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O   nível educacional de um país diz muito sobre seu 
grau de desenvolvimento econômico e social. Diversos estudos comprovam que uma melhora na educação au-
menta os salários dos indivíduos, diminui a probabilidade de desemprego, melhora a saúde e reduz a propensão 
ao crime.1 Um país mais educado se beneficia com um maior desenvolvimento econômico e maior produtivi-
dade nas empresas. 

Neste artigo examinam-se quais fatores são os principais responsáveis por manter uma escola entre as 10% 
melhores ou as 10% piores no Estado de São Paulo, por meio da análise de suas proficiências e dos questio-
nários respondidos pela equipe escolar e pelos alunos na Prova Brasil2 e no Saresp, para as turmas de 8ª série 
do ensino fundamental na disciplina de Matemática. A decomposição destes fatores é essencial para identificar 
as políticas que realmente fazem efeito sobre o desempenho dos alunos e as que falharam, devendo, portanto, 
ser repensadas pelos formuladores de políticas educacionais. Essa informação é de grande serventia tanto para 
pesquisadores e estudiosos da área como para os próprios alunos e famílias, que podem cobrar de suas escolas 
mudanças que realmente afetarão seu aprendizado.3

Resumo: Este artigo compara as características das melhores e das piores escolas do Estado de São Paulo em termos do aprendizado dos seus alunos.  
Por meio dos dados da Prova Brasil de 2007 e do Saresp de 2008, são analisados os fatores que mais afetam o desempenho destas escolas.
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Comparing the sChools in sao paulo with the best and worst performanCe on saresp and prova brasil
Abstract: This paper compares de characteristics of the best and worst schools of the State of Sao Paulo, in terms of the proficiency of their students.  

It examines the factors that impact school performance using data from the 2007 wave of Prova Brasil and the 2008 wave of Saresp.
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DESCRIÇÃO DOS DADOS

Para a elaboração do artigo, utilizaram-se informações 
do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do 
Estado de São Paulo – Saresp 2008 e da Prova Brasil 
2007. A primeira base de dados foi fornecida pela Se-
cretaria Estadual de Educação e a segunda pelo Ins-
tituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira – Inep. Essas duas bases foram esco-
lhidas por abrangerem grande parte dos estudantes 
paulistas, além de terem questionários para alunos, 
professores e diretores, o que oferece uma grande 
variedade de questões que podem ser utilizadas para 
avaliar políticas educacionais e sociais aplicadas para 
o público em questão. 

O Saresp foi criado em meados da década de 1990 
e, desde então, avalia sistematicamente o ensino pú-
blico paulista, verificando o rendimento escolar dos 
alunos de diferentes séries e períodos e identificando 
os fatores que interferem nesse rendimento. Partici-
pam da avaliação todos os municípios do Estado de 
São Paulo. O principal propósito do Saresp é obter 
indicadores educacionais que possam subsidiar a ela-
boração de propostas de intervenção técnico-peda-
gógica no sistema de ensino, visando melhorar sua 
qualidade e corrigir eventuais distorções detectadas. 

Assim como o Saresp, a Prova Brasil foi idealizada 
para produzir informações sobre o ensino oferecido 
pela rede pública, para todo o país. A avaliação com-
põe o Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb 
e sua primeira edição ocorreu em novembro de 2005. 
Participam da mesma todas as escolas públicas urbanas 
com mais de 20 alunos na série, dos municípios que a 
aderem. O objetivo da Prova Brasil é auxiliar os gover-
nantes nas decisões e no direcionamento de recursos 
técnicos e financeiros na área educacional, assim como 
a comunidade escolar no estabelecimento de metas e 
implantação de ações pedagógicas e administrativas, 
visando a melhoria da qualidade do ensino. Apesar de 
a Prova Brasil ser aplicada em todo o país, neste artigo 
utilizam-se somente dados do Estado de São Paulo, 
para efeito de comparação com o Saresp. 

A Tabela 1 mostra as estatísticas descritivas da 
principal variável deste estudo, ou seja, a proficiên
cia média de Matemática para 8ª série do ensino 

fundamental.4 As proficiências em ambas as provas 
foram construídas segundo a Teoria da Resposta ao 
Item (TRI)5 e, portanto, não seguem o padrão usual 
de notas (0 a 10 ou 0 a 100). Porém, quanto maior 
o valor, maior a habilidade do aluno. Pode-se notar, 
em primeiro lugar, que a proficiência média é muito 
próxima entre as duas bases de dados e, além disto, o 
desvio-padrão das notas gira em torno de 43 pontos 
nas duas bases. Esta medida é importante, pois mui-
tas vezes o impacto de uma variável na proficiência é 
medido em unidades de desvio-padrão. 

A Tabela 2 apresenta os dados das 10% melhores 
e 10% piores escolas no Saresp 2008 e na Prova Brasil 
2007. Neste artigo, como o objeto de estudo é a nota 
média da escola, utilizam-se as notas dos estudantes 
para calcular a média da escola e, por meio desta es-
tatística, separar as escolas que obtiveram melhor e 
pior desempenho nas provas. Cabe notar que as es-
colas não são necessariamente as mesmas nas duas 
avaliações, uma vez que a Prova Brasil inclui as esco-
las municipais e, além disso, os alunos podem ter de-
sempenhos diferentes em provas diferentes. Do total 
de escolas, foram excluídas aquelas com informações 
incompletas nas principais variáveis de interesse. Ob-
serva-se que a média das melhores escolas é bastante 
superior à das piores, como era de se esperar. Nova-
mente, verificamse médias muito próximas entre as 
duas bases de dados, tanto para as piores como para 
as melhores escalas. O desvio-padrão diminui bastan-
te em relação à Tabela 1, pois a escolha de um menor 
número de escolas com características similares entre 
si provoca uma redução na dispersão. 

