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RESUMO 
 

 

Analisando os dados estatísticos extraídos da Prova Brasil de 2007, foi efetuado um 
estudo de forma a retirar o efeito da reprovação escolar no desempenho dos 
estudantes, uma vez que este procedimento serve como um corretivo do déficit de 
aprendizado dos alunos. Portanto, uma vez tratado esse déficit, em teoria, deve-se 
evidenciar que o aluno, em média, estaria com o mesmo aproveitamento dos outros 
alunos nas mesmas séries. Porém evidenciou-se aqui, que uma vez reprovado, o 
aluno carrega este déficit para as demais séries, em síntese, mostrando que a forma 
como é utilizada a reprovação nas escolas de ensino básico no Brasil não está 
corrigindo este déficit, e apenas o perpetuando. 
 
Palavras-chave: Reprovação. Aprendizagem. Déficit. Escolas.  
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ABSTRACT 
 
 

Analyzing the statistical data taken from the Brazil Test 2007, we performed a study 
to remove the effect of school failure on student performance, since it serves as a 
corrective procedure deficit of student learning. So once this treaty deficit, in theory, 
should show that the average student would be with the same use of other students 
in the same series. But we noted here, once failed, the student bears this deficit for 
the other series, in summary, showing how it is used in schools failing to basic 
education in Brazil is not correcting this deficit, and only perpetuating. 
 
Keywords: Fail. Learning. Deficit. Schools. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
Esta dissertação trata de um assunto bastante discutido entre os 

educadores e gestores de políticas públicas educacionais, a reprovação escolar. 

Porém, lançamos aqui uma abordagem econômica desta dinâmica, tentando 

identificar o que os indícios dos dados da Prova Brasil de 2007 nos revelam sobre 

este tema. 

 

Abordou-se a questão do progresso educacional no Brasil. A relevância 

desse tema justifica-se pela sua relação direta com o bem-estar dos indivíduos e 

com o crescimento econômico do país. Vários trabalhos apontam para os altos 

retornos econômicos à educação vigentes no Brasil, principalmente ao ensino 

superior [ver Langoni (1973), Reis e Barros (1991), Menezes-Filho (2001), 

Fernandes e Narita (2001) e Fernandes e Menezes-Filho (2000)]. 

 

A reprovação é uma prática amplamente utilizada em todas as esferas de 

qualquer relação educacional, e está ligada há um critério previamente definido de 

avaliação dos alunos. Em síntese, a reprovação se dá mediante a nota do aluno não 

ter atingido uma nota de corte, daí, se define quem passa e quem reprova. 

 

Há uma extensa discussão sobre os critérios e méritos da avaliação 

estudantil, e, no Brasil, no ensino básico, que é o nosso objeto de estudo, a 

avaliação basicamente se consiste em uma prova presencial, que avalia os 

conhecimentos dos alunos de forma individual e sem consulta. 

 

O primeiro impasse do ensino fundamental público no Brasil diz respeito à 

necessidade de se criar um novo modelo de referência de “qualidade escolar”, em 

que o ensino para todos possa significar, genuinamente, “ensino de qualidade para 

todos”. O empenho do governo federal aumentou, a partir dos compromissos 

internacionais assumidos com a assinatura da “Declaração Mundial da Educação 

para Todos”, em 1990. A partir de então, concentrou seus esforços para superar o 

“fosso” estatístico do atendimento educacional do Brasil, apontado como um dos 

sete piores do mundo, em qualquer nível ou modalidade de ensino. Esta febre 
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estatística de alterar positivamente os resultados nacionais levou os governos a  

implementar políticas que – para além do entendimento pedagógico da relação 

qualidade / quantidade educacional – significassem, em curto prazo, aumento do 

número de alunos matriculados em escolas, quaisquer que fossem suas condições 

de funcionamento. 

 

Isso não pressupunha, no entanto, um investimento maior de recursos 

financeiros na área educacional, uma vez que a tese vigente era a de que “a 

educação conta com recursos suficientes, eles só são mal gastos”. 

 

Uma medida que contou com incentivos para sua adoção foi a das 

classes de aceleração – estratégia que permitiu, especialmente a partir de 1997, que 

alunos defasados em termos cronológicos, da idade-série correspondente, fossem 

matriculados em séries mais avançadas que aquelas que já haviam cursado. Outra 

medida foi a organização do ensino por meio de “ciclos escolares” – esta 

modalidade de organização já havia sido amplamente adotada no início dos anos de 

1980, com a criação do “ciclo básico”, estratégia que constituía, num todo 

pedagógico e administrativo, as duas séries iniciais do ensino fundamental.  

 

Naquele momento histórico, educadores e pesquisadores começaram a 

defender, baseados nos estudos que as áreas de linguística, sóciolinguística e 

psicologia do desenvolvimento infantil desenvolviam, que os processos de 

alfabetização e de aprendizagem se iniciavam muito antes do que os estudos 

tradicionais indicavam. A admissão de que a criança aprende desde que nasce 

obrigava a uma reestruturação de todo o ensino básico, em especial da educação 

infantil e do ensino fundamental, no que se refere aos procedimentos escolares 

referentes à “preparação para a alfabetização”. 

 

Essa medida trazia implícita, também, a necessidade de reformulação 

radical dos conceitos de avaliação da aprendizagem, uma vez que as ciências 

pedagógicas mostravam que esse processo não obedecia a um “somatório” simples 

de conhecimentos, mas, ao contrário, pressupunha uma aquisição complexa, que 

incorporava idas e vindas das dúvidas, das reflexões criativas e das próprias 

aquisições, sugerindo-se, a partir daí, que não impedissem as crianças de seguir 
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adiante nos seus estudos escolares, mesmo sem o eventual domínio de parte dos 

conteúdos trabalhados em sala de aula. Esses autores propunham que se excluísse 

a “reprovação anual”, adotada, com alta frequência, pelos sistemas públicos de 

ensino, preparando-se melhor os professores para trabalhar com esses novos fatos 

científicos, em vez de se “punir” os alunos com a “reprovação”.  

 

No Brasil, a reprovação nas séries iniciais, nos últimos 20 anos, chegava 

a atingir de 30% a 40% do total de alunos matriculados nessas séries, considerado o 

conjunto de escolas públicas.  

 

Propomos aqui que a reprovação como prática de correção pedagógica 

deve ser revista, pois identificamos que esta perpetua os déficits de aprendizado dos 

alunos que por ela são penalizados. Ou seja, mesmo depois de reprovado, o aluno 

não apresenta, em média, o mesmo rendimento dos outros alunos da mesma série. 

 

Diante de uma concepção de sucesso escolar calcada no esforço 

individual e na competência de cada um, a maioria dos alunos, ao ver colegas serem 

promovidos, apesar do baixo desempenho, parecem ter chegado a duas conclusões 

principais: 1) não é necessário estudar e se esforçar para ser promovido; 2) a 

progressão continuada é uma coisa ruim porque os alunos aprendem menos. 

 

A primeira conclusão denuncia o motivo pelo qual os alunos estudam: não 

sendo mais a promoção um mérito daqueles que se esforçaram, a dedicação aos 

estudos não é mais necessária; a segunda explicita a ideia de a reprovação ser um 

mecanismo eficaz na garantia de aprendizagem. Apesar da crença na reprovação 

como instrumento de pressão para os alunos estudarem, manifestada pelos 

entrevistados, os depoimentos de alguns alunos colocam em xeque a veracidade 

dessa crença, ao mostrarem que na prática isso não acontece necessariamente. A 

reprovação recorrente de alguns alunos entrevistados e o fato de continuarem com 

baixo desempenho questionam a crença em que a pouca aprendizagem é 

consequência da não-reprovação anual, como predica Jacomine (2008) na sua tese. 

