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RESUMO 

 

Considerada como prioridade, em especial, no início da vida, a pré-escola tem grande peso na 

formação educacional e social do indivíduo quando ele freqüenta a escola mais cedo. A 

alfabetização integra uma dimensão democrática da função da escola. Isto porque a 

socialização da escrita insere-se na problemática mais ampla do fracasso escolar, vivenciado 

por um grande contingente de alunos oriundos das camadas populares, que freqüentam as 

escolas públicas brasileiras. A revisão literária que trata da contribuição do estudo e de 

pesquisas que apontam para a importância de inserir a criança mais cedo se encontra no 

consenso em que muitos educadores acreditam ser essa atitude muito importante para o 

desenvolvimento social, cognitivo e de aprendizagem mais fácil e útil para a criança. Com o 

objetivo de avaliar a importância da pré-escola no desenvolvimento cognitivo, educacional e 

social da criança antes de chegar às séries iniciais na escola, onde esse aprendizado poderá 

ajudá-la a aprender com mais facilidade e maior desenvoltura, uma vez que traz consigo uma 

carga de conhecimentos adquiridos na pré-escola. A metodologia utilizada na elaboração 

desse trabalho fundamentou-se na análise da Prova Brasil. aplicada aos 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. O propósito maior é de enfatizar a importância de 

inserir a criança na pré-escola como parte de seu aprendizado. 

 

Palavras-chave: Pré-escola. Aprendizado. Alfabetização. Socialização. 
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ABSTRACT 

 

Considered as priority, especially, in the beginning of the life, the pré-school has great weight 

in the individual's educational and social formation when he frequents the school earlier. The 

literacy integrates a democratic dimension of the function of the school. This because the 

socialization of the writing, interferes in the widest problem of the school failure, lived by a 

great contingent of students originating from of the popular layers, that frequent the Brazilian 

public schools. The literary revision that treats of the contribution of the study and of 

researches that appear for the importance of inserting the child earlier, he/she is a consent in 

that many educators believe to be that very important attitude for the development social, 

cognitive and of easier and useful learning for the child. With the objective of evaluating the 

importance of the pre-school in the child's development cognitive, educational and social 

before arriving the initial series at the school, where that learning can help her/it to learn with 

more easiness and larger agility, once he/she brings with itself a load of acquired knowledge 

in the pre-school. The methodology used in the elaboration of that work it was based in 

studies of bibliographical character in books, goods and works that treat of the theme, whose 

larger purpose is of emphasizing the importance of inserting the child in the pre-school as part 

of your learning.   

 

Keywords: Pre-school. Learning. Literacy. Socialization. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Inúmeras pesquisas indicam que os cuidados na primeira infância são fatores 

importantes na construção de melhores condições de nutrição e saúde, bem como no 

desempenho escolar (notas de proficiência) e em testes de inteligência e, por consequência, 

menor taxa de reprovação e de evasão. 

Na maioria das vezes, as habilidades adquiridas durante o período de 1 a 6 anos, 

tende a aumentar o desempenho futuro e, por isso, gera maior retorno do que se forem 

implantadas na infância. Além do mais, estas tendem a ser mais onerosas e menos eficientes. 

No Brasil, a experiência tem mostrado que o impacto da pré-escola sobre o desempenho 

escolar tem apresentado resultados significativos; ou seja, efeito positivo sobre a escolaridade 

média, redução de repetência, aumento da probabilidade de conclusão das etapas de ensino e 

aumento do rendimento futuro. 

No contexto educacional, a participação da criança na escola é um importante 

desafio que deve ser motivado pela família e por educadores de modo geral, uma vez que este 

procedimento tem implicações diretas na qualidade do envolvimento do aluno com o processo 

de ensino e aprendizagem. A criança motivada desenvolve o hábito da leitura, da escrita e 

passa, naturalmente, a procurá-las cada vez mais como fator de interesse na busca de novos 

conhecimentos e oportunidades, evidenciando envolvimento com o processo de 

aprendizagem, participa nas tarefas com entusiasmo e revela disposição para novos desafios. 

Assim, o incentivo dos pais tem como o problema central discutir a alfabetização 

precoce em escolas de educação infantil, a partir da cobrança social de resultados educativos. 

Muitas escolas estão preparadas para atender às necessidades de um público infanto-juvenil, 

cuja preocupação está em oferecer um espaço adequado para que a criança possa desenvolver 

suas aptidões naturais da idade, e aos poucos, sem perceber, descobrir o mundo fantástico do 

saber através do lúdico, do recorte de jornais e revistas, da colagem e da pintura, para que 

possa aperfeiçoar a coordenação motora e, principalmente, a descoberta das letras e dos 

números, que com certeza, vão fazer parte de sua vida educacional e profissional, cujo 

objetivo é preparar o indivíduo para a vida em sociedade. Em razão desta realidade, verifica-

se que a idade em que a criança vem sendo inserida no ambiente escolar é cada vez menor. 

Nos dias atuais, muitos pais motivados pela necessidade de trabalho procuram 

escolas especializadas para deixar os filhos, especialmente as que direcionam o espaço 

educativo para o desenvolvimento afetivo, social e sensório-motor. Aliado a isto há uma 

forma complementar ao atendimento com atividades pedagógicas de alfabetização. Esta nova 
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postura encontra apoio no desejo dos pais em acelerar a educação dos filhos, respaldados na 

falta de conhecimento destes quanto à idade desejável para iniciar a alfabetização.  

Não obstante, para que a criança possa estar pronta para iniciar a alfabetização, 

com o tempo ela passará a desenvolver algumas faculdades que ainda não estão 

completamente formadas como, por exemplo, o convívio com outras crianças de sua idade, a 

concentração, o querer aprender a ler e escrever, aptidão de trabalho em grupo, conhecer e 

comandar seu próprio corpo. 

A formação dessas e outras habilidades são construídas no período compreendido 

de zero a cinco anos, e somente após essa idade a criança terá maturidade para ser 

alfabetizada. Contudo, permeia no ambiente educativo divergência de opiniões quanto a esta 

faixa etária, que segundo alguns educadores existem hora certa para a criança desenvolver 

cada habilidade. Esses períodos foram denominados de janelas de oportunidades (MORENO; 

CUBERO, 1995). 

Contrário à opinião daqueles que apóiam o ingresso da criança na pré-escola nos 

primeiros anos de vida, alguns educadores e especialistas não veem problemas num 

aprendizado precoce, desde que seja guiado de forma responsável e sejam avaliadas e 

observadas as conseqüências para o aluno. Diante disso, esse trabalho enfoca a questão da 

influência da pré-escola no contexto escolar. Com vistas a uma maior compreensão do tema 

proposto, pretende-se avaliar o impacto dessa prática sobre o desempenho escolar. Para tanto, 

busca-se subsídio na literatura especializada para entender os resultados dessa prática no 

cotidiano escolar.  

Assim, espera-se compreender a importância (e o efeito) da pré-escola no 

rendimento educacional dos alunos da 4ª e 8ª séries (5º e 9º ano) nas disciplinas de português 

e matemática. Ou seja, esta dissertação tem como objetivo avaliar se a pré-escola exerce 

impacto sobre o desempenho escolar. Em um segundo momento, caso tenha efeito, é 

importante aferir se este é positivo ou negativo, a fim de auxiliar os gestores em políticas 

públicas destinadas a melhorar o desempenho escolar. 

