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RESUMO 

A partir dos dados do censo escolar da Prova Brasil de 2007, foi feito um estudo que visa 

avaliar o impacto da motivação no aproveitamento escolar dos discentes. A motivação 

provém tanto da família quanto dos professores e, esta é introduzida no questionário dos 

alunos ao se perguntar se estes são incentivados a estudar ou não por seus professores e/ou 

pais. Foram encontradas evidências que corroboram com a hipótese de que a motivação 

exerce um papel contundente para a melhora da nota dos alunos e seu respectivo 

aproveitamento na Prova Brasil. Para tanto, fez-se uso do modelo de avaliação de impacto via 

técnica de regressão linear. Além disso, foram utilizados controles para expurgar os efeitos 

dos perfis dos alunos, aproximando o coeficiente da regressão para o efeito esperado da 

motivação. 

 

Palavras-chave: Motivação. Aprendizagem. Déficit. Escolas.  
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ABSTRACT 

From the school census data from Brazil's 2007 trial, a study was done to assess the impact of 

motivation on academic success of students. The motivation comes from both the family and 

teachers, and this is introduced as the questionnaire for students if they respond or not are 

encouraged by their teachers and / or parents. Through impact assessment model which we 

used the linear regression technique, using controls to purge the effects of the profiles of 

students, and approximating the regression coefficient for the desired effect of motivation, we 

found evidence supporting the hypothesis that the motivation plays a scathing note to the 

improvement of students' and their respective use in Brazil Exam. 

 

Keywords: Motivation. Learning. Deficit. Schools. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A educação contribui de forma direta ao bem-estar dos indivíduos e, 

consequentemente, ao crescimento econômico de um país. Além disso, a educação é, para 

alguns autores, Santos (2008) e Coelho (2009), capaz de contribuir para reduzir tanto a 

pobreza quanto a desigualdade de renda e de oportunidades na economia. Ademais, autores 

como Lucas (1988) e Romer (1990) advogam que a educação é o “motor” do crescimento 

econômico e, assim sendo, pode-se dizer que ela é capaz de conciliar desenvolvimento com 

crescimento econômico. 

Além disso, autores como Langoni (1973), Reis e Barros (1991), Menezes-Filho 

(2001), Fernandes e Narita (2001) e Fernandes e Menezes-Filho (2000) ainda apontam para os 

altos retornos econômicos da educação para a sociedade brasileira, principalmente, no caso do 

ensino superior. No entanto, ainda não existe consenso quanto aos fatores que potencializam o 

aprendizado, muito menos o que efetivamente contribui para um alto nível educacional no 

país.  

Uma parte da literatura advoga que a estrutura da escola é importante, outra adverte 

que a qualificação dos professores e diretores pode exercer impacto de ordem igualmente 

superior, enquanto alguns destacam os fatores motivacionais como determinantes no 

desempenho escolar. 

 Sendo assim, pode-se dizer que analisar os determinantes do desempenho escolar 

apresenta-se como uma linha de pesquisa em evidência, especialmente os impactos da 

educação quando analisada sobre o prisma econômico. Portanto, a presente dissertação tem 

como objetivo principal elencar a questão da motivação enquanto prática que pode levar aos 

alunos a melhorar o seu desempenho escolar. Aqui, são consideradas duas fontes de 

motivação, a dos professores, enquanto educadores, e a dos pais, uma vez que ambos exercem 

papel importante na educação dos discentes. 

A motivação deve ser encarada como uma ferramenta de melhora do desempenho 

escolar, haja vista que ela pode (e deve) ser utilizada como instrumento para potencializar o 

aprendizado e, por consequência, o rendimento escolar. Vale a pena ainda ressaltar que, na 

prática, o aprendizado se apresenta como uma ferramenta bastante útil por contribuir com a 

produtividade futura do indivíduo no mercado de trabalho. 
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Um exemplo de que a motivação é capaz de alterar a produtividade do individuo, é o 

efeito Hawthorne1 que consiste basicamente em medir a produtividade do trabalhador a partir 

da observação e/ou condicionamento. A partir da experiência de Hawthorne verificou-se que 

os trabalhadores ao perceberem a presença dos pesquisadores, reagiam de maneira distinta e 

passavam a dar respostas diferentes com a presença do pessoal de campo. Ou seja, existe um 

indicativo de que a motivação é um fator que pode sim alterar a produtividade dos indivíduos. 