 

A literatura de economia sobre políticas determinantes para o 

desempenho dos estudantes está focada de forma abrangente sobre os possíveis 
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benefícios das novas pesquisas educacionais como a redução do tamanho das 

classes, a melhora dos salários dos professores e treinamento.  

 

Além disso, fatores socioeconômicos são estudados e analisados como 

possíveis causadores dos hiatos entre as notas dos alunos, pois há evidências que 

por trás das variáveis categóricas de raça e gênero encontram-se alguns 

desequilíbrios em algumas variáveis potencialmente correlacionadas com a 

qualidade e produtividade acadêmica dos alunos. Foram encontradas evidências 

que corroboram a significância desses fatores no sentido de influenciarem o 

aproveitamento dos alunos, o sexo, por exemplo, é um fator preponderante quando 

falamos sobre as notas de matemática. 

 

Foi evidenciado que o indivíduo branco possui um melhor aproveitamento 

acadêmico, comparado às outras raças, o que potencialmente corresponde a um 

viés na relação destes alunos na dinâmica do aprendizado na sala de aula.  

 

A discussão de salários também é pertinente uma vez que há uma 

diferenciação entre salários não só entre os sexos, mas também entre as raças, 

implicando um dos possíveis causadores do viés na aferição das notas da Prova 

Brasil. Kingdon et al. (2007) calcula o efeito dos salários no rendimento dos alunos, 

verificando uma clara correlação positiva entre os salários e desempenho dos 

professores. Ou seja, professores melhores remunerados são mais produtivos. 

 

A dissertação está composta de: introdução; revisão metodológica, na 

qual se faz a discussão sobre os trabalhos na área; metodologia; discussão sobre a 

base de dados; resultados apresentados no modelo e conclusão. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 
 
No Brasil, um diagnóstico preciso da situação do ensino fundamental tem 

como pressuposto verificar se os direitos constitucionais, garantidos na Constituição 

Federal de 1988 (CF/88), em especial nos artigos 205 a 208, estão sendo 

perseguidos pelas políticas educacionais implementadas no país pelo Poder Público. 

A CF/88 estabelece a educação como direito de todos e dever do Estado, e declara 

como princípios do ensino não só a igualdade de condições de acesso e 

permanência, mas a correspondente obrigação de oferta de uma escola com um 

padrão de qualidade que possibilite a todos os brasileiros e brasileiras – pobres ou 

ricos, do sul ou do norte, negro ou branco, homem ou mulher – cursar uma escola 

com boas condições de funcionamento e de competência educacional, em termos 

de pessoal, material, recursos financeiros e projeto pedagógico, que lhes permita 

identificar e reivindicar a “escola de qualidade comum” de direito de todos os 

cidadãos. 

 

Por essa razão, a gratuidade do ensino nos estabelecimentos oficiais (IV, 

art. 206) deve ser entendida não só como a matrícula “potencial” – a vaga em 

“alguma” escola -, mas como a tradução do oferecimento das condições “plenas” 

que permitam a todos os alunos a sua frequência regular à escola. Isso que exige 

por parte das esferas públicas – pela desigualdade social extrema mantida intacta 

no país – recursos materiais e financeiros “compensatórios”, colocados à disposição 

para que a igualdade - desigual seja estabelecida e a “permanência” dos mais 

pobres e marginalizados seja possível, com mínimas – mas insubstituíveis – 

condições de igualdade pedagógica e social. 

 

Pesquisando sobre a resistência dos docentes a não reprovação, Paro 

constata que:  

 
Embora se reconheça que há professores mais progressistas, às vezes 
chega a ser desolador perceber como os condicionantes socioculturais 
incidem sobre a prática escolar, resultando numa concepção conservadora 
e equivocada dos professores dos quais depende a escola pública. [...], a 
inculpação do aluno, proporcionada pela reprovação, associa-se à 
responsabilização da família pelos males da sociedade, isentando a escola 
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da parte que lhe cabe na função educativa. [...]. O passo seguinte dessa 
não responsabilização da escola por sua ineficiência consiste na isenção do 
próprio Estado de sua responsabilidade com relação ao ensino, encarando 
como natural a busca de soluções privatizantes para a incapacidade da 
escola pública. (PARO, 2001, p. 82).  

 

A análise de Paro aponta que as concepções dos profissionais da 

educação estão coerentes com a perspectiva conservadora da educação que se 

pauta na reprodução das relações sociais imanentes do sistema capitalista. É 

importante destacar que a partir dos problemas identificados quanto: 1) à precária 

organização do pessoal da escola; 2) a fragilidade de acompanhamento pedagógico 

com relação à desmotivação ou apatia manifestadas pelos alunos para o 

desenvolvimento das atividades escolares; 3) hostilidade da equipe gestora e 

pedagógica da escola quanto à recepção dos responsáveis dos alunos que 

procuravam a escola; e 4)  tratamento agressivo, ríspido com os alunos. 

 

Menezes-Filho (2001) mostra, por exemplo, que, apesar da melhora 

educacional verificada no Brasil nos últimos 20 anos, a evolução da educação foi 

mais lenta do que a dos demais países da América Latina. Atualmente, o ensino 

fundamental comporta mais de 31 milhões de estudantes, o ensino médio, mais de 8 

milhões e o ensino superior, mais de 5,9 milhões (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 

CULTURA, 2010). 

 

Do ponto de vista individual, a escolha do nível educacional e o 

desempenho na escola podem ser influenciados por diversos fatores: as condições 

socioeconômicas do estudante, a compatibilidade do estudo com a inserção no 

mercado de trabalho (FILGUEIRA; FUENTES, 2000), as condições econômicas e 

sociais da região onde vive, as suas características observadas, como idade e sexo, 

e as não-observadas, como talento, determinação e vontade de continuar 

estudando. 

 

A importância das características familiares na chance de progresso 

escolar é um resultado bastante consolidado nas literaturas teórica e empírica, e 

considerado como um dos principais fatores responsáveis pela “manutenção do ciclo 

inter-geracional de pobreza”. Santos et al. (2000) chamam a atenção para a 

relevância da variável educação dos pais no que diz respeito à chance de progresso 
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escolar e, em menor grau, quanto à qualidade educacional, ao custo de   

oportunidade e à localização geográfica. 

 

Paro traz importante contribuição acerca da progressão continuada para 

as escolas públicas, o autor aponta em que medida, a organização por ciclos pode 

significar um trabalho mais responsável por parte da escola pública. Sugere que 

para superação da antiga prática de reprovação a organização em ciclos de 

aprendizagem por meio da progressão continuada tem inegáveis virtudes 

pedagógicas. 

 

A superação da reprovação constitui, assim, lócus privilegiado de análise 

porque, na medida em que não se pode, por meio da retenção escolar, 

responsabilizar o aluno pelo fracasso educativo, é preciso procurar no 

funcionamento da escola e do sistema de ensino as causa geradoras desse 

fracasso, bem como as medidas estruturais que precisam ser tomadas (PARO, 

2001, p. 158). 