A busca por esta resposta se justifica, uma vez que o processo de formação tende 

a ser correlacionado positivamente com o sucesso na vida escolar tanto na primeira infância 

quanto na vida futura das crianças. Para alcançar o objetivo aqui traçado, utiliza-se das 

informações disponibilizadas pela Prova Brasil de 2007, realizada pelo INEP. E para estimar 

o impacto da pré-escola sobre as proficiências de português e matemática dos alunos da 4ª e 

8ª série, emprega-se o modelo de diferenças com regressores adicionais que contemplam as 

características dos alunos, pais, professores, escola e da turma. 
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Além desta introdução que contempla o objetivo e a justificativa do trabalho, 

existem mais cinco capítulos. O próximo se reserva a revisão da literatura, destacando os 

efeitos do capital e da pré-escola. A descrição metodológica, incluindo a fonte dos dados, o 

modelo econométrico, a descrição das variáveis e as estatísticas descritivas, é apresentada no 

terceiro capitulo. A seguir, são reportadas as análises e discussão dos resultados, ou seja, o 

impacto da pré-escola no desempenho escolar dos alunos da 4ª e 8ª série em português e 

matemática. E, por fim, são feitas as considerações finais da pesquisa. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Capital humano 

 

A questão da educação e aprendizagem se torna mais abrangente junto à literatura 

de pedagogia e outras ciências sociais. Porém a literatura econômica desde Mincer (1958) 

procura investigar a relação entre escolaridade e ganho salarial, e conclui que o investimento 

em capital humano é positivo, ou seja, se traduz em ganhos em termos de salário. Para ele, a 

distribuição de renda e/ou salários entre profissões são oriundas de diferenças em termos de 

anos de estudo que, por sua vez, depende das escolhas dos indivíduos com relação ao seu 

nível de investimento em capital humano. 

O conceito de Capital Humano propiciou estudos que se difundiram rapidamente 

como, por exemplo, Schultz (1963) e Becker (1964), que se tornaram referência nos estudos 

sobre investimentos na formação dos trabalhadores onde a discussão se amplia com o 

desenvolvimento da economia da educação, aliado a discussão da melhora na qualidade do 

investimento em capital humano. 

Segundo Mincer (1958) o investimento em capital humano é derivado de um 

processo de investimento que está sujeito à livre escolha, e que pressupõe que o agente 

racional maximiza seu tempo e recursos utilizados como investimentos em capital humano. 

Ele conclui que os rendimentos variam com as diferentes ocupações, idade e escolhas acerca 

do investimento em capital humano.  

Schultz (1961) foi fundamental para solidificar o conceito de investimento em 

educação e saúde como uma forma de capital. Ele ainda aponta os motivos da dificuldade em 

relacionar o investimento em educação como capital humano introduzindo evidências de que 

existe uma relação entre crescimento econômico e investimento em capital humano dentro de 

um país; onde as diferenças de retornos entre indivíduos exercem ofícios no campo e nas 

cidades, entre os jovens e os mais velhos, e lança luz à questão sobre a maior intensidade da 

migração dentre os mais jovens. 

Além disso, Schultz (1961) reflete em seu artigo sobre a questão do por que a 

razão capital-produto é decrescente quando o capital humano é exógeno ao modelo, e se torna 

constante quando este último é endogeneizado. Esta dinâmica foi a fonte na qual Romer 

(1990) e Lucas (1988) desenvolveram seus modelos de crescimento endógeno. Como a 

quantidade de capital humano é positivamente relacionada com o produto, denota-se sua 

importância vital no processo de crescimento econômico sustentável. Becker (1964), por sua 
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vez, focaliza o investimento em educação e treinamento, como meios para aumentar o capital 

humano, sugerindo que o investimento feito em capital humano é bastante parecido com o 

investimento em capital físico, pois proporciona retornos econômicos, além de ser um dos 

principais fatores para o crescimento e desenvolvimento econômico de um país.  

O ponto nevrálgico da contribuição de Becker foi a modelagem da estrutura 

analítica para entender o comportamento dos indivíduos, que era feita por meio da 

maximização da utilidade onde cada indivíduo é considerado racional segundo proposta dos 

economistas marginalistas1. Assim o autor assume que as pessoas realizam suas escolhas de 

forma racional a fim de maximizar suas utilidades e sempre respondendo aos incentivos 

econômicos. 

O bem-estar na economia é integrado agora aos recursos ou bens intangíveis, e 

Becker (1962) faz um estudo para entender a dinâmica da desigualdade de renda dentro desta 

nova ótica, visando estimar o retorno do investimento em educação para o ensino 

universitário e intermediário utilizando dados da realidade americana, e desenvolver uma 

análise geral do investimento em capital humano com base sempre na teoria econômica. 

No Brasil, o estudo pioneiro desta dinâmica foi desenvolvido por Langoni (1973) 

a partir da utilização de micro dados e apontou que o principal determinante da má 

distribuição de renda no Brasil é a baixa qualificação dos trabalhadores, ou seja, a questão dos 

melhores salários no mercado de trabalho beneficia sempre os mais educados e com maior 

produtividade e para os não educados e com baixa produtividade os salários são baixos. A 

questão que parece ser simples no Brasil toma uma proporção maior, uma vez que esta 

segunda parcela é a grande maioria da população.  

Pastore (1979) argumenta que a escolaridade é o preponderante no que tange o 

nível de renda posto que o nível educacional mais elevado e, isto gera uma maior propensão 

de galgar melhores posições no mercado de trabalho, um prelúdio a teoria de sinalização 

proposta por Spence (1973, 1974). Pastore diz ainda que as famílias mais pobres têm uma 

maior probabilidade de colocar as suas crianças mais cedo para trabalhar, e tal trabalho está 

quase sempre relacionado à informalidade. Este fato impossibilita que estas crianças se 

preparem e se qualifiquem gerando um diferencial com relação aos filhos de famílias de 

classe média que adquirem maiores níveis educacionais antes de entrarem para o mercado de 

trabalho.  

                                                 
1 Entre as principais figuras do movimento marginalista estão William Stanley Jevons (1835-82), na Inglaterra, 
Carl Menger (1840-1921), na Áustria, e Léon Walras (1834-1910), na Suíça, os quais publicaram suas principais 
obras no início da década de 1870. 
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De acordo com Barros, Henriques e Mendonça (2002) a desigualdade salarial está 

na verdade ligada às diferenças de produtividade em diferentes remunerações. Por outro lado, 

a diferença na remuneração dos trabalhadores com as mesmas características produtivas, 

decorre dos processos de discriminação e segmentação no mercado de trabalho.2 Uma 

metodologia amplamente divulgada para tentar mensurar a discriminação no mercado de 

trabalho, sendo tal discriminação relacionada com alguma característica do trabalhado como 

raça e gênero, é a decomposição de Oaxaca-Blinder3, onde seu estimador pode nos revelar o 

tamanho da desigualdade salarial que corresponde às diferenças que estão fora da questão da 

produtividade. Sendo assim o mercado de trabalho, teria a capacidade de revelar 

desigualdades existentes e perpetuar desigualdades futuras. Porém, Barros, Henriques e 

Mendonça (2002) indicam que são os níveis de escolaridade, e menos a discriminação ou a 

segmentação, que justifica a desigualdade de salários.4  

 

2.2 Pré-escola 

  

A realidade dos países em desenvolvimento mostra que uma parcela significativa 

das crianças e adolescentes é acometida por déficits em nutrição, saúde, habilidade motora, 

desenvolvimento cognitivo, e desenvolvimento socioemocional. A fase de desenvolvimento 

no início da infância (Early Childhood Development - ECD) é de extrema importância para o 

futuro desta criança. Um desenvolvimento inadequado nas idades iniciais pode acarretar 

efeitos irreversíveis, afetando desempenho escolar que em um segundo momento impacta 

negativamente em: emprego, salário, criminalidade, e medidas de integração social de adultos. 

(SCHADY, 2006).  