Tabela 1

Proficiência Média em Matemática para a 8a Série  
do Ensino Fundamental

Estado de São Paulo – 2007-2008

Provas Escolas Média Desvio-
padrão Mínimo Máximo

Saresp 2008 418.566 245,71 43,04 152,43 419,23

Prova Brasil 
2007 494.487 243,20 43,95 138,73 417,11

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados do Saresp 2008 e 
Prova Brasil 2007.
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Tabela 2

Proficiência Média em Matemática para a 8a Série  
do Ensino Fundamental das 10% Melhores  

e 10% Piores Escolas
Estado de São Paulo – 2007-2008

Provas Escolas Média Desvio-
padrão Mínimo Máximo

Saresp  
2008

Melhores 371 272,00 7,43 264,07 310,90

Piores 371 224,74 4,14 207,18 229,23

Prova Brasil 
2007

Melhores 398 270,38 8,21 261,81 329,97

Piores 398 220,06 3,96 204,08 224,85

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados do Saresp 2008 
e Prova Brasil 2007.

RESultADOS

Nesta seção apresentam-se alguns resultados obtidos 
a partir da tabulação das melhores e piores escolas nas 
avaliações analisadas. Os Gráficos 1 e 2 mostram as 
notas das mesmas escolas no Saresp de 2007 e 2008 e 
na Prova Brasil de 2005 e 2007. Observa-se que exis-
te uma relação positiva entre as notas das escolas em 
anos subsequentes, o que mostra que as escolas ten-
dem a manter seu desempenho nos diferentes anos, 
apesar de haver alguns casos em que a variação na 
proficiência média é grande. Faz sentido, portanto, 
analisar as características das escolas que têm bom 
desempenho num determinado ano.

Todas as informações apresentadas a seguir fo-
ram obtidas dos questionários do Saresp e da Prova 
Brasil, que foram entregues aos alunos, professores e 
diretores das escolas em questão. O Gráfico 3 traz a 
distribuição dos alunos, por sexo, nas 10% melhores 
e nas 10% piores escolas. Observa-se que a distribui-
ção é bastante semelhante em ambas as escolas, como 
era de se esperar, ou seja, a proporção de meninos e 
meninas é a mesma em todas as escolas. Realizou-se 

Gráfico 1
Notas em Matemática para 8a Série do Ensino 

Fundamental por Escola no Saresp
Estado de São Paulo – 2007-2008

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados do Saresp 2008.

Gráfico 2
Notas em Matemática para 8a Série do Ensino 

Fundamental por Escola na Prova Brasil
Estado de São Paulo – 2007-2008

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados da Prova Brasil 2007.
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uma regressão linear múltipla (método de Mínimos 
Quadrados Ordinários) relacionando o desempenho 
do aluno nos exames de proficiência com uma sé-
rie de variáveis do aluno, professor, escola e diretor, 
tanto no Saresp como na Prova Brasil. Os resultados 
encontramse nas Tabelas 3, 4 e 5. Os Gráficos 3 e 4 
apresentados a seguir mostram o coeficiente das re-
gressões do Saresp e da Prova Brasil que utilizam as 
mesmas variáveis explicativas (Tabela 3). 

No Gráfico 5, temse a proporção de alunos com 
menos de 15 anos das melhores e piores escolas nas 
avaliações em questão. Utilizou-se a idade de 15 anos 
como sendo a correta na 8ª série, portanto, alunos 
com mais de 15 anos são considerados atrasados. 
Observa-se que as melhores escolas possuem maior 
porcentagem de alunos na idade correta do que as 
piores, tanto no Saresp quanto na Prova Brasil. Isto 
pode ocorrer porque os alunos entram atrasados ou 
porque os repetentes tendem a se concentrar nas pio-
res escolas. 

O Gráfico 7 apresenta as porcentagens de alu-
nos que ingressaram no sistema de ensino na pré-

Gráfico 3
Distribuição dos Alunos Participantes do Saresp e Prova 
Brasil das 10% Melhores e 10% Piores Escolas, por Sexo

Estado de São Paulo – 2007-2008

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados do Saresp 2008 
e Prova Brasil 2007.

Gráfico 4
Impacto do Sexo do Aluno na Proficiência

Estado de São Paulo – 2007-2008

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados do Saresp 2008 
e Prova Brasil 2007.

Gráfico 5
Proporção de Alunos com Menos de 15 Anos 

Participantes do Saresp e da Prova Brasil das 10% 
Melhores e 10% Piores Escolas

Estado de São Paulo – 2007-2008

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados do Saresp 2008 
e Prova Brasil 2007.
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escola. Nas melhores escolas, cerca de 90% dos 
alunos iniciaram seus estudos antes da primeira 
série, enquanto nas piores a proporção é de 80%.  
Vários estudos, como Curi e MenezesFilho (2006), 
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Tabela 3
Regressão linear Múltipla – Saresp e Prova Brasil