 

Este estudo busca trazer à tona alguns desses pontos analisando o 

impacto da reprovação escolar no desempenho dos alunos. O que de certo modo 

não foi feito ainda na literatura, onde Leon e Menezes-Filho (2003) avaliam sua 

importância ao longo do tempo e durante os ciclos escolares (no processo seletivo). 

Para isso, utilizaram dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) acompanhando 

o mesmo indivíduo ao longo de 16 meses, podendo associar as suas características 

aos estados verificados no ano seguinte, a saber: reprovação, avanço ou evasão 

escolar condicional à reprovação. 

 

Dessa forma, a análise realizada em Leon e Menezes-Filho (2003) 

baseia-se no comportamento de fluxo dos estudantes, diferentemente dos trabalhos 

de Fernandes e Narita (2001), Santos et al. (2000) e Leme e Wajnman (2000), que 

fundamentam seus resultados a partir do comportamento de cortes, ou seja, 

verificam o estoque de estudantes em idade escolar como uma proxy para o 

comportamento do fluxo da frequência. Como esses trabalhos não determinam a 

identidade do indivíduo no momento de sua decisão, não é possível identificar 

algumas das condições com as quais os estudantes se deparam (atraso escolar, 
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condição em relação ao mercado de trabalho e convivência com os pais), e que vão 

estabelecer seu processo decisório. 

 

Nossos resultados são inéditos, visto que os trabalhos sobre educação já 

realizados utilizam a PME, têm como objetivo testar a causalidade dos choques de 

renda familiar sobre a reprovação e a evasão escolar (NERI; THOMAS, 2000), ou o 

efeito do trabalho infantil no desempenho escolar (CAVALIERI, 2000). 

 

Além disso, os demais trabalhos realizados na área, que se utilizam de 

dados em painel são: Psacharopoulos e Arriagada (1989), Souza e Silva (1994) e 

Gomes-Neto e Hanushek (1994). 

 

Finalizando, Arelaro (2005) escreve que se pode constatar, em 

consequência, que, raramente, uma pesquisa encomendada por um órgão público 

tenha sido feita para orientar uma decisão de política educacional, mas, ao contrário, 

a pesquisa é encomendada para demonstrar que a decisão já tomada e a política 

implementada estavam corretas – independente dos dados disponíveis que, 

eventualmente, até a contrariam. 

 

Do ponto de vista numérico, ainda são minoria, também, os estudos que 

trazem para a análise acadêmica as “vozes” (atitudes e projetos) dos que estão “fora 

da escola”. Ou seja, os estudos sobre movimentos sociais e populares – qualitativos 

ou não –, os desafios da conquista de vagas e escolas pelas comunidades, a 

opinião e atuação de alunos e pais, ainda que do entorno de uma escola ou região, 

são os menos frequentes. O mesmo acontece com relação às diferentes iniciativas 

dos alunos: da criação de bandas aos grêmios, das rádios comunitárias ao hip-hop, 

das (poucas) atividades alternativas de leitura, escrita e experimentação científica às 

atividades educacionais ou culturais dos adolescentes que se encontram em regime 

de liberdade assistida praticamente não há produção científica; nem mesmo as 

descritivas. Pode-se afirmar que os “sem-escola”, na qualidade de “protagonistas”, 

ainda são clandestinos nas pesquisas educacionais. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 Objeto de Estudo 
 

 

A Prova Brasil é um dos instrumentos de avaliação do sistema 

educacional brasileiro e tem por objetivo produzir um diagnóstico do desempenho 

dos alunos em termos de aquisição de habilidades e competências e não somente 

de aprendizagem de conteúdos. Possui periodicidade de dois anos, e é aplicada a 

alunos de séries finais de ciclos da Educação Básica – 4ª e 8ª série do Ensino 

Fundamental – das escolas públicas urbanas, com mais de 20 alunos na série. 

 

Constitui, portanto, um sistema de accountability, pois envolve uma 

avaliação de larga escala, com exames padronizados em caráter universal, e a 

divulgação dos resultados por escolas, considerando professores, diretores e 

gestores como corresponsáveis pelo desempenho de seus estudantes, no sentido 

de mobilizá-los na busca da melhoria da qualidade de ensino.  

 

A Prova Brasil foi criada em 2005 a partir da necessidade de se tornar a 

avaliação mais detalhada, em complemento à avaliação já feita pelo Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB). A Prova Brasil é censitária. Por esta razão, 

expande o alcance dos resultados, porque oferece dados não apenas para o Brasil e 

unidades da Federação, mas também para cada município e escola participante. A 

Prova Brasil avalia todos os estudantes da rede pública urbana de ensino, de 4ª e 8ª 

séries do ensino fundamental.  

 

Uma vez que a metodologia das duas avaliações, tanto o SAEB e a Prova 

Brasil, é a mesma, elas passaram a ser operacionalizadas em conjunto, desde 2007. 

Como são avaliações complementares, uma não implicará na extinção da outra.  

 

A avaliação da Prova Brasil conjuga testes de desempenho, aplicados 

aos estudantes, com questionários socioeconômicos sobre fatores associados a 

esses resultados, endereçados a diferentes atores que compõem a escola. Os 
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testes de desempenho concentram-se em língua portuguesa (leitura) e Matemática 

(resolução de problemas).  

 

Na perspectiva do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), as médias de desempenho na Prova Brasil 

subsidiam o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). O 

IDEB e as demais informações apuradas nas provas possibilitam ao MEC e às 

secretarias de educação definir ações voltadas para a correção de distorções e 

direcionar seus recursos técnicos e financeiros para as áreas com maiores 

prioridades, objetivando ao desenvolvimento do sistema educacional brasileiro e à 

redução das desigualdades nele existentes.  

 

Em 2007, os testes da Prova Brasil foram aplicados no período de 5 a 20 

de novembro, em todos os estados do país e no Distrito Federal. 

 

A Prova Brasil foi realizada em 5.387 municípios de todas as unidades da 

Federação, avaliando 3.392.880 alunos de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental, 

distribuídos em 125.852 turmas de 40.962 escolas públicas urbanas com mais de 20 

alunos matriculados na série avaliada.  

 

Foram aplicadas provas de Língua Portuguesa (com foco em leitura) e 

Matemática, com questões elaboradas a partir do que está previsto para as séries 

avaliadas nos currículos de todas as unidades da Federação e, ainda, nas 

recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

 

3.2 Modelo Teórico 
 
 

Aqui propomos a hipótese de que a reprovação como instrumento de 

correção do déficit de aprendizado entre os alunos não é eficiente, e em decorrência 

acaba perpetuando estes déficits nos alunos que são reprovados. 

 

E(Y|Xcomreprovação)   <    E(Y|Xsemreprovação), 



19 
 
onde: 

Y: representa a nota do aluno 

 

Para que nossa análise tenha fundamento, precisamos retirar o efeito das 

variáveis que impactam as notas dos alunos, de forma a tentarmos aproximar ao 

máximo o modelo eliminando os efeitos destas variáveis, que para o nosso trabalho, 

funcionaram apenas como controle, restando, então, somente (ou quase) o efeito da 

reprovação. Logo a hipótese do teste de diferença das médias continua, porém 

incluiremos um bloco de variáveis de controle: 

 

E(Y|Gcontrole, Xcomreprovação)  <  E(Y| Gcontrole, Xsemreprovação) 

 

A inclusão das variáveis de controle obedeceu ao seguinte critério: foram 

alocadas variáveis que pertenciam aos grupos de controle do aluno, da família do 

aluno, do professor, da escola, da turma e da identificação racial e de gênero.  