Trabalhos realizados nos Estados Unidos revelam que para a realidade americana 

as crianças com um bom nível socioeconômico oriundas de famílias com alta renda e com 

pais de nível educacional elevado apresentam, na média, um melhor desempenho em testes 

cognitivos (BLAU, 1999; TAYLOR et al., 2004) e uma menor ocorrência de problemas 

comportamentais (BERGER et al., 2005). Para os países da América Latina esta relação entre 

a questão socioeconômica e a habilidade infantil também tem validade (PAXSON; SCHADY, 
                                                 
2 Segundo Barros et al. (2002), a discriminação leva trabalhadores que ocupam postos de trabalho idênticos e 
têm nível de produtividade igual a receber remunerações diferentes. A segmentação acarreta uma diferença 
salarial entre trabalhadores com características idênticas que ocupam postos de trabalhos também idênticos, 
porém têm salários diferenciados por causa da região em que trabalham ou pelo setor de trabalho que ocupam. 
3 Para uma melhor explicação da decomposição de Oaxaca-Blinder ver Oaxaca (1973). 
4 Para os autores, a principal fonte da desigualdade salarial no Brasil é a heterogeneidade dos níveis de escolaridade 
entre os indivíduos, já que ela corresponde a 2/3 de todas as fontes que foram capazes de identificar para explicar a 
desigualdade observada.  
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2005), e é uníssono o argumento de que pais com melhores estruturas irão prover melhores 

condições iniciais para seus filhos, o que se refletirá em notas melhores, comportamento 

adequado e melhores perspectivas futuras. 

Artigos ainda relacionando dados de países desenvolvidos5, revelam que um 

desenvolvimento cognitivo deficitário na infância, medido por testes aplicados aos 22 meses 

de idade ajuda a tecer um prognóstico dos salários (CURRIE; THOMAS, 1999; 

ROBERTSON; SYMONS, 2003). A dimensão não cognitiva do desenvolvimento no início da 

infância é um importante determinante do sucesso futuro (CARNEIRO; HECKMAN, 2003; 

CUNHA et al., 2005). Assim, ambas as habilidades cognitiva e não cognitiva, podem 

contribuir para explicar o nível de renda futuro. 

Trabalhar com criança cedo o suficiente pode afetar o desenvolvimento dessas 

duas habilidades, cognitiva e não cognitiva de forma positiva. A partir do questionamento do 

por que se deve investir em crianças de baixa renda, Heckman (2005) predica que 

intervenções iniciais nas crianças promovem escolaridade, elevando a produtividade na 

escola, o que pode gerar desdobramentos futuros nestas crianças que pertencem a essas 

classes que estão em desvantagem social, reduzindo a criminalidade e a gravidez na 

adolescência. 

Cunha et al. (2005) construíram um modelo de formação da habilidade. As 

habilidades são multidimensionais. As habilidades cognitivas e não cognitivas afetam a 

escolaridade e os salários, sendo que a habilidade cognitiva é representada pelo QI e 

paciência, autocontrole, temperamento e preferência temporal estão relacionados pelas 

habilidades não cognitivas. 

As habilidades estão relacionadas com as heranças genéticas e pelo ambiente em 

que a criança está exposta, com isso, os pais têm particular importância. A habilidade é 

representada por uma função tecnológica de múltiplos estágios. Existem habilidades que estão 

relacionadas em um dado período da vida, o qual Cunha et al. (2005) denominam “período 

sensitivo” e é neste período que elas podem ser estimuladas, e outras habilidades podem 

apenas ser induzidas e estimuladas em um período particular denominado “período crítico”. 

No período sensitivo ou o período crítico não é possível modificar alguma 

habilidade não adquirida no início da infância. Supondo que a tecnologia seja to tipo Leontief, 

investir em habilidade durante o período de escola ou pós-escola tem algum retorno somente 

se houver investimentos anteriores elevados. Há uma produtividade própria para desenvolver 

                                                 
5 Vale ressaltar a facilidade de se encontrar dados para estes países como a PISA entre outras bases que são feitas 
entre os países da OCDE. Por isso, a incidência muito maior de estudos empíricos para estes países. 
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as habilidades. Habilidades adquiridas em um período persistem nos períodos subsequentes, e 

existem ganhos de escala, pois as habilidades adquiridas em uma dimensão melhoram a 

aquisição de habilidades de outras dimensões. As habilidades são complementares, e 

habilidades adquiridas em um período aumentam o retorno de investimentos futuros nas 

crianças.  

Portanto, Cunha et al. (2005) concluem em seu artigo que os investimentos nas 

idades iniciais podem ter importantes efeitos multiplicativos, o que corrobora com outros 

autores, além disso, estes efeitos multiplicativos em se tratando de crianças pobres pode 

significar uma melhora na qualidade de vida futura (SCHADY, 2006). 

Existe um estudo sobre educação melhor seria uma coletânea de artigos com o 

título de Aprendizagem Infantil, Uma abordagem da neurociência, economia e psicologia 

cognitiva, coordenada pelo Prof. Aloíso Araújo (2011) a qual possui uma série de artigos 

ligados à temática da aprendizagem infantil. Neste se encontra uma avaliação de impacto 

sobre quatro programas que possuem avaliação de impactos de longo prazo. Três deles são 

direcionados para crianças consideradas de alto risco e vindas de famílias desfavorecidas. O 

primeiro é a Pré-Escola Perry, que é um programa diário de duas horas e meia, durante o ano 

acadêmico, no estado de Michigan, nos EUA. O segundo é o Abecedarian, um programa de 

horário integral, durante os 12 meses do ano, no estado da Carolina do Norte. O terceiro 

também é um programa em tempo integral, durante o ano acadêmico, nas Ilhas Maurício, e foi 

oferecido a todas as crianças, carentes e as mais favorecidas. O quarto programa é o Centro de 

Pais e Filhos de Chicago, um programa diário de três horas, durante o ano acadêmico, no 

estado de Illinois, nos EUA. Ao contrário dos demais programas, este é implementado em 

uma grande escala e atende às comunidades carentes de Chicago.  

Os resultados das avaliações foram: O Projeto Perry, o CPC e o Projeto nas Ilhas 

Maurício tiveram impactos fortes na redução da participação em crimes relacionados, entre 

outros, ao comércio de drogas ilegais, roubo, homicídio e estupro para os meninos.6 Enquanto 

44% dos meninos no grupo de controle foram condenados e presos por este tipo de crime, o 

mesmo número para os meninos no grupo de tratamento foi de 28%. O Projeto nas Ilhas 

Maurício encontrou efeitos similares: no grupo de controle, 36% dos participantes foram 

condenados por algum tipo de crime enquanto que, no grupo de tratamento, esse número foi 

de aproximadamente 23.6% 16 No CPC, 25% dos jovens que não participaram do programa 

                                                 
6 Esse tipo de crime não é praticado pelas meninas no grupo de controle ou no grupo de tratamento. Entretanto, 
para as meninas, o Programa Perry reduziu em quase 50% o número de condenações por crimes associados ao 
vandalismo, à prostituição e a outros tipos de crimes menores. 
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já tinham sido presos pelo menos uma vez até os 21 anos de idade. O mesmo percentual para 

o grupo que recebeu o tratamento foi 30% menor. 

Rutter (1972) desenvolveu o assunto a partir da contraposição entre crenças de 

muitos fatos apurados até o momento a respeito de desenvolvimento infantil. Destacou sete 

mitos, enumerados a seguir: 

Mito 1: Apenas nos anos pré-escolares que as influências ambientais apresentam 

um impacto permanente de característica biológica, porque é só assim que o crescimento 

rápido do cérebro ocorre. Este conceito é errado pelos seguintes motivos:  

i) O crescimento do cérebro continua na vida adulta;  

ii) Experiências mais tarde na vida mostraram ter efeitos neurais. Padrão de 

desenvolvimento cerebral tem base em evidências de estudos post-mortem 

(Huttonlocher) e a partir de estudos de imagens cerebrais longitudinais 

(GIEDD et al.).  

Resumidamente, primeiro há superprodução de neurônios e sinapses seguidas de 

poda seletiva de ligações que não sejam funcionais (use ou perca). Esse processo ocorre na 

infância, mas também na adolescência. O tempo varia em diferentes partes do cérebro. Há 

também diferenças individuais no tempo. Por outro lado, há efeitos de experiências de adultos 

na estrutura neural. Por exemplo, motoristas de táxi de Londres mostram aumento de tamanho 

do hipocampo posterior, há correlatos neurais da habilidade de tocar violino e efeitos 

longitudinais neurais de aprendizagem de malabarismo. 

