frequente. Isso é corroborado pelo efeito observado 

na variável “número médio de alunos por turma”, que mostra-se um fator limitante ao 

desempenho das escolas na Prova Brasil. 
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Tabela 4. Resultados da estimação (Var. dependente: Log da Nota Média) 

  Português Matemática 
  OLS EF EA OLS EF EA 

-0.040 -0.001 -0.040 -0.042 -0.009 -0.043 
Rural 

(0.00) (0.96) (0.00) (0.00) (0.30) (0.00) 
0.007 0.010 0.007 0.004 0.002 0.004 

Diretoria 
(0.02) (0.08) (0.02) (0.05) (0.55) (0.09) 
0.001 0.003 0.001 0.007 0.004 0.007 

Sala dos Professores 
(0.57) (0.54) (0.56) (0.00) (0.30) (0.00) 
0.001 0.004 0.001 0.002 0.001 0.004 

Laboratório Informática 
(0.76) (0.23) (0.67) (0.27) (0.77) (0.08) 
0.011 -0.003 0.011 0.012 -0.006 0.008 

Laboratórios de Ciências 
(0.26) (0.87) (0.31) (0.00) (0.32) (0.09) 
0.014 -0.008 0.014 0.019 0.003 0.017 

Quadra de Esportes 
(0.00) (0.09) (0.00) (0.00) (0.26) (0.00) 
-0.013 -0.019 -0.013 -0.011 0.007 -0.006 

Cozinha 
(0.02) (0.09) (0.02) (0.06) (0.44) (0.35) 
0.007 -0.009 0.007 0.006 -0.010 0.004 

Biblioteca 
(0.00) (0.04) (0.00) (0.00) (0.01) (0.06) 
0.035 0.008 0.034 0.034 0.004 0.030 

Parque Infantil 
(0.00) (0.37) (0.00) (0.00) (0.47) (0.00) 
-0.001 0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 

Número de Salas 
(0.09) (0.52) (0.15) (0.90) (0.42) (0.16) 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

Número de Computadores 
(0.04) (0.71) (0.04) (0.18) (0.89) (0.22) 
0.020 0.003 0.020 0.027 0.001 0.021 

Internet 
(0.00) (0.34) (0.00) (0.00) (0.70) (0.00) 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

Número de Funcionários 
(0.04) (0.07) (0.04) (0.01) (0.61) (0.00) 
-0.002 0.001 -0.002 -0.011 -0.013 -0.012 

Alimentação 
(0.80) (0.92) (0.78) (0.02) (0.01) (0.00) 
0.001 -0.001 0.001 0.001 -0.001 0.001 

Numero de Alunos 
(0.00) (0.07) (0.00) (0.00) (0.05) (0.00) 
-0.001 0.001 -0.001 -0.001 0.001 -0.001 

Alunos / Turma 
(0.36) (0.03) (0.43) (0.01) (0.01) (0.29) 
0.622 - 0.645 0.471 - 0.520 

Sobral 
(0.00) - (0.00) (0.00) - (0.00) 
0.015 -0.094 0.007 0.073 0.017 0.067 

S(Rural) 
(0.77) (0.26) (0.90) (0.01) (0.59) (0.01) 
-0.014 0.098 -0.011 -0.028 0.001 -0.029 

S(Sala dos Professores) 
(0.74) (0.14) (0.79) (0.29) (0.98) (0.25) 
0.046 -0.034 0.045 0.015 -0.015 0.008 

S(Laboratório de Informática) 
(0.23) (0.55) (0.22) (0.53) (0.54) (0.66) 

S(Laboratório de Ciências) 0.034 -0.289 0.034 -0.044 0.002 -0.027 
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(0.76) (0.47) (0.75) (0.34) (0.98) (0.59) 
       

-0.059 -0.000 -0.055 -0.033 -0.015 -0.028 
S(Quadra de Esportes) 

(0.10) (1.00) (0.10) (0.10) (0.57) (0.15) 
0.067 -0.320 0.062 0.050 -0.038 0.053 

S(Cozinha) 
(0.35) (0.07) (0.39) (0.27) (0.69) (0.32) 
-0.083 -0.265 -0.084 0.007 0.064 0.022 

S(Biblioteca) 
(0.07) (0.14) (0.06) (0.77) (0.11) (0.37) 
-0.014 0.039 -0.014 -0.002 0.019 0.002 

S(Parque Infantil) 
(0.80) (0.73) (0.78) (0.94) (0.68) (0.95) 
0.003 0.000 0.002 -0.001 0.000 -0.001 

S(Número de Salas) 
(0.38) (0.94) (0.43) (0.59) (0.96) (0.31) 
0.001 0.001 0.001 0.006 0.006 0.006 

S(Número de Computadores) 
(0.71) (0.83) (0.71) (0.00) (0.00) (0.00) 
-0.007 0.008 -0.011 -0.005 0.065 -0.002 

S(Internet) 
(0.86) (0.89) (0.81) (0.90) (0.02) (0.97) 
-0.001 0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 

S(Número de Funcionários) 
(0.33) (0.63) (0.36) (0.62) (0.78) (0.40) 
0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 