Portanto, pretende-se com esta pesquisa identificar por meio de modelos empíricos, se 

a motivação pode ser um instrumento de melhoria no aproveitamento estudantil. Em outras 

palavras, este exercício empírico tem como objetivo principal responder às seguintes 

indagações:  

 

i) A motivação dos pais a incentivar a criança a estudar exerce impacto sobre o 

desempenho escolar?  

ii) O fato de o professor elogiar o aluno se apresenta como uma ação capaz de 

afetar seu desempenho? 

 

Caso o incentivo dos pais e o elogio do professor exerçam impacto positivo sobre o 

desempenho escolar, existe outra pergunta que este trabalho visa quantificar: 

 

iii)  Qual deles é mais eficiente? Em outras palavras, qual exerce maior impacto 

sobre o desempenho dos alunos? 

Em termos gerais, pode-se dizer que os objetivos da dissertação são, primeiramente, 

de responder se aqueles alunos motivados por seus pais e/ou professores apresentam um 

desempenho escolar superior aos não elogiados e incentivados. Em seguida, procura-se saber 

se existe um diferencial na questão motivacional, ou seja, se a motivação dos pais produz um 

efeito diferenciado daquele promovido pela motivação dos professores, quantificando em 

termos de média este efeito, e analisando sobre quais aspectos cada efeito pode ser maior ou 

menor do que o outro para que seja dada uma noção da importância entre os efeitos 

motivacionais e sua ordem de grandeza. 

                                                 
1A experiência de Hawthorne foi realizada em 1927, pelo Conselho Nacional de Pesquisas dos Estados Unidos 
(National Research Council), em uma fábrica da Western Electric Company, situada em Chicago, no bairro de 
Hawthorne e sua finalidade era determinar a relação entre a intensidade da iluminação e a eficiência dos 
operários medida através da produção. A experiência foi coordenada por Elton Mayo e estendeu-se à fadiga, 
acidentes no trabalho, rotatividade do pessoal (turnover) e ao efeito das condições de trabalho sobre a 
produtividade do pessoal. http://pt.wikipedia.org/wiki/Experiência_de_Hawthorne 
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Para responder a estas indagações, utiliza-se das informações da Prova Brasil de 2007 

e, emprega-se um modelo de diferenças para aferir o efeito causal da motivação sobre a nota 

de proficiência de português e matemática dos alunos da 4ª e 8ª série, respectivamente, 5º e 9º 

ano. 

Os modelos contemplam duas variáveis dummies para captar o efeito da motivação, 

uma para aferir o impacto do incentivo dos pais de modo que o aluno se sinta instigado 

estudar e outra para captar o elogio do professor. Além dessas variáveis e, como este estudo 

pretende cotejar o efeito causal da motivação, se faz necessário incluir outras variáveis de 

controle que estão correlacionadas com o desempenho escolar dos alunos como, por exemplo, 

as características dos alunos, dos pais, professores, das escolas e da turma. 

Para alcançar os objetivos aqui estabelecidos, esta dissertação está dividida em mais 

quatro capítulos. O próximo se dedica a discutir os aspectos teóricos e as evidências empíricas 

sobre os efeitos do incentivo no aprendizado dos alunos. O terceiro capítulo contempla a parte 

metodológica, composta pela fonte dos dados, o modelo econométrico, a descrição das 

variáveis e análise descritiva. A análise e discussão dos resultados é o tema do quarto 

capítulo. E, por fim, são tecidas as considerações finais da pesquisa. 

 

 



 

 12

2. ASPECTOS TEÓRICOS E EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS SOBRE OS EFEITOS DO INCENTIVO  

 

O contexto escolar permite o desenvolvimento de algumas destas problemáticas tais 

como problemas de aprendizagem, dificuldade de leitura/escritura e interpretação e do 

número de reprovações.  

A questão da violência, desrespeito e o bullying em sala de aula, e o fatos da existência 

de alunos que não respeitam aos professores, não obedecem as suas ordens, desafiam sua 

autoridade e cometem pequenos delitos como porte de armas na escola, uso de drogas, entre 

outros (Abramovay, 2003), também são fenômenos somatizados no ambiente escolar.  

Inserido neste amplo contexto, considerar os alunos como sendo os únicos geradores e 

mantenedores dos problemas escolares mostra-se, na atualidade, incompleto (Neves e 

Almeida, 2003). Existem estudos que relacionam comportamentos agressivos entre alunos 

com a impaciência dos professores diante de determinadas situações (Ceccon, Oliveira e 

Oliveira, 1997). 