Mito 2: Existe apenas um tipo de efeito biológico. Errado, porque há pelo menos 

três variedades diferentes:  

i) Efeitos Experiência-expectantes é denominado “expectante”, porque em todas 

as circunstâncias normais as experiências necessárias estarão sempre 

disponíveis;  

ii) Efeitos Experiência-adaptativos (conforme a hipótese de Barker a respeito de 

efeitos a longo prazo das restrições no crescimento inicial) é denominado 

“adaptativo” porque o corpo está em tese se  adaptando à natureza da 

experiência precoce.  

iii)  Efeitos Experiência-dependentes (cf. a experiência do adulto). Ao contrário 

das primeiras duas variedades, estes não estão restritos a qualquer tipo de 

restrição.  

Mito 3: Se há um efeito neural, isto necessariamente levará a uma mudança 

permanente na função. Inversamente, se não há efeito neural, não pode haver nenhuma 



18 
 
mudança permanente, em função. Errado, porque há muitos exemplos de recuperação após 

lesão cerebral definitiva (como, por exemplo, acompanhamento de crianças com paralisia 

cerebral, e a falta de afasia em lesões cerebrais lateralizadas na infância). Por outro lado, 

efeitos epigenéticos que não são uma função do crescimento neuronal/poda, e há evidências 

de efeitos duradouros de estresse físico sobre a estrutura e função neuroendócrinas (cf. 

estudos de Levine, na década de 1960). 

Mito 4: Os efeitos ambientais sobre o cérebro durante os períodos críticos de 

crescimento são universais e imutáveis. Errado, porque há evidências de influências genéticas 

sobre a vulnerabilidade ambiental. Aparentemente experiências semelhantes podem levar a 

efeitos de “perda” (ou seja, proteção) ou “sensibilização” (vulnerabilidade). Há também 

evidências de efeitos do contexto social e de experiências anteriores. 

Mito 5: Efeitos de variações nas experiências normais são similares aos efeitos de 

experiências extremamente anormais. Falso, pois existem provas suficientes dos efeitos de 

longo prazo atribuídos pelo abuso físico e sexual, mas não evidências suficientes sobre os 

efeitos da variação no nível de punição corporal. Trabalhos sobre genética realçam as 

diferenças entre os castigos corporais e maus tratos físicos. 

Mito 6: Devido ao fato de que as experiências “comuns” em adultos não 

costumam mudar a estrutura neural, é improvável que elas tenham grandes efeitos 

psicológicos. Errado, porque há exemplos replicados de efeitos psicológicos em fases críticas 

da vida adulta que estão associados, por exemplo, ao casamento. 

Mito 7: Se as primeiras experiências são probabilísticas e individualmente 

variaram em seus efeitos, não há nenhum ponto de intervenções centradas principalmente nos 

primeiros anos de vida. Errado, porque as primeiras experiências vêm em primeiro lugar e 

podem, portanto, moldar as experiências subsequentes. Em algumas circunstâncias, 

experiências precoces extremas podem ter efeitos marcadamente duradouros. Mas esse mito 

está parcialmente certo, na medida em que a efetiva intervenção precoce não elimina a 

necessidade de atenção para experiências posteriores. Os efeitos duradouros da experiência 

precoce não significam que sejam fixos e que não possam ser modificados. 

A partir destes pontos recuperados fora da ciência econômica, os resultados 

apontados por estudos sobre a questão da pré-escola. Por exemplo, tem-se Portela (2011) que 

ao mostrar que a frequência à pré-escola no Brasil ainda não é universal, pois alcança menos 

de 80% das crianças brasileiras. Essa estatística reduz ainda mais entre as crianças cujas mães 

são menos escolarizadas. Contudo, os gastos públicos em educação favorecem relativamente 

mais os alunos da educação superior que os de níveis iniciais de educação. Ser mais eficiente 
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em termos de aprendizado pode passar por uma realocação dos gastos educacionais de modo a 

se investir mais na educação infantil. É preponderante medir os impactos da pré-escola sobre 

os resultados educacionais dos alunos, sendo nesta linha que este artigo se insere. 

Souza (2011) utilizou dados compostos por alunos de matemática na quarta série 

do ensino fundamental em 2005. O autor estimou que, em média, considerando uma criança 

que aleatoriamente seja colocada na pré-escola, ela apresenta uma redução no atraso escolar 

de 1,2 ano de atraso e um aumento na proficiência de matemática de 0,47 desvios padrões, 

significando em termos de aprendizado a três anos a mais de escolaridade.  

Para Curi e Menezes-Filho (2009) a relação entre a educação pré-primária (creche 

e pré-escola) e os salários é positiva. Utilizaram dados da Pesquisa de Padrão de Vida (PPV)7 

e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Os resultados encontrados pelos 

autores mostram que a pré-escola tem uma relação positiva e significante com a continuação 

da escolaridade e eleva a probabilidade de completar os quatro ciclos escolares, com efeito 

marginal crescente nos três primeiros. Além disso, a creche tem relação positiva e significante 

apenas com a conclusão do ensino médio e do ensino universitário. Segundo os autores, a pré-

escola está relacionada com 1 ano e meio a mais de escolaridade e de 16% a mais na renda. 

Os alunos que frequentaram a pré-escola apresentaram um desempenho escolar melhor, 

medido por testes de proficiência, na 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e na 3ª série do 

ensino médio. Estes dados são de 2005 e 2003. 

Os dados utilizados por ambas as pesquisas são datados até 2005. Nesta 

dissertação utiliza-se dados da Prova Brasil 2007, atualizando e fazendo um paralelo entre 

estes dois artigos anteriores, de forma a fomentar mais esta discussão. A relevância do perfil 

das famílias na probabilidade do progresso escolar é um resultado uníssono nas literaturas 

teórica e empírica, e é considerado como um dos principais fatores que provocam a 

manutenção do ciclo intergeracional de pobreza. Santos et al. (2000) apontam para a 

importância da educação dos pais no que diz respeito à chance de progresso escolar e, em 

menor grau, à qualidade educacional, ou seja, ao quanto de fato a criança aprende, ao custo de   

oportunidade e a localização geográfica. 

 
                                                 
7 A PPV foi realizada entre 1996 e 1997 nas regiões metropolitanas, em outras áreas urbanas e na área rural das 
regiões Nordeste e Sudeste do país, com o objetivo de aprimorar o sistema de estatísticas socioeconômicas 
produzidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Assim, a PPV visa a indicar e qualificar 
os determinantes do bem-estar social e dos diferentes níveis de pobreza da população e a possibilitar a 
identificação dos impactos das políticas governamentais nas condições de vida domiciliar, pois abrange 
informações sobre domicílios, famílias, anticoncepção, saúde, antropometria, educação, trabalho, 
empreendimentos, mobilidade ocupacional e uso do tempo, tendo como unidade de coleta os domicílios das 
regiões selecionadas. 
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Diante destas evidências, a pesquisa em curso procura contribuir para o debate a 

partir do exercício empírico que visa analisar o efeito da pré-escola sobre as notas de 

português e matemática dos alunos da 4ª e 8ª série. Para isso, emprega-se um modelo 

econométrico de diferenças e a base de dados da Prova Brasil de 2007, como descrito no 

próximo capítulo. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo apresenta-se a metodologia empregada na pesquisa para aferir o 

efeito da pré-escola na proficiência de português e matemática dos alunos da 4ª e 8ª série. No 

entanto, primeiramente, é reportada a fonte dos dados, em seguida o modelo econométrico a 

ser utilizado para estimar o efeito mencionado. As descrições das variáveis empregadas no 

modelo também se fazem presente neste capítulo, que ainda contempla uma análise descritiva 

dos dados. 