Estado de São Paulo – 2007-2008

Variáveis
Saresp 2008 Prova Brasil 2007

Coefic. Desvio- 
padrão Coefic. Desvio- 

padrão
Aluno é branco 16,15 0,31 3,51 0,42
Aluno é pardo 6,63 0,28 0,58 0,38
Aluno é amarelo 12,24 0,74 0,22 0,70
Aluno é indígena 3,61 0,68 -0,15 0,72
Sexo do aluno (Masculino=1) 2,51 0,18 -0,12 0,22
Idade do aluno (Menor ou igual há 15 anos=1) 20,38 0,28 1,08 0,38
Aluno trabalha -2,62 0,27 -0,77 0,28
Aluno ingressou na escola no maternal ou pré-escola 10,26 0,26 2,82 0,38
Mãe do aluno estudou entre 4ª e 8ª série 0,65 0,21 0,99 0,28
Mãe do aluno estudou até o ensino médio ou ensino superior 1,85 0,23 3,07 0,31
Aluno tem computador em casa 2,74 0,20 3,78 0,29
Sexo do diretor (Masculino=1) -0,43 0,58 -0,05 0,78
Diretor é branco 4,36 1,10 2,75 1,81
Diretor é pardo 0,97 1,29 1,19 2,03
Diretor é amarelo 3,76 2,07 0,99 2,71
Diretor é indígena -8,48 4,39 2,75 5,00
Diretor fez especialização -0,50 0,47 0,74 0,73
Diretor fez mestrado ou doutorado 0,28 1,12 -1,01 1,55
Diretor tem 40 anos ou mais 1,83 0,81 2,69 0,80
Diretor exerce o cargo de 6 a 15 anos 2,67 0,55 0,28 0,82
Diretor exerce o cargo a mais de 15 anos 4,79 0,73 2,16 1,29
Diretor exerce o cargo nesta unidade de 6 a 15 anos 1,72 0,55 2,13 0,79
Diretor exerce o cargo nesta unidade a mais de 15 anos 2,36 1,35 0,90 2,02
O critério para formação de turmas é homogeneidade quanto à idade -0,32 0,53 0,18 0,70
O critério para formação de turmas é homogeneidade quanto ao rendimento -1,49 0,89 0,95 1,33
Renda familiar do diretor é superior a R$ 2.300,00 -0,38 0,68 1,91 0,92
Sexo do professor (Masculino=1) -1,44 0,46 -2,27 0,67
Professor é branco 4,12 1,26 2,85 1,50
Professor é pardo 1,30 1,35 -1,76 1,63
Professor é amarelo 2,74 1,71 2,04 2,20
Professor é indígena 2,21 2,83 -6,58 3,79
Professor fez especialização -0,20 0,48 0,71 0,66
Professor fez mestrado ou doutorado 3,85 1,14 3,92 2,36
Professor tem de 30 a 49 anos -0,31 0,94 -1,19 1,07
Professor tem mais de 50 anos -0,86 0,82 -2,30 1,31
Professor exerce o cargo de 6 a 15 anos -1,49 0,67 -0,49 0,94
Professor exerce o cargo a mais de 15 anos -1,32 0,76 1,46 1,07
Professor exerce o cargo nesta unidade de 6 a 15 anos 1,48 0,57 0,99 0,80
Professor exerce o cargo nesta unidade a mais de 15 anos 0,61 1,07 2,99 1,81
Professor trabalha só nesta escola -0,16 0,67 -0,88 1,13
Professor trabalha em 2 escolas -0,13 0,71 -0,20 1,15
Constante 198,45 2,24 226,1 3,02
Número de observações 287.820 175.644
R² 0,0624 0,0155

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados do Saresp 2008 e Prova Brasil 2007.
Nota: Os coeficientes em negrito são estatisticamente significantes ao nível de 5%.
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Tabela 4
Regressão linear Múltipla – Saresp 2008 – Matemática 8ª EF

Estado de São Paulo – 2008

Variáveis Coefic.  Desvio-padrão

Sexo do aluno (Masculino=1) 3,50 0,20

Idade do aluno (Menor ou igual há 15 anos=1) 14,27 0,34

Tempo que demorou a concluir o ensino fundamental I (Menos ou igual há 4 anos=1) 17,52 0,28

Aluno trabalha -0,82 0,31

Aluno ingressou na escola no maternal ou pré-escola 5,71 0,31

Pai do aluno estudou até a 8ª série 1,36 0,24

Pai do aluno estudou até o ensino médio ou ensino superior 5,46 0,26

Mãe do aluno estudou até a 8ª série 2,41 0,24

Mãe do aluno estudou até o ensino médio ou ensino superior 7,49 0,26

Renda familiar do aluno é de R$ 851,00 a R$ 1.275,00 4,40 0,23

Renda familiar do aluno é de R$ 1.276,00 a R$ 2.125,00 8,54 0,27

Renda familiar do aluno é de R$ 2.126,00 a R$ 4.250,00 1,20 0,39

Renda familiar do aluno é de mais de R$ 4.250,00 4,55 0,64

Aluno sempre faz a lição de casa 9,21 0,49

Aluno faz a lição de casa às vezes 6,87 0,39

Aluno sempre estuda 1,62 0,32

Aluno estuda às vezes 8,19 0,23

Aluno tem computador em casa 5,52 0,21

Sexo do diretor (Masculino=1) -0,33 0,54

Diretor fez especialização 0,11 0,44

Diretor fez mestrado ou doutorado 0,76 1,02

Diretor tem de 41 a 45 anos 1,21 0,71

Diretor tem mais de 46 anos 1,99 0,66

Diretor exerce o cargo de 6 a 15 anos 1,92 0,52

Diretor exerce o cargo a mais de 15 anos 2,47 0,67

Diretor exerce o cargo nesta unidade de 6 a 15 anos 1,01 0,49

Diretor exerce o cargo nesta unidade a mais de 15 anos 1,21 1,12

Diretor mora sozinho 0,28 0,88

Diretor mora com até mais 4 pessoas 0,73 0,55

Diretor demora até 1 hora para chegar ao trabalho 1,47 1,79

Diretor demora de 1 a 2 horas para chegar ao trabalho 0,28 1,94

Diretor conhece os resultados do Saresp -2,83 1,61

Diretor conhece os resultados da Prova Brasil 0,37 0,43

Diretor conhece os resultados do Idesp 0,97 0,90

Diretor conhece os resultados do Ideb 2,55 0,43

Ocorreram algumas vezes problemas de roubo, pichações, depredações na escola 1,95 0,58