 

O primeiro grupo de controle faz alusão às características físicas, sociais 

e econômicas dos alunos, foram montadas variáveis que representam o sexo, a 

raça, se possui computador, se o aluno mora com a mãe e/ou pai, se ele já sofreu 

alguma reprovação, se abandonou a escola em pleno ano escolar, se ele trabalha, 

se fez pré-escola, quantos livros ele possui em casa, se faz o dever de casa da 

matéria, quantos banheiros possui em casa. 

 

O segundo grupo refere-se às características dos pais dos alunos, que 

são: se o pai e/ou mãe possuem o ensino fundamental, se possuem o ensino médio, 

e se incentivam o aluno a estudar. 

 

O grupo de controle dos professores foi montado a partir das variáveis de 

salários, sexo, raça, se é graduado, se corrige o dever de casa que passa, e os anos 

de experiência como professor e experiência ao quadrado. 

 

O grupo das escolas nos diz em qual região do país está localizada cada 

escola, e qual é o caráter da sua dependência administrativa (federal, estadual ou 

municipal).  
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O quinto grupo faz referência ao controle da turma, e nos dá a ideia de 

um efeito de grupo, pois é a média das notas da turma, exceto a nota do próprio 

aluno, ou seja, no modelo ela reflete como a nota da turma influencia a nota do 

aluno. 

 

O sexto grupo contempla a identificação racial e de gênero do aluno com 

o professor. 

 

 

3.3 Abordagem Metodológica 
 

 

A metodologia proposta foi o modelo de regressão linear, com correção 

de heterocedasticidade, uma vez que estamos utilizando as notas dos alunos (o qual 

cada unidade representa um indivíduo, e após efetuarmos o teste para a presença 

de homocedasticidade vimos a hipótese nula ser rejeitada) vis a vis, séries e 

matérias, como variável dependente, e utilizando uma série de variáveis como 

controle, para expurgar os efeitos destas na nota do aluno, de forma a deixar 

evidente o efeito das variáveis de identificação. 

 

A equação do modelo utilizado foi: 

 

Yi =αi + Ai β1 + Ei β2 + Pi β3 + PRi β4 + Ti β5 + IRi β6 + Ri β6 + ui                 (1) 

 

Onde cada componente da equação representa um grupo de controle, Ai 

representa o grupo de controle do aluno, Ei representa o grupo de controle da 

escola, Pi representa o grupo de controle dos pais do aluno, PRi representa o grupo 

de controle do professor do aluno, Ti representa o grupo de controle da turma do 

aluno, IRi representa o grupo de controle da identificação racial do aluno, e Ri  

representa a variável de análise, da reprovação, ou seja, a variável categórica de 

que o aluno já foi reprovado. 
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A amostra foi dividida para podermos calcular os efeitos das 

características dos professores de português e matemática nos seus respectivos 

testes, avaliadas na Prova Brasil. 

 

Seguem abaixo os grupos de controle utilizados, bem como a definição de 

cada variável. 

 
VARIÁVEL DEFINIÇÃO 

CPU_ALUNO_INTERNET Recebe 1 caso o aluno possua computador com internet e 0 
caso contrário. 

CPU_ALUNO_SEMNET Recebe 1 caso o aluno possua computador sem internet e 0 
caso contrário. 

BANHEIRO_ALUNO Número de banheiros que existem na casa do aluno. 

MORAMAE_ALUNO Recebe 1 caso a mãe do aluno more com ele, e 0 caso 
contrário. 

PREESCOLA Recebe 1 caso o aluno tenha feito a pré-escola e 0 caso 
contrário. 

TRABALHA_ALUNO Recebe 1 caso o aluno trabalha e 0 caso contrário. 
LIVROS_ALUNO Número de livros que o aluno possui em casa. 

ABANDONOU_ALUNO Recebe 1 caso o aluno já tenha abandonado a escola e ficou 
fora por todo o ano letivo, e 0 caso contrário. 

REPROVADO_ALUNO Recebe 1 caso o aluno já tenha sido reprovado alguma vez, e 
0 caso contrário. 

FAZDEVER Recebe 1 se o aluno sempre faz o dever de casa da matéria, 
e 0 caso contrário. 

SEXO_ALUNO Recebe 1 se o aluno é do sexo masculino, e 0 caso contrário. 
RAÇA_ALUNO_BRANCO Recebe 1 se a raça do aluno for branco, e 0 caso contrário. 
RAÇA_ALUNO_PARDO Recebe 1 se a raça do aluno for pardo, e 0 caso contrário. 
RAÇA_ALUNO_PRETO Recebe 1 se a raça do aluno for preto, e 0 caso contrário. 
RAÇA_ALUNO_AMARELO Recebe 1 se a raça do aluno for amarelo, e 0 caso contrário. 
RAÇA_ALUNO_INDIO Recebe 1 se a raça do aluno for índio, e 0 caso contrário. 

Quadro 1 – Controle dos Alunos 
Fonte: Elaboração do autor 

 
VARIÁVEL DEFINIÇÃO 

EFM_PAI_ALUNO Recebe 1 se o pai do aluno possui o ensino fundamental e 0 
caso contrário. 

EME_PAI_ALUNO Recebe 1 se o pai do aluno possui o ensino médio e 0 caso 
contrário. 

EME_MAE_ALUNO Recebe 1 se a mãe do aluno possui o ensino fundamental e 
0 caso contrário. 

EFM_MAE_ALUNO Recebe 1 se a mãe do aluno possui o ensino médio e 0 caso 
contrário. 

INCENTIVOESTUDAR_ALUNO Recebe 1 se os pais do aluno incentivam ele a estudar e 0 
caso contrário. 

Quadro 2 – Controle dos Pais do Aluno 
Fonte: Elaboração do autor 
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VARIÁVEL DEFINIÇÃO 

PROFCOR Recebe 1 se o professor do aluno sempre corrige o dever de 
casa em sala de aula, e 0 caso contrário. 

SEGUNDOGRAU Recebe 1 se o professor possui o segundo grau completo e 
0 caso contrário. 

SALARIO_PROFESSOR Salário do professor. Experiência em anos do professor. 

SEXO_PROFESSOR_MASCULINO Recebe 1 se o sexo do professor for masculino e 0 caso 
contrário. 

RAÇA_PROFESSOR_PARDO Recebe 1 se a raça do professor for pardo e 0 caso 
contrário. 

RAÇA_PROFESSOR_PRETO Recebe 1 se a raça do professor for preto e 0 caso contrário. 

RAÇA_PROFESSOR_AMARELO Recebe 1 se a raça do professor for amarelo e 0 caso 
contrário. 

RAÇA_PROFESSOR_BRANCO Recebe 1 se a raça do professor for branco e 0 caso 
contrário. 

RAÇA_PROFESSOR_INDIO Recebe 1 se a raça do professor for índio e 0 caso contrário. 
Quadro 3 – Controle dos Professores do Aluno 
Fonte: Elaboração do autor 

 
VARIÁVEL DEFINIÇÃO 

NORTE Recebe 1 se a escola do aluno se situa na região Norte e 0 
caso contrário. 

NORDESTE Recebe 1 se a escola do aluno se situa na região Nordeste e 
0 caso contrário. 