 

3.1 Fonte dos dados 

 

A Prova Brasil foi criada em 2005 diante da necessidade de avaliar de forma mais 

detalhada a avaliação já feita pelo Saeb. Assim, pode-se dizer que ela veio a complementar a 

avaliação do sistema educacional brasileiro e tem como objetivo diagnosticar o desempenho 

dos alunos em termos de aquisição de habilidades e competências, além da aprendizagem dos 

conteúdos.  

A Prova Brasil é realizada com periodicidade de dois anos, sendo aplicada aos 

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. Além disso, ela é censitária e, 

alcança as informações para Brasil, Unidades da Federação (Estados de Distrito Federal), bem 

como para cada município e escola participante.  

A avaliação da Prova Brasil contempla testes de desempenho que se concentram 

em Língua Portuguesa (com foco em leitura) e Matemática (resolução de problemas). As 

questões são elaboradas a partir do conteúdo previsto nos currículos de todas as unidades da 

Federação e, ainda, nas recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais.  

Além disso, a Prova ainda possui questionários socioeconômicos sobre fatores 

associados aqueles resultados, endereçados a diferentes atores que compõem a escola como, 

os alunos, pais, professores e diretores. Vale ressaltar, ainda, que as médias de desempenho na 

Prova Brasil subsidiam o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 

o que possibilita ao MEC e às secretarias de educação definir ações voltadas para a correção 

de distorções, bem como direcionar seus recursos técnicos e financeiros para as áreas 

prioritárias, visando ao desenvolvimento do sistema educacional brasileiro e à redução das 

desigualdades nele existentes.  
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3.2 Modelo econométrico e descrição das variáveis 

 

Para testar a hipótese de que a pré-escola é uma ferramenta de melhora do 

desempenho escolar, utilizam-se as notas de português e matemática da 4ª e 8ª séries como 

indicador de impacto. Para isto, empregam-se como estratégia de identificação dois grupos de 

alunos, um que frequentou a pré-escola (denominado de tratamento) e outro que não 

frequentou (controle).  

Isto pode ser evidenciado pela esperança condicional das notas, entre alunos com 

ou sem pré-escola e se de fato esta terá efeito positivo, a esperança deve satisfazer o seguinte 

padrão: 
 

)X|E(Y)X|E(Y lasempreescopreescola >      (1)

  

Neste caso, Y representa a nota do aluno da 4ª e da 8ª séries em português e 

matemática, enquanto X é descrito por uma variável binária que assume valor igual 1 para os 

alunos que frequentaram e 0 para os que não frequentaram a pré-escola. 

No entanto, como esta politica não foi aleatorizada, é necessário empregar um 

modelo de diferenças com regressores adicionais para retirar o efeito das variáveis que 

impactam as notas dos alunos como as características dos alunos, pais, professores, da escola 

e da turma. Assim, a hipótese do teste de diferença das médias continua válida, porém agora 

contemplam variáveis de controle, como descrito por: 
 

)G,X|E(Y)G,X|E(Y controlelasempreescocontrolepreescola >      (2)
   

Para aferir o impacto da pré-escola a partir da equação (2) utilizam-se modelos de 

regressão linear, para a 4ª e 8ª séries, tendo como variáveis dependentes as notas de português 

e matemática, enquanto as variáveis de controle são incluídas para expurgar os efeitos destas 

na nota do aluno, de forma a deixar evidente o efeito da variável ligada à questão da pré-

escola. Além disso, a inclusão das variáveis de controle se justifica, pois as características 

físicas, sociais e econômicas dos alunos, bem como o background dos pais, os atributos dos 

professores, a localização e a dependência administrativa da escola, e o desempenho médio da 

turma exercem impacto sobre a proficiência média dos alunos. Portanto, estimar-se-á a 

seguinte regressão:  
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iiiiiiiii uRTPRPEAY +++++++= 654321 ββββββα      (3)
 

Onde cada componente da equação representa um conjunto de características do 

aluno (Ai), da escola (Ei), dos pais do aluno (Pi), do professor (PRi), da turma (Ti). Ri 

representa a variável de análise que reporta se o aluno frequentou a pré-escola, isto é, uma 

variável categórica que assume dois valores, 1 para aqueles alunos que frequentaram a pré-

escola e 0 para os que não frequentaram. 

O Quadro 1, reporta as características utilizadas supracitadas, bem como a 

descrição das variáveis.  
 

Quadro 1 – Descrição das Variáveis 
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. 
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. 
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. 

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. 
 Experiencia_professor Experiência em anos do professor. 
Sexo_professor_masculino Recebe 1 se o sexo do professor for masculino e 0 caso contrário. 
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. 

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

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.3 Análise descritiva das variáveis 

 

Apresentado o modelo e as variáveis, dar-se-á inicio a exploração da base de 

dados por meio da análise descritiva dos dados. Primeiramente, são reportadas a média e o 

desvio-padrão das notas de português e matemática para a 4ª e 8ª séries, bem como desvio-

padrão da nota. Note que a média de português é inferior à de matemática, tanto para a 4ª 

série quanto para a 8ª. Além disso, o desempenho dos alunos da 8ª são superiores ao da 4ª 

série. No entanto, vale ressaltar que a priori estas notas não são passiveis de comparação, em 

decorrência do conteúdo e do grau de dificuldade de cada uma das provas. 
 

Tabela 1 – Estatísticas Descritivas das notas de português e matemática da 4ª e 8ª séries  

  

4 ª série 8ª série 
Português Matemática Português Matemática 

Média Desvio 
Padrão Média Desvio 

Padrão Média Desvio 
Padrão Média Desvio 

Padrão 
Notas 179,647 40,757 196,230 42,994 230,665 43,757 241,925 43,184

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Em seguida, a Tabela 2 apresenta os percentuais de alunos que frequentaram a 

pré-escola para cada série e por Estado. Note que os estados com maiores proporções de 

alunos que cursaram a pré-escola são: Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, Sergipe, 

Santa Catarina e Minas Gerais.  

A grande surpresa é o estado de Sergipe configurar entre os que mais investem na 

questão da pré-escola, enquanto que no cômputo geral das notas, o estado fica entre as 7 

piores médias das notas. Porém, os dados mostram uma correlação positiva entre nota e pré-

escola calculada em 0,126. 
 

Tabela 2 – Estatísticas Descritivas sobre a Pré-escola entre os Estados 

Estados 4ª série 8ª série 
Matemática Português Matemática Português 

AC 0.6720 0.6711 0.7362 0.7391 
AL 0.6254 0.6262 0.7491 0.7496 
AM 0.6044 0.6051 0.7704 0.7695 
AP 0.6650 0.6641 0.8059 0.8177 
BA 0.6809 0.6826 0.8038 0.8060 
CE 0.7001 0.7011 0.8442 0.8436 
DF 0.8054 0.8065 0.8533 0.8531 
ES 0.7367 0.7345 0.7668 0.7659 
GO 0.7397 0.7407 0.8428 0.8412 
MA 0.7012 0.7020 0.8079 0.8093 
MG 0.7783 0.7795 0.8413 0.8406 
MS 0.6616 0.6641 0.7538 0.7543 
MT 0.7153 0.7146 0.7177 0.7126 
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Estados 4ª série 8ª série 
Matemática Português Matemática Português 

PA 0.6484 0.6484 0.8130 0.8116 
PB 0.7212 0.7226 0.8469 0.8469 
PE 0.7034 0.7024 0.8070 0.8064 
PI 0.7193 0.7193 0.7945 0.7994 
PR 0.7601 0.7605 0.7735 0.7742 
RJ 0.7683 0.7690 0.9189 0.9196 
RN 0.7184 0.7151 0.8410 0.8421 
RO 0.6408 0.6404 0.7131 0.7124 
RR 0.6920 0.6932 0.8396 0.8480 
RS 0.7001 0.7003 0.7964 0.7954 
SC 0.7675 0.7681 0.8530 0.8521 
SE 0.7313 0.7308 0.8713 0.8703 
SP 0.8168 0.8172 0.8781 0.8778 
TO 0.6966 0.6956 0.8086 0.8079 

Fonte: Prova Brasil 2007 
 

A Tabela 3, por sua vez, reporta as estatísticas descritivas das variáveis de 

controle. Isto é, das variáveis que exercem impacto sobre as provas de proficiência e foram 

incluídas no modelo. Vale ressaltar que, como a maioria das variáveis são binarias, a média 

reporta a proporção como, por exemplo, 30,7% dos pais dos alunos da 4ª série (considerando 

a amostra de português) possuem ensino fundamental e 19% têm o ensino médio, enquanto 

que as mães 21,5% completaram o ensino fundamental e 35,8% concluíram o ensino médio. 