Não ocorreram problemas de roubo, pichações, depredações na escola 3,19 0,72

Ocorreram algumas vezes problemas de violência contra funcionários, alunos e professores -0,01 0,73

Não ocorreram problemas de violência contra funcionários, alunos e professores 0,41 0,82

(continua)
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Tabela 4
Regressão linear Múltipla – Saresp 2008 – Matemática 8ª EF

Estado de São Paulo – 2008

Variáveis Coefic.  Desvio-padrão

Ocorreram algumas vezes problemas de brigas entre alunos 1,49 0,48

Não ocorreram problemas de brigas entre alunos 3,79 1,19

A escola cumpriu até o momento todo o programa 6,03 3,44

A escola cumpriu até o momento quase todo o programa (entre 80% e 90%) 6,29 3,12

A escola cumpriu até o momento mais da metade do programa (entre 60% e 70%) 6,03 3,11

A escola cumpriu até o momento aproximadamente metade do programa 3,82 3,16

A atividade predominante do diretor é burocrática -1,28 1,11

A atividade predominante do diretor é administrativa, relacionada a gestão escolar -0,37 0,88

A atividade predominante do diretor é atendimento à comunidade escolar 0,90 1,59

O critério para formação de turmas é homogeneidade quanto à idade -0,65 0,50

O critério para formação de turmas é homogeneidade quanto ao rendimento -1,03 0,87

Alguns professores participaram de programas de capacitação, treinamento 
ou desenvolvimento profissional 0,20 0,75

Metade dos professores participou de programas de capacitação -0,32 1,05

A maioria dos professores participou de programas de capacitação 0,93 0,84

Todos os professores participaram de programas de capacitação, treinamento  
ou desenvolvimento profissional -2,81 2,63

Ocorreu algumas vezes falta de professores para algumas disciplinas ou série -1,63 0,50

Não ocorreu falta de professores para algumas disciplinas ou série -1,78 0,64

Ocorreu algumas vezes alta rotatividade dos professores -1,04 0,51

Não ocorreu alta rotatividade dos professores -0,98 0,70

Ocorreu algumas vezes falta de recursos financeiros -0,87 0,50

Não ocorreu falta de recursos financeiros -1,35 0,60

Ocorreu algumas vezes alto índice de faltas dos professores 1,23 0,48

Não ocorreu alto índice de faltas dos professores 4,24 0,85

Ocorreram algumas vezes problemas na infraestrutura física 0,63 0,48

Não ocorreram problemas na infraestrutura física 0,61 0,63

A carência de infraestrutura física na escola prejudica em parte o aprendizado 1,16 0,70

A carência de infraestrutura física na escola não prejudica o aprendizado 3,13 0,88

A escola não tem problema de carência de infraestrutura física 3,11 0,75

A insatisfação para a atividade docente prejudica em parte o aprendizado -0,49 1,77

A insatisfação para a atividade docente não prejudica o aprendizado 0,11 0,51

A escola não tem problema de insatisfação para a atividade docente -0,31 0,93

A resistência a mudanças por parte dos professores prejudica em parte o aprendizado -0,29 1,40

A resistência a mudanças por parte dos professores não prejudica o aprendizado 0,25 0,59

A escola não tem problema de resistência a mudanças por parte dos professores 0,41 0,77

Sexo do professor (Masculino=1) -0,87 0,43

(continua)
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Tabela 4
Regressão linear Múltipla – Saresp 2008 – Matemática 8ª EF

Estado de São Paulo – 2008

Variáveis Coefic.  Desvio-padrão

Professor tem mais de 36 a 45 anos -0,39 5,43

Professor tem mais de 46 anos -0,86 0,61

Professor fez especialização -0,25 0,45

Professor fez mestrado ou doutorado 0,45 0,90

Professor mora sozinho 0,99 0,98

Professor mora com até mais 4 pessoas 1,06 0,54

Professor demora até 1 hora para chegar ao trabalho 0,60 1,94

Professor demora de 1 a 2 horas para chegar ao trabalho -1,85 2,06

Professor exerce o cargo de 6 a 15 anos -0,31 0,56

Professor exerce o cargo a mais de 15 anos 1,01 0,69

Professor exerce o cargo nesta unidade de 6 a 15 anos 0,67 0,50

Professor exerce o cargo nesta unidade a mais de 15 anos 0,60 0,94

Professor trabalha só nesta escola -0,48 0,81

Professor trabalha em 1 a 2 escolas além desta -0,55 0,66

Professor trabalha em outra escola da rede estadual no mesmo município -0,05 0,82

Professor trabalha em outra escola da rede municipal no mesmo município -3,63 0,99

Professor trabalha em outra escola da rede privada no mesmo município 1,66 0,95

Professor trabalha em outra escola da rede estadual em outro município 1,67 1,05

Professor trabalha em outra escola da rede municipal em outro município -0,44 1,10