SUDESTE Recebe 1 se a escola do aluno se situa na região Sudeste e 
0 caso contrário. 

SUL Recebe 1 se a escola do aluno se situa na região Sul e 0 
caso contrário. 

CENTROESTE Recebe 1 se a escola do aluno se situa na região Centro-
Oeste e 0 caso contrário. 

ADMINISTRAÇÃO_FEDERAL Recebe 1 se a escola do aluno possui dependência 
administrativa federal e 0 caso contrário. 

ADMINISTRAÇÃO_ESTADUAL Recebe 1 se a escola do aluno possui dependência 
administrativa estadual e 0 caso contrário. 

ADMINISTRAÇÃO_MUNICIPAL Recebe 1 se a escola do aluno possui dependência 
administrativa municipal e 0 caso contrário. 

Quadro 4 – Controle da Escola do Aluno 
Fonte: Elaboração do autor 

 
VARIÁVEL DEFINIÇÃO 

MEDIADATURMA Média das notas de todos os alunos da turma a que o aluno 
pertence, porém sem a nota dele incluída no cômputo. 

Quadro 5 – Controle da Turma do Aluno 
Fonte: Elaboração do autor  
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VARIÁVEL DEFINIÇÃO 

IDENTIFICACAO_RACIALi Recebe 1 se o aluno possui a mesma raça do professor e 
pertence ao estado i, e 0 caso contrário. 

IDENTIFICACAO_BRANCOS Recebe 1 se o aluno possui a mesma raça do professor e 0 
caso contrário, porém os dois são da raça branca. 

IDENTIFICACAO_PRETOS Recebe 1 se o aluno possui a mesma raça do professor e 0 
caso contrário, porém os dois são da raça negra. 

IDENTIFICACAO_GENERO Recebe 1 se o aluno possui o mesmo gênero do professor e 
0 caso contrário. 

Quadro 6 – Variáveis de Análise 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

3.4 Estatísticas Descritivas 
 

 

Agora seguem as tabelas 1 e 2 com as estatísticas descritivas de cada 

variável. Pode-se a partir destas tabelas obterem-se estatísticas importantes como o 

percentual de alunos que possui computador, que possui pré-escola e que trabalha. 

Basta apenas pegar as médias associadas a estas variáveis. Além disso, podemos 

tecer um paralelo entre as séries, pois as estatísticas estão divididas entre matérias 

e séries, português, matemática, quarta e oitava séries, respectivamente. 

 
Tabela 1 – Estatísticas Descritivas (4ª. Série – Português e Matemática) 
  4ª Série - Português 4ª Série - Matemática 

 Média Desvio
Padrão Assimetria Curtose Média Desvio 

Padrão Assimetria Curtose

Notas 179,647 40,757 0,299 2,961 196,230 42,994 0,384 2,959
CPU_ALUNO_INTERNET 0,208 0,406 1,441 3,077 0,208 0,406 1,441 3,077
CPU_ALUNO_SEMNET 0,093 0,290 2,812 8,905 0,093 0,290 2,810 8,895
BANHEIRO_ALUNO 1,341 0,729 2,453 1,140 1,341 0,729 2,452 1,140
MEDIADATURMA 179,647 20,929 0,162 3,195 196,230 22,768 0,444 3,605
EFM_PAI_ALUNO 0,307 0,461 0,836 1,700 0,307 0,461 0,838 1,703
EME_PAI_ALUNO 0,190 0,393 1,577 3,486 0,190 0,392 1,579 3,493
MORAPAI_ALUNO 0,734 0,442 -1,061 2,126 0,734 0,442 -1,058 2,120
EME_MAE_ALUNO 0,215 0,411 1,388 2,926 0,215 0,411 1,391 2,933
EFM_MAE_ALUNO 0,358 0,479 0,591 1,350 0,358 0,479 0,593 1,352
MORAMAE_ALUNO 0,942 0,233 -3,796 1,541 0,942 0,233 -3,792 1,538
PREESCOLA 0,747 0,435 -1,138 2,295 0,747 0,435 -1,135 2,289
TRABALHA_ALUNO 0,124 0,330 2,281 6,204 0,125 0,331 2,268 6,145
LIVROS_ALUNO 48,675 59,764 1,571 4,267 113,701 97,137 -0,244 1,068
ABANDONOU_ALUNO 0,063 0,243 3,602 1,397 0,063 0,244 3,584 1,384
REPROVADO_ALUNO 0,288 0,453 0,938 1,880 0,289 0,453 0,933 1,871
NORTE 0,091 0,288 2,836 9,043 0,092 0,289 2,827 8,990
NORDESTE 0,230 0,421 1,283 2,646 0,231 0,421 1,276 2,629
SUDESTE 0,441 0,496 0,240 1,057 0,439 0,496 0,247 1,061
SUL 0,162 0,368 1,840 4,384 0,161 0,368 1,840 4,385
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  4ª Série - Português 4ª Série - Matemática 

 Média Desvio
Padrão Assimetria Curtose Média Desvio 

Padrão Assimetria Curtose

CENTROESTE 0,077 0,266 3,184 1,114 0,077 0,267 3,173 1,107
FAZDEVERPORT 0,728 0,445 -1,023 2,047 0,758 0,428 -1,208 2,459
PROFCORPORT 0,778 0,415 -1,341 2,797 0,804 0,397 -1,529 3,338
INCENTIVOESTUDAR_ALUNO 0,932 0,251 -3,447 1,289 0,931 0,254 -3,396 1,253
SEGUNDOGRAU 0,179 0,383 1,676 3,809 0,181 0,385 1,657 3,746
SALARIO_PROFESSOR 1219,974 629,462 1,275 4,910 1221,575 633,684 1,275 4,883
EXPERIENCIA_PROFESSOR 16,540 7,388 -0,439 2,011 16,535 7,399 -0,439 2,009
EXPERIENCIA_SQR 328,164 225,880 0,095 1,577 328,160 226,146 0,095 1,575
SEXO_ALUNO 0,483 0,500 0,067 1,004 0,484 0,500 0,063 1,004
SEXO_PROFESSOR_MASCULINO 0,087 0,282 2,929 0,958 0,097 0,295 2,732 0,847
RAÇA_ALUNO_BRANCO 0,358 0,479 0,595 1,354 0,357 0,479 0,596 1,355
RAÇA_ALUNO_PARDO 0,466 0,499 0,136 1,019 0,466 0,499 0,136 1,019
RAÇA_ALUNO_PRETO 0,109 0,311 2,511 7,307 0,109 0,312 2,505 7,277
RAÇA_ALUNO_AMARELO 0,030 0,169 5,557 3,188 0,030 0,169 5,556 3,187
RAÇA_ALUNO_INDIO 0,038 0,191 4,826 2,429 0,038 0,191 4,838 2,441
RAÇA_PROFESSOR_PARDO 0,360 0,480 0,581 1,338 0,360 0,480 0,581 1,338
RAÇA_PROFESSOR_PRETO 0,084 0,277 3,004 1,002 0,083 0,276 3,023 1,014
RAÇA_PROFESSOR_AMARELO 0,025 0,155 6,134 3,863 0,024 0,154 6,182 3,922
RAÇA_PROFESSOR_BRANCO 0,524 0,499 -0,096 1,009 0,526 0,499 -0,102 1,011
RAÇA_PROFESSOR_INDIO 0,007 0,084 1,179 1,401 0,007 0,081 1,212 1,478
ADMINISTRAÇÃO_FEDERAL 0,001 0,026 3,795 1,441 0,001 0,025 4,020 1,617
ADMINISTRAÇÃO_ESTADUAL 0,354 0,478 0,611 1,373 0,354 0,478 0,610 1,372
ADMINISTRAÇÃO_MUNICIPAL 0,645 0,479 -0,606 1,367 0,645 0,479 -0,605 1,366
IDENTIFICACAO_RACIAL 0,424 0,494 0,308 1,095 0,424 0,494 0,308 1,095
IDENTIFICACAO_BRANCOS 0,221 0,415 1,346 2,813 0,221 0,415 1,344 2,806
IDENTIFICACAO_PRETOS 0,013 0,112 8,702 0,767 0,013 0,112 8,700 0,767
IDENTIFICACAO_GENERO 0,514 0,500 -0,057 1,003 0,513 0,500 -0,054 1,003
Fonte: Prova Brasil 2007 