Diante destes percentuais, percebe-se que as mulheres, em média, estudam mais que os 

homens.  

Verifica-se que 12,5% dos alunos da 4ª série trabalham, enquanto que ao 

considerar os alunos da 8ª série observa-se que 20% trabalham. Isto tende a prejudicar o 

desempenho escolar dos alunos, principalmente os da 4ª série. 

 
Tabela 3 – Estatísticas Descritivas das Características dos Alunos, Professores, Pais, Escola e Turma 

Variáveis explicativas 

4ª série 8ª série 
Português Matemática Português Matemática 

Média Desvio 
padrão Média Desvio 

padrão Média Desvio 
padrão Média Desvio 

padrão 
Cpu_aluno_internet 0,208 0,406 0,208 0,406 0,237 0,425 0,237 0,425
Cpu_aluno_semnet 0,093 0,29 0,093 0,29 0,111 0,314 0,111 0,314
Banheiro_aluno 1,341 0,729 1,341 0,729 1,369 0,719 1,368 0,719
Efm_pai_aluno 0,307 0,461 0,307 0,461 0,38 0,485 0,38 0,485
Eme_pai_aluno 0,19 0,393 0,19 0,392 0,225 0,418 0,225 0,417
Morapai_aluno 0,734 0,442 0,734 0,442 0,73 0,444 0,73 0,444
Eme_mae_aluno 0,215 0,411 0,215 0,411 0,268 0,443 0,267 0,443
Efm_mae_aluno 0,358 0,479 0,358 0,479 0,435 0,496 0,435 0,496
Moramae_aluno 0,942 0,233 0,942 0,233 0,921 0,269 0,921 0,269
Preescola 0,747 0,435 0,747 0,435 0,837 0,369 0,837 0,369
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Variáveis explicativas 

4ª série 8ª série 
Português Matemática Português Matemática 

Média Desvio 
padrão Média Desvio 

padrão Média Desvio 
padrão Média Desvio 

padrão 
Trabalha_aluno 0,124 0,33 0,125 0,331 0,199 0,399 0,199 0,399
Livros_aluno 48,675 59,764 113,701 97,137 122,252 96,255 122,337 96,237
Norte 0,091 0,288 0,092 0,289 0,078 0,268 0,078 0,268
Nordeste 0,23 0,421 0,231 0,421 0,232 0,422 0,232 0,422
Sudeste 0,441 0,496 0,439 0,496 0,486 0,5 0,485 0,5
Sul 0,162 0,368 0,161 0,368 0,144 0,351 0,145 0,352
Centroeste 0,077 0,266 0,077 0,267 0,06 0,238 0,061 0,239
Fazdeverport 0,728 0,445 0,758 0,428 0,581 0,493 0,559 0,497
Segundograu 0,179 0,383 0,181 0,385 0,024 0,152 0,035 0,183
Salario_prof 1219,974 629,462 1221,575 633,684 1374,868 669,459 1384,992 681,66
Experiencia_prof 16,54 7,388 16,535 7,399 15,648 7,399 15,17 7,5
Experiencia_sqr 328,164 225,88 328,16 226,146 299,601 221,84 286,385 223,245
Sexo_aluno 0,483 0,5 0,484 0,5 0,455 0,498 0,456 0,498
Sexo_prof_masculino 0,087 0,282 0,097 0,295 0,145 0,352 0,39 0,488
Adm_federal 0,001 0,026 0,001 0,025 0,002 0,041 0,002 0,042
Adm _estadual 0,354 0,478 0,354 0,478 0,7 0,458 0,7 0,458
Adm _municipal 0,645 0,479 0,645 0,479 0,298 0,457 0,298 0,457
Identificacao_genero 0,514 0,5 0,513 0,5 0,531 0,499 0,506 0,5

Fonte: Elaborado pelo autor 



27 
 
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Neste capítulo, far-se-á a apresentação e análise dos resultados estimados pelos 

modelos econométricos para aferir o impacto da pré-escola sobre a proficiência de português 

e matemática dos alunos da 4ªe 8ª séries.  

Lembrando que, para estimar os referidos modelos, foram utilizadas variáveis de 

controle criadas a partir das características dos alunos, pais, professores, escola e turma 

visando aferir o efeito líquido da pré-escola sobre as notas de português e matemática. Além 

disso, optou-se por considerar na estimação apenas os alunos que ainda não colecionaram 

nenhuma reprovação e que nunca abandonaram a escola, uma vez que isto prejudica o 

desempenho do aluno.  

A Tabela 4 reporta os efeitos da pré-escola. Note que todos os efeitos são 

positivos e estatisticamente significantes. Verifica-se que o efeito é maior para alunos da 4ª 

série do que para os da 8ª. Assim, observa-se um arrefecimento do efeito da pré-escola entre o 

primeiro e segundo ciclo. No entanto, o menor efeito garante ao aluno pelo menos 5 pontos na 

prova de matemática na 8ª série. 

Diante desses resultados, pode-se dizer que a pré-escola é um bom instrumento 

para melhorar o desempenho escolar. Além disso, o efeito positivo da pré-escola corrobora 

com os resultados apresentados de Portela (2011) e de Curi e Menezes-Filho (2009) que 

mostram o efeito positivo da pré-escola no aproveitamento dos discentes. 
 

Tabela 4 – Efeito da Pré-escola nas notas de Matemática e Português dos alunos da 4ª e 8ª série 

Variáveis explicativas 4ª série (5º ano) 8ª série (9º ano) 
Matemática Português Matemática Português 

Pré-escola 9.819*** 8.810*** 5.024*** 5.192***
 (0.100) (0.0973) (0.131) (0.135)
     

N (observações) 836,380 812,058 783,325 782,980
R-squared 0.229 0.213 0.220 0.180

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Em relação às características dos alunos, verifica-se pela Tabela 5, que o maior 

impacto (em valor absoluto) na nota de matemática e português é gerado pelo fato do aluno 

trabalhar. Observe que os alunos que não trabalham possuem 12,09 e 14,34 pontos a mais, em 

média, nas respectivas disciplinas. Por outro lado, este efeito é bem inferior no caso dos 

alunos da 8ª série, porém ainda é negativo. Portanto, outra estratégia de melhorar a 

proficiência dos alunos é evitar que eles trabalhem durante a formação do ensino básico.  
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Em relação à escolaridade dos pais, verifica-se que o efeito da mãe ter o ensino 

médio é bem superior ao do pai, para os alunos da 4ª série. No caso de matemática, os alunos 

cujo pai possui o ensino médio o impacto na nota é de 1,252, enquanto que o efeito da mãe é 

de 6,253 pontos. Já para os alunos da 8ª série, o efeito ainda é superior. Porém, no caso da 

mãe, o efeito supera o do pai em 1 ponto, na média. 

Assim como a escolaridade dos pais, verifica-se que pelo fato de os alunos 

morarem com a mãe também supera o impacto quando comparados ao pai. Além disso, 

somado os dois efeitos, verifica-se um aumento, em média, de 3,7 pontos na nota de 

matemática e 4 na de português para os alunos da 4ª série. Já para os da 8ª série o efeito não 

tem nem 2,5 pontos na média. Além disso, para os alunos da 8ª série, o impacto de morar com 

o pai é negativo. 