S(Número de alunos) 
(0.55) (0.71) (0.53) (0.25) (0.53) (0.39) 
-0.015 -0.030 -0.016 -0.010 -0.020 -0.012 

S(Alunos/Turma) 
(0.05) (0.00) (0.04) (0.00) (0.00) (0.00) 
5.059 5.041 5.058 5.164 5.124 5.149 

Constante 
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

R2 0.6289 0.7340  0.629 0.0957 0.1115 0.0951 
Observações 24548 24548 24548 35757 35757 35757 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

A análise das variáveis para Sobral revela que, mesmo controlando por 

todas essas características, existe um diferencial médio não explicado de mais de 

cinquenta pontos percentuais relativo ao fato da escola pertencer ao município, ou 

seja, as estimações sugerem que entre duas escolas com as mesmas 

características, o fato de uma delas pertencer à rede sobralense eleva em mais de 

50% a nota média esperada. 

Entre as covariadas incluídas no modelo, o número de computadores e a 

conexão à internet mostraram-se positivos e significantes para a elevação da nota 

de Matemática, indicando que esses fatores tiveram importância adicional no 

desempenho sobralense, contudo esse diferencial foi de apenas 0,6%. Isso pode 

dever-se a uma melhor utilização desses recursos pedagógicos ou ainda pela maior 

facilidade de monitoramento da gestão municipal possibilitada por estes. 
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Além destes, a característica do município que se mostrou mais consistente 

foi o efeito negativo da relação alunos por turma, reduzindo a nota média nas duas 

disciplinas entre um e três pontos percentuais a mais que as demais escolas 

nordestinas. Isso reflete a opção sobralense por turmas menores, observada nas 

estatísticas descritivas, de modo que aquelas que estão em desconformidade com 

essa configuração apresentaram significativa desvantagem. 

Para averiguar se o efeito das variáveis foi estatisticamente relevante para 

explicar o diferencial de desempenho de Sobral, procedeu-se com teste de Wald 

para significância conjunta dos parâmetros. A hipótese nula desse teste é que todos 

os parâmetros de interação do município são estatisticamente iguais a zero, contra a 

hipótese alternativa de que algum deles é diferente de zero. O resultado pode ser 

visto na Tabela 5. Percebe-se que para praticamente todos os modelos, a inclusão 

das características não ajudou a explicar a variação na nota, uma vez que não 

rejeitam a hipótese nula. 

 

Tabela 5. Teste de Wald para a significância conjunta dos parâmetros. 

  Estatística  p-valor 
OLS 1,09 0,364 
EF 0,84 0,606 Português 
EA 13,41 0,340 

OLS 3,65 0,000 
EF 10,21 0,598 Matemática 
EA 5,01 0,958 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Assim, os resultados permitem inferir que o diferencial de desempenho 

obtido por Sobral não advém da simples melhoria da disponibilidade de recursos 

educacionais, ou de uma melhor utilização destes, mas de fatores não observados 

no presente estudo, provavelmente relacionadas a práticas diferenciadas de gestão 

escolar e mudanças nos processos de aprendizagem. O aparente incremento de 

nota parece estar relacionado mais a um incremento da “tecnologia de produção” 

educacional promovido por esse município, do que propriamente um incremento da 

quantidade de insumos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O município de Sobral vem se destacando nacional e internacionalmente 

pelos resultados educacionais alcançados, isso ficou evidente com a consolidação 

das avaliações em larga escala no Brasil a partir de 2007, despertando desde então 

o interesse acadêmico para compreender os fatores que determinaram o sucesso do 

município cearense. No esteio dessa discussão, o presente trabalho buscou 

investigar como os recursos educacionais de infraestrutura e pedagógicos 

influenciaram nesse processo. 

Para tanto, recorreu-se aos dados secundários disponibilizados pelo INEP, 

referentes ao Censo Escolar, de onde se extraiu informações da infraestrutura das 

escolas, além de seu tamanho e complexidade. Utilizaram-se ainda informações da 

proficiência média dos alunos das escolas municipais no 5º ano do ensino 

fundamental nas edições da Prova Brasil entre os anos de 2007 a 2015. 

A estratégia empírica adotada consistiu na estimação de um modelo com 

dados em painel incluindo um threshold para Sobral, diferenciando seus coeficientes 

para o município. Os resultados genéricos convergiram com a literatura apontando 

para a importância dos recursos tecnológico-pedagógicos sobre a proficiência dos 

alunos. 

A estimação apontou ainda para a existência de um diferencial considerável, 

superior a cinquenta pontos percentuais, das escolas sobralenses que não foi 

explicado pelas características incluídas no modelo e captado pelo intercepto. 

Visando atestar a significância global das variáveis em explicar o desempenho de 

Sobral, procedeu-se com um teste de Wald que confirmou que estas não são 

estatisticamente relevantes.  

Dessa forma concluiu-se que a maior parte do “efeito Sobral” se deve a 

práticas pedagógicas e de gestão da rede não observadas no modelo e não aos 

insumos disponíveis para essas escolas. Assim, espera-se ter contribuído para a 

literatura ao elucidar parte das influências que levaram ao sucesso educacional do 

município de Sobral e que os resultados obtidos possam fundamentar políticas 

públicas visando replicar o modelo sobralense para outras cidades brasileiras. 
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