 
Tabela 2 – Estatísticas Descritivas (8ª. Série – Português e Matemática) 

 8ª Série - Português 8ª Série - Matemática 

 Média Desvio
Padrão Assimetria Curtose Média Desvio 

Padrão Assimetria Curtose

Notas 230,665 43,757 0,116 2,615 241,925 43,184 0,289 2,867
CPU_ALUNO_INTERNET 0,237 0,425 1,235 2,526 0,237 0,425 1,238 2,532
CPU_ALUNO_SEMNET 0,111 0,314 2,478 7,138 0,111 0,314 2,475 7,125
BANHEIRO_ALUNO 1,369 0,719 2,296 10,586 1,368 0,719 2,299 10,598
MEDIADATURMA 230,665 19,880 0,109 3,441 241,925 21,183 0,508 4,005
EFM_PAI_ALUNO 0,380 0,485 0,493 1,243 0,380 0,485 0,494 1,244
EME_PAI_ALUNO 0,225 0,418 1,318 2,736 0,225 0,417 1,320 2,742
MORAPAI_ALUNO 0,730 0,444 -1,037 2,076 0,730 0,444 -1,039 2,079
EME_MAE_ALUNO 0,268 0,443 1,050 2,102 0,267 0,443 1,052 2,106
EFM_MAE_ALUNO 0,435 0,496 0,261 1,068 0,435 0,496 0,261 1,068
MORAMAE_ALUNO 0,921 0,269 -3,127 10,780 0,921 0,269 -3,129 10,790
PREESCOLA 0,837 0,369 -1,828 4,342 0,837 0,369 -1,829 4,344
TRABALHA_ALUNO 0,199 0,399 1,506 3,268 0,199 0,399 1,506 3,267
LIVROS_ALUNO 122,252 96,255 -0,434 1,193 122,337 96,237 -0,436 1,195
ABANDONOU_ALUNO 0,067 0,249 3,478 13,093 0,066 0,249 3,483 13,131



25 
 

 8ª Série - Português 8ª Série - Matemática 

 Média Desvio
Padrão Assimetria Curtose Média Desvio 

Padrão Assimetria Curtose

REPROVADO_ALUNO 0,319 0,466 0,778 1,606 0,319 0,466 0,775 1,601
NORTE 0,078 0,268 3,144 10,887 0,078 0,268 3,146 10,899
NORDESTE 0,232 0,422 1,271 2,615 0,232 0,422 1,271 2,616
SUDESTE 0,486 0,500 0,056 1,003 0,485 0,500 0,061 1,004
SUL 0,144 0,351 2,030 5,120 0,145 0,352 2,021 5,083
CENTROESTE 0,060 0,238 3,697 14,670 0,061 0,239 3,680 14,540
FAZDEVERPORT 0,581 0,493 -0,330 1,109 0,559 0,497 -0,237 1,056
PROFCORPORT 0,817 0,386 -1,644 3,703 0,835 0,371 -1,806 4,262
INCENTIVOESTUDAR_ALUNO 0,973 0,161 -5,866 35,410 0,973 0,162 -5,849 35,210
SEGUNDOGRAU 0,024 0,152 6,287 40,532 0,035 0,183 5,075 26,757
SALARIO_PROFESSOR 1374,868 669,459 0,861 3,446 1384,992 681,660 0,848 3,424
EXPERIENCIA_PROFESSOR 15,648 7,399 -0,283 1,921 15,170 7,500 -0,180 1,843
EXPERIENCIA_SQR 299,601 221,840 0,288 1,702 286,385 223,245 0,380 1,738
SEXO_ALUNO 0,455 0,498 0,179 1,032 0,456 0,498 0,178 1,032
SEXO_PROFESSOR_MASCULINO 0,145 0,352 2,021 5,084 0,390 0,488 0,453 1,205
RAÇA_ALUNO_BRANCO 0,373 0,484 0,526 1,277 0,373 0,484 0,526 1,277
RAÇA_ALUNO_PARDO 0,455 0,498 0,182 1,033 0,455 0,498 0,180 1,032
RAÇA_ALUNO_PRETO 0,102 0,303 2,629 7,913 0,102 0,302 2,634 7,940
RAÇA_ALUNO_AMARELO 0,037 0,189 4,908 25,084 0,037 0,189 4,912 25,123
RAÇA_ALUNO_INDIO 0,033 0,180 5,190 27,931 0,033 0,180 5,193 27,971
RAÇA_PROFESSOR_PARDO 0,320 0,466 0,772 1,596 0,317 0,465 0,789 1,622
RAÇA_PROFESSOR_PRETO 0,073 0,260 3,284 11,787 0,072 0,258 3,318 12,009
RAÇA_PROFESSOR_AMARELO 0,024 0,153 6,236 39,885 0,028 0,166 5,700 33,495
RAÇA_PROFESSOR_BRANCO 0,577 0,494 -0,313 1,098 0,577 0,494 -0,313 1,098
RAÇA_PROFESSOR_INDIO 0,006 0,077 12,854 166,221 0,006 0,078 12,693 162,103
ADMINISTRAÇÃO_FEDERAL 0,002 0,041 24,605 606,390 0,002 0,042 23,568 556,439
ADMINISTRAÇÃO_ESTADUAL 0,700 0,458 -0,875 1,766 0,700 0,458 -0,873 1,762
ADMINISTRAÇÃO_MUNICIPAL 0,298 0,457 0,884 1,781 0,298 0,457 0,883 1,780
IDENTIFICACAO_RACIAL 0,436 0,496 0,257 1,066 0,437 0,496 0,255 1,065
IDENTIFICACAO_BRANCOS 0,255 0,436 1,126 2,268 0,255 0,436 1,122 2,259
IDENTIFICACAO_PRETOS 0,010 0,098 9,997 100,930 0,010 0,099 9,914 99,293
IDENTIFICACAO_GENERO 0,531 0,499 -0,123 1,015 0,506 0,500 -0,025 1,001

Fonte: Prova Brasil 2007 

 
 
3.5 Estatísticas Descritivas das Notas por Raça 

 
 

As tabelas 3 e 4 nos dizem qual é a média das notas de cada série e 

matéria por grupo étnico, e nos passa uma informação importante, pois nos mostra o 

diferencial entre as notas para os 5 grupos raciais contemplados pela Prova Brasil. 
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Tabela 3 – Estatísticas Descritivas por Raça (4ª. Série – Português e Matemática) 
 4ª Série - Português 4ª Série – Matemática 