Caso o aluno tenha computador com internet, verifica-se que este impacta 

positivamente as notas dos dois ciclos. No entanto, o efeito mais significativo se dá aos  

alunos da 8ª série. Isto deve ser em decorrência da qualidade do uso deste equipamento pelo 

aluno. A média da turma também exerce impacto positivo sobre as notas de português e 

matemática para os dois ciclos, sendo que na 4ª série o efeito é superior ao da 8ª serie. Diante 

de quadro, pode-se dizer que peer effect contribui para a proficiência dos alunos. 

Em relação ao background familiar, verifica-se que na hipótese de que tanto o pai 

quanto a mãe tivessem o ensino médio impacta positivamente nas notas dos alunos e, ainda, o 

efeito da mãe é superior ao do pai, o que corrobora com a literatura. Note que, o fato do aluno 

trabalhar prejudica o seu desempenho tanto em português quanto em matemática nos dois 

ciclos. No entanto, o efeito é mais contundente sobre os alunos do primeiro ciclo, pois no caso 

das notas de português a redução é de 12,09 pontos, enquanto que em matemática o impacto é 

ainda maior, 14,34 pontos.  

E o que ocorreria se os alunos tivessem livros, verifica-se que o efeito é positivo 

para os alunos do primeiro ciclo, e negativo para os do segundo. Assim, pode-se dizer que o 

resultado encontrado é contrário ao esperado.  
 

Tabela 5 – Efeito das características dos alunos e dos pais sobre as notas de Matemática e Português dos alunos 
da 4ª e 8ª séries 

Variáveis explicativas 4ª série (5º ano) 8ª série (9º ano) 
Matemática Português Matemática Português 

Cpu_aluno_internet 1.840*** 2.234*** 4.769*** 5.988***
 (0.113) (0.110) (0.117) (0.121)
     

Cpu_aluno_semnet 6.475*** 5.822*** 6.402*** 5.912***
 (0.145) (0.140) (0.142) (0.145)
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Variáveis explicativas 4ª série (5º ano) 8ª série (9º ano) 
Matemática Português Matemática Português 

Banheiro_aluno 1.022*** 0.310*** 0.601*** 0.0352
 (0.0611) (0.0589) (0.0650) (0.0664)
     

Mediadaturma 0.675*** 0.613*** 0.711*** 0.638***
 (0.00222) (0.00229) (0.00241) (0.00257)
     

Eme_pai_aluno 1.252*** 1.669*** 4.434*** 5.743***
 (0.117) (0.113) (0.114) (0.117)
     

Morapai_aluno 0.659*** 0.725*** 0.175* -0.616***
 (0.0976) (0.0947) (0.102) (0.106)
     

Eme_mae_aluno 6.253*** 6.091*** 5.778*** 6.737***
 (0.112) (0.108) (0.108) (0.111)
     

Moramae_aluno 3.044*** 3.204*** 2.248*** 2.546***
 (0.198) (0.191) (0.184) (0.192)
     

Trabalha_aluno -12.09*** -14.34*** -3.502*** -5.889***
 (0.145) (0.138) (0.124) (0.127)
     

Livros_aluno 0.00513*** 0.0111*** -0.00584*** -0.00546***
 (0.000434) (0.000699) (0.000460) (0.000473)

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Em relação aos efeitos regionais, isto é, a localização das escolas, verifica-se que 

os alunos do Norte e Nordeste levam desvantagem perante os seus colegas do Sudeste. Por 

exemplo, um aluno da 4ª série do Sudeste tem em média 4 pontos a mais em português do que 

um aluno do Norte, e 3,8 do que um do Nordeste. Já os alunos do Centro-Oeste não diferem 

do Sudeste, enquanto que os do Sul levam 1,45 pontos a mais em decorrência da localização. 

Em relação aos alunos da 8ª série, os efeitos coincidem com os da 4ª, porém, 

diferem em valores absolutos. A exceção acontece na comparação Centro-Oeste e Sudeste, 

uma vez que em português a nota dos alunos do CO é 0,347 pontos a mais do que a do 

Sudeste e em matemática estes levam em média 0,611 pontos a mais do que os do Centro-

Oeste. 
 

Tabela 6 – Efeitos regionais sobre o desempenho escolar de Matemática e Português dos alunos da 4ª e 8ª série 

Variáveis explicativas 4ª série (5º ano) 8ª série (9º ano) 
Matemática Português Matemática Português 

Norte -4.078*** -4.099*** -3.254*** -3.428***
 (0.160) (0.158) (0.178) (0.182)
     

Nordeste -3.806*** -4.381*** -2.850*** -3.976***
 (0.134) (0.131) (0.137) (0.139)
     

Sul 1.451*** 0.778*** 2.147*** 1.345***
 (0.122) (0.117) (0.131) (0.132)
     

Centro-Oeste -0.169 -0.236 0.347* -0.611***
 (0.165) (0.159) (0.191) (0.197)

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Em relação às atividades (deveres) realizadas de matemática e de português, 

observa-se que existe um impacto positivo sobre as respectivas proficiências. Note que, se o 

professor corrigir o dever também exercerá impacto positivo sobre o desempenho escolar nos 

dois ciclos. Porém, estes efeitos são menores do que se o aluno fizer o dever. 
 

Tabela 7 – Efeitos do aluno fazer e do professor corrigir o dever de matemática e português sobre o desempenho 
escolar dos alunos da 4ª e 8ª série 

Variáveis explicativas 4ª série (5º ano) 8ª série (9º ano) 
Matemática Português Matemática Português 

Faz dever de matemática  8.649*** - 11.37*** -
 (0.108) (0.0909) 
     

Prof. corrigir o dever de matemática  1.728*** - 2.843*** -
 (0.113) (0.123) 
     

Faz dever de português - 8.897*** - 7.520***
 (0.0980)  (0.0951)
     

Prof. corrigir o dever de português   - 1.813*** - 3.503***
 (0.102)  (0.122)

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

No tocante às características dos professores, sua formação superior exerce 

impacto positivo nos dois ciclos e nas duas proficiências. Além disso, no primeiro ciclo o 

impacto é maior para o desempenho de português, enquanto que para os da 8ª série o efeito 

em matemática é superior ao de língua portuguesa. 

Os professores do sexo masculino impactam negativamente a nota dos alunos, 

tanto de português quanto de matemática na 4ª e na 8ª série, em comparação às professoras, 

exceto no caso das notas de matemática da 8ª série. Em relação ao salário, o resultado 

estimado para os alunos da 4ª série corrobora com a literatura, uma vez que, quanto maior o 

salario do professor maior o desempenho do aluno. No entanto, o efeito sobre o segundo ciclo 

é contrário, ou seja, salário maior exerce impacto negativo sobre as notas de português e de 

matemática.  

A experiência do professor não impacta o desempenho dos alunos da 4ª e da 8ª 

séries. Entretanto, para os alunos do segundo ciclo, a experiência ao quadrado exerce impacto 

positivo, ou seja, maiores níveis de experiência são capazes de afetar positivamente as notas 

de português e matemática dos alunos da 8ª série, porém o efeito é ínfimo, 0,002 pontos. 
 