Professor trabalha em outra escola da rede privada em outro município 2,19 1,16

Professor sempre passa lição de casa que demanda menos de 20 minutos 0,28 0,62

Professor passa toda semana lição de casa que demanda menos de 20 minutos 0,47 0,56

Professor sempre passa lição de casa que demanda mais de 20 minutos -0,34 0,73

Professor passa toda semana lição de casa que demanda mais de 20 minutos -0,07 0,48

Professor sempre devolve e corrige as lições de casa -0,14 0,84

Professor devolve e corrige as lições de casa semanalmente -0,68 0,83

Professor sempre devolve e corrige as atividades 2,32 1,80

Professor devolve e corrige as atividades semanalmente 1,13 1,96

Professor conhece os resultados do Saresp 0,23 1,15

Professor conhece os resultados da Prova Brasil -0,12 0,43

Professor conhece os resultados do Idesp 0,81 0,46

Professor conhece os resultados do Ideb 1,54 0,46

Constante 171,817 5,19

Número de observações 202.737

R² 0,1255

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados do Saresp 2008.
Nota: Os coeficientes em negrito são estatisticamente significantes ao nível de 5%.
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Tabela 5

Regressão linear Múltipla – Prova Brasil 2007 – Matemática 8ª EF
Estado de São Paulo – 2007

Variáveis Coefic. Desvio-padrão 

Sexo do aluno (Masculino=1) -0,36 0,20

Idade do aluno (Menor ou igual há 15 anos=1) 1,36 0,42

Pai do aluno estudou até a 8ª série 0,75 0,26

Pai do aluno estudou até ensino médio ou ensino superior 2,14 0,28

Mãe do aluno estudou até a 8ª série 0,47 0,26

Mãe do aluno estudou até o ensino médio ou ensino superior 2,01 0,29

Aluno trabalha -0,22 0,27

Aluno possui mais de 20 livros em casa 0,45 0,23

Aluno começou a estudar no maternal/pré-escola 1,75 0,35

Aluno já foi reprovado 0,13 0,34

Aluno tem computador em casa 3,46 0,25

Pais incentivam aluno a estudar -0,13 1,05

Pais incentivam aluno a fazer a lição 0,12 0,56

Pais incentivam aluno a ler -0,71 0,38

Pais incentivam aluno a ir à escola 2,67 0,91

Sexo do professor (Masculino=1) -2,00 0,65

Professor tem até 29 anos 3,99 1,23

Professor tem entre 30 e 49 anos 1,48 0,81

Salário bruto do professor é de R$ 501,00 a R$ 1.100,00 -0,87 1,52

Salário bruto do professor é de R$ 1.101,00 a R$ 1.900,00 -0,77 1,45

Salário bruto do professor é de R$ 1.901,00 a R$ 3.100,00 -1,77 1,58

Salário bruto do professor é de mais de R$ 3.100,00 -0,59 2,65

Professor trabalha na escola há 3 a 5 anos 0,01 0,78

Professor trabalha na escola há 6 a 15 anos 0,91 0,83

Professor trabalha na escola há mais de 15 anos 3,21 1,52

Professor exerce a função de professor há 3 a 5 anos 0,49 1,61

Professor exerce a função de professor há 6 a 15 anos 0,43 1,55

Professor exerce a função de professor há mais de 15 anos 2,10 1,66

Professor fez atualização 0,89 0,89

Professor fez especialização 1,20 0,72

Professor fez mestrado 2,99 2,31

Professor fez doutorado -1,22 7,71

Professor conseguiu desenvolver entre 40% e 60% do conteúdo previsto 1,09 2,48

Professor conseguiu desenvolver entre 60% e 80% do conteúdo previsto 3,20 2,37

Professor conseguiu desenvolver mais de 80% do conteúdo previsto 6,35 2,40

Todos os alunos para os quais o professor leciona possuem livro didático 3,06 0,92

(continua)
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Tabela 5
Regressão linear Múltipla – Prova Brasil 2007 – Matemática 8ª EF

Estado de São Paulo – 2007

Variáveis Coefic.  Desvio-padrão

Maioria dos alunos para os quais o professor leciona possuem livro didático -0,01 1,06

Metade dos alunos para os quais o professor leciona possuem livro didático 1,85 1,65

Menos da metade dos alunos para os quais o professor leciona possuem livro didático -0,39 1,75

Professor considera o livro didático ótimo 1,95 1,82

Professor considera o livro didático bom 0,25 1,59

Professor considera o livro didático razoável 0,78 1,67

Sexo do diretor (Masculino=1) -1,76 0,77

Diretor tem entre 30 e 49 anos 4,14 3,09

Diretor tem mais de 50 anos 6,09 3,15

Salário bruto do diretor é de R$ 501,00 a R$ 1.100,00 0,96 8,17

Salário bruto do diretor é de R$ 1.101,00 a R$ 1.900,00 0,07 6,12

Salário bruto do diretor é de R$ 1.901,00 a R$ 3.100,00 -0,49 6,08

Salário bruto do diretor é de mais de R$ 3.100,00 -0,62 6,11

Diretor trabalha com educação há 5 a 15 anos 3,94 4,54

Diretor trabalha com educação há mais de 15 anos 5,50 4,39

Diretor trabalha na escola há 5 a 15 anos 0,51 0,70

Diretor trabalha na escola há mais de 15 anos 0,63 1,57

Diretor possui pós-graduação em atualização 1,48 1,39

Diretor possui pós-graduação em especialização 1,32 1,28

Diretor possui pós-graduação em mestrado 0,76 1,90

Diretor possui pós-graduação em doutorado -0,09 2,41

Educação com ênfase em gestão e administração escolar é a área temática do curso de  
pós-graduação do diretor -0,55 1,26