 Média Desv Pad Assimetria Curtose Média Desv Pad Assimetria Curtose 
Índios 179,7744 39,55881 ,2292486 2,906635 194,1978 40,84878 ,3402246 2,94697
Amarelos 173,1468 40,95833 ,3715593 2,974623 190,9639 43,70837 ,4638428 3,027909
Negros 166,9023 37,00677 ,3811368 3,181296 182,9062 38,30656 ,4630011 3,25192
Pardos 179,2342 39,49734 ,2851204 3,017502 195,5666 41,59162 ,3620671 2,990213
Brancos 184,5274 42,58315 ,2468731 2,832236 201,7309 45,1873 ,3240685 2,805461

Fonte: Prova Brasil 2007 

 
Tabela 4 – Estatísticas Descritivas por Raça (8ª. Série – Português e Matemática) 

 8ª Série - Português 8ª Série – Matemática 
 Média Desv Pad Assimetria Curtose Média Desv Pad Assimetria Curtose

Índios 226,2719 41,22452 ,0834274 2,667611 235,255 40,19638 ,304707 2,967509
Amarelos 231,3839 43,69563 ,0778419 2,620022 241,8366 43,13329 ,2979585 2,923873
Negros 221,4942 42,54623 ,2076627 2,648972 232,4597 40,65033 ,330573 2,924246
Pardos 226,9956 42,24135 ,1418679 2,667502 237,7252 41,37427 ,314073 2,941347
Brancos 237,9154 45,03466 ,02413 2,563242 250,2043 44,84759 ,184334 2,755873

Fonte: Prova Brasil 2007 

 

As tabelas 3 e 4 nos mostram momentos da distribuição de notas por 

cada raça, evidenciando claramente um viés positivo para a raça branca, que possui 

um ganho de aproximadamente 11,34 pontos em média na soma das séries e notas, 

para as outras raças. Além disso, mostram que, em relação aos negros, a diferença 

de rendimento é negativa e implica em um déficit em média em comparação com os 

brancos de 17,35. Isso significa que há de fato um diferencial nas notas promovido 

pelo caráter racial. Justificando então a inclusão das variáveis categóricas de 

identificação racial para o modelo do desempenho do aluno. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
 

Neste capítulo, far-se-á a apresentação e discussão dos resultados 

encontrados pelos modelos econométricos implementados na dissertação. Os 

resultados são apresentados de forma a elucidar a discussão sobre a reprovação 

escolar.  

 

A tabela 5 traz os resultados da variável categórica da reprovação 

escolar, mostrando qual o impacto da reprovação escolar na média da nota dos 

alunos. 

 
Tabela 5 – Resultados da regressão das notas com a dummy de reprovação para o aluno i 

  4ª Série 4ª Série 8ª Série 8ª Série 
  Matemática Português Matemática Português 

CPU_ALUNO_INTERNET 1.181*** 1.581*** 4.055*** 4.967***
 (0.0965) (0.0935) (0.0988) (0.102)
     

CPU_ALUNO_SEMNET 5.557*** 4.982*** 5.918*** 5.322***
 (0.126) (0.121) (0.118) (0.122)
     

BANHEIRO_ALUNO 0.791*** 0.184*** 0.422*** -0.113**
 (0.0500) (0.0482) (0.0532) (0.0546)
     

MEDIADATURMA 0.646*** 0.584*** 0.657*** 0.598***
 (0.00184) (0.00186) (0.00197) (0.00206)
     

EME_PAI_ALUNO 1.391*** 1.781*** 4.224*** 5.559***
 (0.0999) (0.0962) (0.0958) (0.0988)
     

MORAPAI_ALUNO -0.207*** -0.0942 -0.801*** -1.660***
 (0.0766) (0.0739) (0.0795) (0.0828)
     

EME_MAE_ALUNO 5.685*** 5.627*** 5.286*** 6.085***
 (0.0958) (0.0927) (0.0901) (0.0932)
     

MORAMAE_ALUNO 1.277*** 1.468*** 0.753*** 0.928***
 (0.144) (0.138) (0.130) (0.136)
     

PREESCOLA 7.378*** 6.445*** 4.576*** 4.605***
 (0.0765) (0.0736) (0.0945) (0.0980)
     

TRABALHA_ALUNO -9.539*** -11.89*** -2.604*** -4.713***
 (0.104) (0.0981) (0.0898) (0.0923)
     

LIVROS_ALUNO 0.00778*** 0.00463*** -0.00252*** -0.00212***
 (0.000350) (0.000565) (0.000365) (0.000378)
     

ABANDONOU_ALUNO -2.505*** -3.546*** 2.733*** 3.977***
 (0.143) (0.138) (0.145) (0.152)
     

REPROVADO_ALUNO -13.59*** -14.01*** -13.94*** -13.73***
 (0.0751) (0.0720) (0.0770) (0.0806)
     

NORTE -1.789*** -1.844*** -0.661*** -0.733***
 (0.128) (0.125) (0.139) (0.143)
     

NORDESTE -2.068*** -2.668*** -1.097*** -2.479***
 (0.106) (0.102) (0.107) (0.109)
     



28 
 

  4ª Série 4ª Série 8ª Série 8ª Série 
  Matemática Português Matemática Português 

SUL 1.241*** 0.786*** 2.102*** 1.324***
 (0.104) (0.0990) (0.109) (0.110)
     

CENTROESTE 0.823*** 0.804*** 1.505*** 0.602***
 (0.133) (0.128) (0.150) (0.155)
     

FAZDEVERMAT 7.042*** 9.153*** 
 (0.0829) (0.0720) 
     

PROFCORMAT 2.203*** 3.381*** 
 (0.0889) (0.0959) 
     

INCENTIVOESTUDAR_ALUNO 4.639*** 6.591*** 2.681*** 5.107***
 (0.130) (0.124) (0.223) (0.234)
     

SUPERIOR 0.201** 0.275*** 0.738*** 0.988***
 (0.0861) (0.0835) (0.155) (0.176)
     

log_salario 0.191** 0.388*** -1.020*** -0.799***
 (0.0796) (0.0774) (0.0811) (0.0833)
     

EXPERIENCIA_PROFESSOR -0.00812 -0.0148 -0.0674*** -0.0275
 (0.0209) (0.0202) (0.0205) (0.0215)
     

EXPERIENCIA_SQR 0.000529 0.000731 0.00384*** 0.00225***
 (0.000686) (0.000662) (0.000685) (0.000714)
     

SEXO_ALUNO 5.657*** -5.483*** 10.40*** -9.878***
 (0.0690) (0.0663) (0.0721) (0.0747)
     

SEXO_PROFESSOR_MASCULINO 0.106 -0.162 0.166** -0.113
 (0.114) (0.115) (0.0733) (0.102)
     

RAGA_ALUNO_PARDO 0.0224 0.0664 -3.291*** -3.254***
 (0.0777) (0.0745) (0.0810) (0.0836)
     

RAGA_ALUNO_PRETO -7.474*** -6.746*** -7.687*** -6.468***
 (0.115) (0.111) (0.124) (0.130)
     

RAGA_ALUNO_AMARELO -2.006*** -3.560*** -0.393** -1.076***
 (0.207) (0.198) (0.191) (0.198)
     

RAGA_ALUNO_INDIO -0.384** 0.824*** -4.145*** -3.343***
 (0.179) (0.174) (0.193) (0.201)
     