Tabela 8 – Efeitos das características do professor sobre as notas de matemática e português dos alunos da 4ª e 8ª 
série 

Variáveis explicativas 4ª série (5º ano) 8ª série (9º ano) 
Matemática Português Matemática Português 

Superior 0.356*** 0.540*** 0.752*** 0.636***
 (0.110) (0.107) (0.204) (0.227)
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Variáveis explicativas 4ª série (5º ano) 8ª série (9º ano) 
Matemática Português Matemática Português 

Log (salário) 0.401*** 0.598*** -0.977*** -0.551***
 (0.100) (0.0979) (0.103) (0.105)
     

Experiência do Professor 0.00935 -0.00919 -0.0266 -0.0371
 (0.0262) (0.0254) (0.0260) (0.0271)
     

Experiência do Professor ao Quadrado -2.43e-05 0.000490 0.00234*** 0.00233***
 (0.000856) (0.000829) (0.000868) (0.000898)
     

Sexo do professor (masculino) -0.228 -0.459*** 0.204** -0.251*
 (0.147) (0.148) (0.0926) (0.131)

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Ao comparar o efeito da Administração Federal e Estadual em relação a 

Municipal, observa-se pela Tabela 9 que os alunos matriculados em escolas cuja 

administração é federal possuem desempenho maior do que os alunos da rede municipal de 

ensino nos dois ciclos. E, ainda, os efeitos sobre os alunos da 8ª série são de 12,47 pontos em 

português e 14,22 em matemática, enquanto que para os alunos da 4ª série o efeito é cerca de 

6 pontos para cada disciplina. Por outro lado, os alunos da rede Estadual têm desempenho 

inferior aos do Município nos dois ciclos. Sendo que, no segundo o efeito é superior (em valor 

absoluto) ao do primeiro.  
 

Tabela 9 – Efeitos da Administração da Escola sobre as notas de português e matemática dos alunos da 4ª e 8ª 
série 

Variáveis explicativas 4ª série (5º ano) 8ª série (9º ano) 
Matemática Português Matemática Português 

Administração Federal  5.990*** 6.022*** 14.22*** 12.47***
 (1.567) (1.334) (1.008) (0.982)
     

Administração Estadual -0.898*** -0.588*** -1.129*** -0.962***
 (0.0907) (0.0875) (0.100) (0.102)

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

De acordo com a literatura, nacional e internacional, existem evidências de 

que a escolaridade é um fator importante na determinação do progresso econômico dos 

indivíduos e das nações. Assim, se faz pertinente avaliar políticas que promovam a 

melhora no desempenho escolar de suas crianças. Entre os potenciais determinantes do 

sucesso na vida escolar, os cuidados na primeira infância tem tido cada vez mais 

destaque nos estudos e políticas públicas relacionadas. 

Diante disso, este trabalho se pautou em analisar se a pré-escola exerce 

impacto sobre o desempenho escolar dos alunos da 4ª e 8ª séries em português e 

matemática. Para realizar esta análise foram utilizadas as informações da Prova Brasil de 

2007, enquanto que os resultados foram aferidos a partir de modelos de regressão linear. 

Os modelos foram estimados para verificar se existe diferença no desempenho 

escolar dos alunos que frequentaram a pré-escola em detrimento daqueles que não 

tiveram este benefício. Então, os que frequentaram compõe o grupo de tratamento, 

enquanto que aqueles que não frequentaram pré-escola formam o grupo de controle. 

A partir da estimação dos modelos, verifica-se que a pré-escola exerce 

impacto positivo e estatisticamente significante sobre o desempenho escolar dos alunos 

da 4ª e da 8ª série, tanto em português quanto em matemática. Diante disso, recomenda-

se a criação de mais vagas e a inserção de mais crianças no ensino pré-escolar, uma vez 

que os alunos que frequentaram tiveram em média 5 pontos a mais nas provas de 

proficiência em relação aos que não foram contemplados por esta política. 

Portanto, de uma maneira geral, pode-se dizer que a pré-escola deve ser utilizada 

como instrumento de politica educacional, pois esta exerce impacto sobre a proficiência de 

português e matemáticas dos alunos da 4ª e 8ª série e, ainda, segundo Menezes-Filho et al. 

(2009) as maiores notas na escala SAEB podem ser traduzidas como maiores salários no 

futuro e uma menor probabilidade de abandono escolar, implicando que os alunos poderão, 

em decorrência da pré-escola, auferir salários e níveis educacionais maiores. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – Tabela 10 

 
Tabela 10 – Modelos estimados para as notas de português e matemática dos alunos da 4ª e 8ª série 

Variáveis explicativas 4ª série (5º ano) 8ª série (9º ano) 
Matemática Português Matemática Português 

Cpu_aluno_internet 1.840*** 2.234*** 4.769*** 5.988***
 (0.113) (0.110) (0.117) (0.121)
     

Cpu_aluno_semnet 6.475*** 5.822*** 6.402*** 5.912***
 (0.145) (0.140) (0.142) (0.145)
     

Banheiro_aluno 1.022*** 0.310*** 0.601*** 0.0352
 (0.0611) (0.0589) (0.0650) (0.0664)
     

Mediadaturma 0.675*** 0.613*** 0.711*** 0.638***
 (0.00222) (0.00229) (0.00241) (0.00257)
     

Eme_pai_aluno 1.252*** 1.669*** 4.434*** 5.743***
 (0.117) (0.113) (0.114) (0.117)
     

Morapai_aluno 0.659*** 0.725*** 0.175* -0.616***
 (0.0976) (0.0947) (0.102) (0.106)
     

Eme_mae_aluno 6.253*** 6.091*** 5.778*** 6.737***
 (0.112) (0.108) (0.108) (0.111)
     

Moramae_aluno 3.044*** 3.204*** 2.248*** 2.546***
 (0.198) (0.191) (0.184) (0.192)
     

Preescola 9.819*** 8.810*** 5.024*** 5.192***
 (0.100) (0.0973) (0.131) (0.135)
     

Trabalha_aluno -12.09*** -14.34*** -3.502*** -5.889***
 (0.145) (0.138) (0.124) (0.127)
     

Livros_aluno 0.00513*** 0.0111*** -0.00584*** -0.00546***
 (0.000434) (0.000699) (0.000460) (0.000473)
     

Norte -4.078*** -4.099*** -3.254*** -3.428***
 (0.160) (0.158) (0.178) (0.182)
     

Nordeste -3.806*** -4.381*** -2.850*** -3.976***
 (0.134) (0.131) (0.137) (0.139)
     

Sul 1.451*** 0.778*** 2.147*** 1.345***
 (0.122) (0.117) (0.131) (0.132)
     

Centro-Oeste -0.169 -0.236 0.347* -0.611***
 (0.165) (0.159) (0.191) (0.197)
     

Faz dever de matemática  8.649*** 11.37*** 
 (0.108) (0.0909) 
     

Prof. corrige dever de matemática  1.728*** 2.843*** 
 (0.113) (0.123) 
     

Superior 0.356*** 0.540*** 0.752*** 0.636***
 (0.110) (0.107) (0.204) (0.227)
     

Log (salário) 0.401*** 0.598*** -0.977*** -0.551***
 (0.100) (0.0979) (0.103) (0.105)
     

Experiência do Professor 0.00935 -0.00919 -0.0266 -0.0371
 (0.0262) (0.0254) (0.0260) (0.0271)
     

Experiência do Professor ao Quadrado -2.43e-05 0.000490 0.00234*** 0.00233***
 (0.000856) (0.000829) (0.000868) (0.000898)
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Variáveis explicativas 4ª série (5º ano) 8ª série (9º ano) 
Matemática Português Matemática Português 

Sexo do aluno (masculino) 5.719*** -5.955*** 9.562*** -11.14***
 (0.0858) (0.0826) (0.0910) (0.0936)
     

Sexo do professor (masculino) -0.228 -0.459*** 0.204** -0.251*
 (0.147) (0.148) (0.0926) (0.131)
     

Raça do aluno – preto -9.448*** -8.474*** -7.023*** -5.561***
 (0.140) (0.137) (0.153) (0.161)
     

Administração Federal  5.990*** 6.022*** 14.22*** 12.47***
 (1.567) (1.334) (1.008) (0.982)
     

Administração Estadual -0.898*** -0.588*** -1.129*** -0.962***
 (0.0907) (0.0875) (0.100) (0.102)
     

Faz dever de português 8.897***  7.520***
 (0.0980)  (0.0951)
     

Prof. corrige dever de português   1.813***  3.503***
 (0.102)  (0.122)
     

Constant 37.29*** 47.41*** 56.43*** 76.26***
 (0.836) (0.808) (0.995) (1.016)
     

Quantidade de observações 836,380 812,058 783,325 782,980
R2 0.229 0.213 0.220 0.180

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 