Educação com ênfase na área pedagógica é a área temática do curso de pós-graduação do diretor 1,18 1,51

Educação com outras ênfases é a área temática do curso de pós-graduação do diretor -0,09 1,70

Outras áreas é a área temática do curso de pós-graduação do diretor 3,22 2,60

Diretor utiliza conhecimentos adquiridos nas atividades de formação continuada 9,02 2,87

Carga horária de trabalho do diretor na escola de 20 a 30 horas semanal 12,78 1,21

Carga horária de trabalho do diretor na escola de 30 a 40 horas semanal 6,71 7,64

Carga horária de trabalho do diretor na escola de mais de 40 horas semanais 5,04 7,67

Porcentual de professores com vínculo estável na escola é de 26% a 50% 2,67 1,02

Porcentual de professores com vínculo estável na escola é de 51% a 75% 5,47 0,92

Porcentual de professores com vínculo estável na escola é de 76% a 90% 6,71 0,96

Porcentual de professores com vínculo estável na escola é de 91% a 100% 6,97 1,25

Na escola há um programa de redução das taxas de abandono e está sendo aplicado -5,13 1,19

Na escola há um programa de redução das taxas de abandono, mas não foi implementado -5,27 2,01

(continua)
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Tabela 5
Regressão linear Múltipla – Prova Brasil 2007 – Matemática 8ª EF

Estado de São Paulo – 2007

Variáveis Coefic.  Desvio-padrão

Na escola não há um programa de redução das taxas de abandono, embora exista o problema -6,22 1,42

Infraestrutura e condições gerais de funcionamento da escola são avaliadas como ruim 0,35 5,22

Infraestrutura e condições gerais de funcionamento da escola são avaliadas como razoável 1,34 4,88

Infraestrutura e condições gerais de funcionamento da escola são avaliadas como boa 5,61 4,86

Infraestrutura e condições gerais de funcionamento da escola são avaliadas como ótima 9,09 4,91

Porcentual dos alunos que utilizam a biblioteca durante o mês é de até 25% -1,86 1,57

Porcentual dos alunos que utilizam a biblioteca durante o mês é de 26% a 50% -0,24 1,49

Porcentual dos alunos que utilizam a biblioteca durante o mês é de 51% a 75% 1,35 1,47

Porcentual dos alunos que utilizam a biblioteca durante o mês é de mais de 75% 1,83 1,53

Alunos levam livros para casa 4,90 1,97

Alunos não levam livros para casa porque não querem 1,85 2,72

Constante 192,00 1,30

Número de observações 205.592

R² 0,0310

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados da Prova Brasil 2007.
Nota: Os coeficientes em negrito são estatisticamente significantes ao nível de 5%.

Gráfico 6
Impacto da Idade do Aluno na Proficiência

Estado de São Paulo – 2007-2008

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados do Saresp 2008 
e Prova Brasil 2007.

indicam que quanto mais cedo o aluno iniciar os 
estudos, melhor desempenho ele apresentará no 
futuro. 

O nível educacional da mãe também é um fator 
importante no desempenho dos alunos. O Gráfico 
9 mostra que nas melhores escolas mais de 40% das 
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mães cursaram o ensino médio ou superior, enquanto 
nas piores escolas esta porcentagem gira em torno 
de 25%. Isto mostra mais uma vez que grande parte 
do aprendizado do aluno depende de sua condição 
socioeconômica e, portanto, as políticas educacionais 
têm um impacto limitado no curto prazo. Entretan-
to, estas políticas são necessárias e seu efeito é muito 
grande no longo prazo, quando os alunos tornarem-
se pais.

O Gráfico 11 apresenta a distribuição de alu-
nos, segundo a existência de computador em casa, 
nas piores e melhores escolas em ambas as provas.  
O computador neste caso é uma proxy para o nível so-
cioeconômico do aluno. Como se pode observar, nas 
melhores escolas mais de 60% dos alunos possuem 
computador em casa, enquanto piores esta porcenta-
gem é inferior a 40%. 

 Na análise das características do diretor da esco-
la, uma questão importante é o tempo que o diretor 
está no cargo. O Gráfico 13 apresenta dados sobre o 
tempo de cargo como diretor e também há quanto 
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Gráfico 7
Proporção de Alunos Participantes do Saresp e da Prova 

Brasil das 10% Melhores e 10% Piores Escolas,  
que Ingressaram no Sistema de Ensino na Pré-escola

Estado de São Paulo – 2007-2008

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados do Saresp 2008 
e Prova Brasil 2007.

Gráfico 9
Distribuição dos Alunos que Participaram do Saresp e da Prova Brasil das 10% Melhores e  

10% Piores Escolas, por Escolaridade da Mãe 
Estado de São Paulo – 2007-2008

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados do Saresp 2008 e Prova Brasil 2007.

Gráfico 8
Impacto do Ingresso na Pré-escola na Proficiência

Estado de São Paulo – 2007-2008

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados do Saresp 2008 
e Prova Brasil 2007.

tempo o diretor trabalha na mesma escola, enquanto 
o Gráfico 14 traz os mesmos dados para o professor 
de matemática da 8ª série. Observa-se que as piores 
escolas têm professores e diretores com muito me-
nos experiência do que as melhores escolas. Cerca de 
45% dos diretores nas melhores escolas trabalham na 
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Gráfico 10
Impacto da Escolaridade da Mãe na Proficiência

Estado de São Paulo – 2007-2008

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados do Saresp 2008 e Prova Brasil 2007.