RAGA_PROFESSOR_PARDO -0.222*** -0.200** -0.261*** -0.147*
 (0.0807) (0.0777) (0.0846) (0.0866)
     

RAGA_PROFESSOR_PRETO -0.136 0.0883 -0.480*** -0.326**
 (0.126) (0.122) (0.139) (0.143)
     

RAGA_PROFESSOR_AMARELO -0.0892 -0.0644 -0.320 -0.121
 (0.220) (0.211) (0.213) (0.235)
     

RAGA_PROFESSOR_INDIO -0.244 -0.612 -1.492*** -1.034**
 (0.394) (0.377) (0.439) (0.464)
     

ADMINISTRAGCO_FEDERAL 7.334*** 7.314*** 16.08*** 14.17***
 (1.451) (1.270) (0.898) (0.901)
     

ADMINISTRAGCO_ESTADUAL -0.691*** -0.428*** -1.115*** -0.998***
 (0.0740) (0.0713) (0.0783) (0.0806)
     

FAZDEVERPORT 7.496***  5.463***
 (0.0755)  (0.0753)
     

PROFCORPORT 2.326***  4.194***
 (0.0805)  (0.0959)
     

Constante 49.79*** 59.38*** 73.94*** 91.03***
 (0.669) (0.642) (0.785) (0.799)
     

Número de Observações 1,220,800 1,183,603 1,187,237 1,185,748
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  4ª Série 4ª Série 8ª Série 8ª Série 
  Matemática Português Matemática Português 

R2 0.253 0.255 0.241 0.210
     

Standard errors in parentheses Grupo Base (Categóricas Nulas): Aluno Branco, Professor 
Branco, Sudeste, Adm. Municipal. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fonte: Prova Brasil 2007 
 

A tabela 5 mostra o resultado do modelo proposto para identificarmos os 

efeitos da reprovação escolar na média das notas dos alunos. Podemos notar que o 

coeficiente apresenta uma consistência interessante entre as matérias e os anos 

escolares, orbitando a média de 13,75, o que corresponde simplesmente ao maior 

valor absoluto dentre todos os coeficientes que compõem o grupo de controle dos 

alunos.  

 

Para ilustrar mais essa discussão vale lembrar que estão incluídos os 

coeficientes do trabalho, do abandono escolar, da administração da escola, dentre 

outros que estão descritos na tabela 5. 

 

Mostrando que a reprovação escolar é um assunto deveras importante, e 

merece ser discutido com bastante cuidado por parte dos gestores educacionais no 

Brasil, sobretudo quando se tratam das séries básicas, como quarta e oitava séries 

que estão contempladas na amostra. 

 

Uma forma de obtermos ainda mais informações sobre esta questão seria 

a de testar formas alternativas de tratar o déficit escolar, como as que já foram 

discutidas na seção da revisão bibliográfica, como a inclusão de ciclos, e ou 

promoção continuada. Porém, nos nossos dados não foram disponibilizados esta 

possibilidade, o que viria a ilustrar muito nosso estudo, pois nos informaria qual seria 

a melhor forma de abordar esta dinâmica. 

 

      Porém, os dados deixam claro que a forma como é feita hoje em dia, está 

longe de ser a ideal, pois está na verdade perpetuando este déficit, uma vez que a 

variável de reprovação não significa que o aluno foi reprovado naquele ano, e sim 

que ele já foi reprovado nos anos anteriores, e está na série correta junto com outros 

estudantes, e mesmo assim, mesmo reprovando e passando um ano revendo as 

matérias que lhe foram deficientes, o déficit no seu aprendizado continua. 
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A questão do computador também é preponderante para a nota final do 

aluno em ambas as disciplinas, há uma contribuição com relação a este 

equipamento na qualidade do estudo do aluno, essa variável deve estar mostrando 

não só o efeito do computador no aprendizado, mas também variáveis omitidas que 

contribuem para a aquisição do computador e melhoram as notas, como o nível 

socioeconômico da família do aluno, pois alunos com melhores níveis econômicos e 

sociais, em média, tendem a auferir notas maiores. 

 

As variáveis que revelam as características dos pais dos alunos 

mostraram que todas são estatisticamente significantes, e demonstram consistência 

dos sinais com os artigos que relacionam o background familiar como um fator que 

afeta o desempenho acadêmico e sobre as suas chances de avançar nos estudos. 

Um desses estudos é o de Arnett (2006), que conclui que o tipo de família, não só 

sobre a questão socioeconômica, mas também sobre a que etnia racial esta se 

enquadra, são fatores preponderantes sobre o tipo de escola escolhida pelos pais, e, 

além disso, dado a dinâmica desta escolha, as escolas tendem a competir entre si 

para serem as escolhidas.  Dentre essas, a variável que apresentou maior 

magnitude no impacto da nota do aluno foi a dummy, que representa se o pai do 

aluno é alfabetizado ou não, o que imprime uma importância consubstancial da 

influência do pai no aprendizado do filho. 

  

Alunos que moram com os pais e que possuem pais alfabetizados tendem 

a auferir notas melhores nas provas, e por isso uma melhor qualidade de 

aprendizado, além disso, a escolaridade dos pais influencia positivamente no nível 

educacional do filho. 

  

O nível de escolaridade dos professores afeta de forma positiva na nota 

do aluno, o que é resultado corroborado pela literatura, pois além dos anos de 

estudos afetarem a produtividade do trabalho, seja em qualquer área, a própria 

escolaridade está fortemente correlacionada com a qualidade do indivíduo, pois 

indivíduos com alto grau de escolaridade tendem a ser mais produtivos, tendo como 

consequência um custo menor para obter mais anos de estudo. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Depois de analisarmos os resultados, vemos que a questão da 

reprovação merece uma releitura por parte dos educadores, uma vez que esta 

representa o componente que mais impacta, em média, as notas dos alunos, e de 

forma negativa. 

 

Como mostram as discussões anteriores sobre este tema como os artigos 

de Menezes-Filho (2001) e os outros já supracitados, percebemos um efeito, em 

média, não corretivo do viés negativo do aluno, por parte do sistema de reprovação 

adotado pelas escolas contempladas na amostra. 

 

Este fato nos revela que, como política pedagógica a reprovação deve ser 

revista, pois na média é falha para corrigir problemas de aprendizado. Nossos 

resultados nos mostram, também, o fato da reprovação apresentar quase o mesmo 

coeficiente para os dois ciclos, fundamental e ginasial, e para as duas matérias, 

português e matemática, indicando que há uma robustez para este coeficiente, 

corroborando a hipótese de que há sim um prejuízo no rendimento estudantil para 

alunos uma vez reprovados. 

 

Vale ressaltar, também, que introduzimos 38 variáveis de controle, para 

capturar efeitos dos perfis das escolas, professores e alunos, expurgando os efeitos 

dessas variáveis na média das notas. 

 

Concluímos, então, dado os limites do modelo teórico utilizado, que a 

reprovação escolar é falha, em média, para corrigir o déficit de aprendizado. Porém 

não nos foi permitido estudarmos os impactos de outras práticas pedagógicas como 

os ciclos pedagógicos e a promoção automática, uma vez que as escolas da 

amostra não apresentaram esta possibilidade. 

 

Logo, testar novas alternativas para o ensino público deveria ser 

discutido, como a progressão continuada, os ciclos pedagógicos, e outras práticas, 

para que possamos encontrar uma melhor solução para esta questão. 
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