Gráfico 12
Impacto da Existência de Computador  

em Casa na Proficiência
Estado de São Paulo – 2007-2008

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados do Saresp 2008 
e Prova Brasil 2007.

Gráfico 11
Distribuição dos Alunos que Participaram do Saresp 
e da Prova Brasil das 10% Melhores e 10% Piores 

Escolas, segundo Existência de Computador em Casa
Estado de São Paulo – 2007-2008

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados do Saresp 2008 
e Prova Brasil 2007.

Prova Brasil 2007

39,3%
65,3%

60,7%
34,7%

Melhores Piores

Sim

Não

Saresp 2008

31,7%
60,7%

68,4%
39,3%

Melhores Piores

Saresp 2008

2,7

0,0

2,0

4,0

Prova Brasil 2007

3,8

0,0

2,0

4,0

Saresp 2008

0,6

1,8

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5Mãe estudou

entre 4ª e 8ª
série

Mãe estudou
até ensino
médio ou
ensino superior

Prova Brasil 2007

1,0

3,1

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

escola há mais de seis anos, proporção que diminui 
para 17% nas piores. No caso do professor, os núme-
ros são de 42% e 27%, respectivamente. Isso leva a 
concluir que um corpo docente mais estável tende a 
favorecer o aprendizado. 

Quanto à questão das faltas dos professores nas 
escolas que fizeram o exame do Saresp,6 verificase 

que 57% das piores escolas enfrentam problemas de 
faltas frequentes dos professores, enquanto nas me-
lhores escolas esta parcela é de 32% (Gráfico 15). Vale 
a pena notar que, mesmo entre as melhores escolas, 
apenas 20% não têm problema de falta de professo-
res. A consequência disso é percebida no Gráfico 16, 
que ilustra o impacto da falta de professores na nota 
do aluno. Os alunos que estudam em escolas que não 
têm problemas de faltas de professores, ou o proble-
ma ocorreu poucas vezes, apresentam desempenho 
superior aos alunos que estudam em escolas em que 
há alto índice de falta de professores.

Além disso, como se pode observar no Gráfico 
17, quanto maior a porcentagem de professores com 
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vínculo empregatício estável na escola, melhor o 
desempenho dos alunos. Nota-se que em 43% das 
melhores escolas da Prova Brasil, mais de 76% de 
seus professores possuem vínculo empregatício es-

Gráfico 13
Distribuição dos Diretores das 10% Melhores e 10% Piores Escolas, segundo tempo de Experiência – Saresp 2008

Estado de São Paulo – 2008

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados do Saresp 2008.

Gráfico 14
Distribuição dos Professores de Matemática da 8a Série do Ensino Fundamental das 10% Melhores  

e 10% Piores Escolas, segundo tempo de Experiência – Saresp 2008
Estado de São Paulo – 2008

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados do Saresp 2008.
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tável. Esta proporção diminui para 21% das escolas 
com pior desempenho escolar. Os coeficientes da 
regressão, ilustrados no Gráfico 18, confirmam esta 
influência na nota dos alunos. Notase que o impacto 
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Gráfico 16
Impacto da Falta de Professores na Proficiência – 

Saresp 2008
Estado de São Paulo – 2008

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados do Saresp 2008.

Gráfico 15
Distribuição das 10% Melhores e 10% Piores Escolas, 

segundo Falta de Professores – Saresp 2008
Estado de São Paulo – 2008

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados do Saresp 2008.
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positivo da estabilidade dos professores no desempe-
nho do aluno foi confirmado pela regressão múltipla 
(Tabela 5).

O Gráfico 19 apresenta a distribuição das me-
lhores e piores escolas, segundo a cobertura do pro-
grama didático. Como se pode observar, 48% das 
melhores escolas já tinham coberto mais de 80% do 
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Gráfico 17
Distribuição das 10% Melhores e 10% Piores Escolas, segundo Proporção de Professores  

com Vínculo Empregatício Estável – Prova Brasil 2007
Estado de São Paulo – 2007

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados da Prova Brasil 2007.
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Gráfico 18
Impacto da Estabilidade dos Professores  

na Proficiência – Prova Brasil 2007
Estado de São Paulo – 2007

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados da Prova Brasil 
2007.

Gráfico 19
Distribuição das 10% Melhores e 10% Piores  

Escolas, segundo Cobertura do Programa  
Didático – Prova Brasil 2007
Estado de São Paulo – 2007

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados da Prova Brasil 
2007.

Gráfico 20
Impacto da Cobertura do Programa Didático na 

Proficiência – Prova Brasil 2007
Estado de São Paulo – 2007

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados da Prova Brasil 
2007.
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programa na época do exame (outubro), enquanto 
entre as piores escolas esta proporção era de apenas 
23%. A porcentagem de cobertura do programa di-
dático influencia positivamente na nota do aluno, ou 
seja, quanto mais conteúdo didático é visto em sala 
de aula, melhor a nota do aluno. Isto fica evidente no 
Gráfico 20, que mostra que os alunos de escolas em 
que mais de 80% do conteúdo programado foi vis-
to em sala de aula têm desempenho superior àqueles 
que receberam uma parcela menor do programa.

 O Gráfico 21, por sua vez, mostra que os alunos têm 
desempenho melhor em escolas nas quais todos os alu-
nos da turma possuem livro didático. Em 72% das me-
lhores escolas, todos os alunos possuem livros didáticos, 
ao passo que em somente 47% das piores escolas isto é 
observado. No Gráfico 22, notase que o desempenho 
dos alunos na Prova Brasil é superior quando todos os 
alunos da turma possuem o livro didático.

 Quanto à questão da violência nas escolas, veri-
ficase que esta variável influi negativamente na nota 
dos alunos (Gráficos 23 a 26). Em somente 2% das 
escolas com melhor desempenho houve muitos casos 
de violência, enquanto nas piores esta porcentagem 
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Gráfico 21
Distribuição das 10% Melhores e 10% Piores Escolas, segundo Posse de livro  

Didático pelos Alunos – Prova Brasil 2007
Estado de São Paulo – 2007

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados da Prova Brasil 2007.
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Gráfico 22
Impacto do livro Didático na  

Proficiência – Prova Brasil 2007
Estado de Paulo – 2007

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados da Prova Brasil 
2007.
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Gráfico 23
Distribuição das 10% Melhores e 10% Piores Escolas, 
segundo Casos de Violência nas Escolas – Saresp 2008

Estado de São Paulo – 2008

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados do Saresp 2008.
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sobe para 14%. Além disso, em 26% das piores es-
colas houve muitos casos de roubo, o que aconteceu 
somente em 4% das melhores escolas. Os resultados 
da regressão (Gráficos 24 e 26) indicam que alunos 
têm um melhor aproveitamento em escolas em que 
não houve casos de violência ou de roubo. 
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Gráfico 24
Impacto da Violência na Proficiência – Saresp 2008

Estado de São Paulo – 2008

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados do Saresp 2008.

Gráfico 25
Distribuição das 10% Melhores e 10% Piores Escolas, 
segundo Casos de Roubo nas Escolas – Saresp 2008

Estado de São Paulo – 2008

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados do Saresp 2008.

Gráfico 26
Impacto de Roubos na Proficiência – Saresp 2008

Estado de São Paulo – 2008

Fonte: Elaboração própria, com base em microdados do Saresp 2008.

CONCluSÃO

A partir deste estudo identificaramse as principais 
diferenças entre as melhores e as piores escolas em 
termos das provas de proficiência, tanto no Saresp 
como na Prova Brasil. Além das tabulações simples, 
utilizou-se também a ferramenta da regressão econo-
métrica,7 que confirmou o impacto de determinadas 
variáveis sobre o desempenho do aluno nos exames 
de proficiência. O conhecimento das variáveis que 
mais impactam o aprendizado é muito importante 
para o direcionamento das políticas públicas na área 
educacional, já que muito precisa ser feito nesta área.

Entre as características do aluno, observou-se que 
seu ingresso no sistema de ensino a partir da pré-
escola mostra-se muito importante, ou seja, quanto 
antes o aluno começar os estudos melhor.8 Outra 
questão que diferencia bastante as escolas em termos 
de desempenho é a idade do aluno. A porcentagem 
de alunos atrasados em relação à sua turma é muito 
superior nas piores escolas. Essa questão pode ajudar 
no direcionamento de reforço escolar, que deve ser 
concedido aos alunos que por algum motivo estão 
atrasados em relação à turma e apresentam maiores 
dificuldades no processo de aprendizado. 
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Quanto às características das escolas, uma questão 
importante refere-se aos livros didáticos.9 Os resul-
tados mostram que as melhores escolas possuem a 
distribuição de livros bem mais organizada do que as 
piores. O contato do aluno com o material é muito 
importante para seu aprendizado, pois com o livro 
em mãos ele torna-se bem mais independente do 
professor para realizar seus estudos, evitando cópias 
de lousa e assimilando melhor o conteúdo. Além dis-
so, a experiência do diretor, a estabilidade do corpo 
docente e a ocorrência frequente de faltas por parte 
dos professores são fatores que afetam significativa-
mente o desempenho dos alunos. Por fim, observou
se que a ocorrência de roubos e episódios de vio-

Notas

1. Ver Barbosa Filho e Pessoa (2008).
2. A análise foi feita somente para o Estado de São Paulo, 
para efeito de comparação entre o Saresp e Prova Brasil.
3.  Ver Hastings e Weinstein (2007).
4. Neste artigo utilizam-se os dados dos alunos da 8ª série 
do ensino fundamental para a disciplina de Matemática. Os 

bancos de dados oferecem outras disciplinas e séries, porém, 
para não haver repetição de dados e resultados, optou-se por 
apenas uma série e disciplina.
5. Ver Andrade, Tavares e Cunha (2000).
6. Esta pergunta não foi feita na Prova Brasil.
7. As regressões se encontram nas Tabelas 3, 4 e 5.
8. Ver Curi e MenezesFilho (2006).
9. Ver Mello-Souza (2005).

lência nas escolas afeta negativamente o aprendizado 
dos alunos.

A responsabilidade do aprendizado do estudante 
não é só da escola e do corpo docente, mas também 
da família, que desempenha um importante papel na 
vida escolar do estudante. Entretanto, a gestão escolar 
é a grande responsável por realizar as mudanças ne-
cessárias para que a escola consiga ter meios de apoiar 
os alunos de forma eficiente e, assim, mudar sua re-
alidade. Portanto, esperamos que, a partir da leitura 
dessas diferenças que existem entre escolas de sucesso 
e escolas que ocupam uma posição muito ruim nas 
avaliações, os gestores possam direcionar a educação 
desses estudantes para um caminho mais promissor.
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