É defendido que estas atitudes sejam decorrentes da precariedade do trabalho em quem 

alguns professores estão submetidos, tais como: a falta de recursos materiais e de condições 

de trabalho, acúmulo de exigências que levam à sobrecarga de trabalho e que estes se 

encontram com uma realidade de trabalho diferente daquilo que os ideais pedagógicos 

preconizam. Estes fatores podem incidir diretamente nas atitudes dos docentes, gerando 

conflitos nas atividades escolares (Esteve, 1999).  

No Brasil existe uma questão primordial no que tange o ensino fundamental público, a 

saber, qual modelo deve ser utilizado como referência, de tal maneira que possa ser 

implementado de forma universal em todo o país. Obviamente, espera-se que este modelo seja 

sinônimo de qualidade e eficiência. Sabe-se que país ainda tem muito a avançar quando 

comparado com outros países desenvolvidos – e até mesmo com vizinhos próximos como 

Chile e Argentina, sobre a questão da qualidade do ensino público.  

Com o intuito de reduzir este quadro de déficit em comparação com outros países, foi 

elaborado um programa de gestão que visa – para além do entendimento pedagógico da 

relação qualidade/quantidade educacional – no curto prazo, um aumento do número de alunos 

matriculados em escolas, quaisquer que fossem suas condições de funcionamento (Arelaro, 

2005). Em paralelo a ideia anterior, não houve um aumento substancial nos recursos dirigidos 
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para a educação uma vez que a tese em questão é a de que os recursos disponíveis eram 

suficientes, só não eram bem administrados.2  

A ideia defendida era a de que o aluno precisava ser motivado para um melhor 

desenvolvimento em sala. Foi defendido que o aluno motivado é aquele capaz de superar as 

dificuldades e ter uma melhor aprendizagem.3  

Assim, o professor, ao motivar seus discentes deve em primeiro lugar dar tratamento 

igual a todos seus alunos, independentemente do tipo racial e do gênero, aproveitando com 

isso as vivências que o aluno traz para a escola e mostrando-se disponível para o aluno, ou 

seja, para que ele compreenda que pode sempre contar com o professor.  

Quanto à escola, esta possui a incumbência de elevar a autoestima do aluno4 o que a 

princípio parece ser apenas responsabilidade do professor deve também ser dividida com a 

família e com a escola. A educação proporcionada pela escola pode representar na vida do 

aluno um meio para se ter um futuro melhor em termos de emprego, família e uma melhor 

visão e perspectiva de mundo. 

Em paralelo a estes argumentos, existem também alguns trabalhos na literatura que 

citam a necessidade de uma ampla reformulação nos conceitos de avaliação da aprendizagem 

(Arelaro, 2005).  

No Brasil, especialmente no ensino básico, objeto deste estudo, a avaliação consiste 

basicamente em uma prova presencial que analisa os conhecimentos dos alunos de forma 

individual e sem consulta. Contudo, dado que o processo de aprendizagem não segue um 

somatório simples de conhecimentos, mas pressupõe uma aquisição complexa, não se pode 

impedir as crianças de seguir adiante nos seus estudos escolares, ou seja, a progressão 

continuada, mesmo sem o eventual domínio de parte dos conteúdos trabalhados em sala de 

aula, possa ser uma ferramenta importante, podendo vir a ser adotada no país.5 

Existem trabalhos nessa linha que defendem esta prática, como Menezes-Filho (2001). 

O autor propôs que se excluísse a “reprovação anual” adotada com alta freqüência pelos 

sistemas públicos de ensino. Foi defendido que os professores deveriam estar preparados para 
                                                 
2 O argumento anterior é de certa forma, verdadeiro, sobretudo no que tange à qualidade da gestão dos recursos 
públicos. Porém, o Brasil conta ainda com baixos níveis de investimento na educação básica, que é o alvo da 
análise feita nesta dissertação. 
3 Cabe fazer um paralelo entre motivação e interesse: o interesse é algo individual, próprio onde à conquista é o 
foco, está em primeiro plano. Já a motivação parte de um contexto mais amplo. Ela parte de fora para dentro 
notadamente a partir de fatores externos. O papel da família, do professor e da escola deve ser considerado. 
4 Vale ressaltar que a escola, por si só, não tem condições de suprir todas as carências existentes na formação 
educacional e cultural dos seus alunos. Todavia, deve-se compreender que o papel da família é imprescindível no 
processo ensino-aprendizagem. 
5 Para mais detalhes, ver Menezes-Filho (2001). 



 

 14

trabalhar com novos fatos científicos, em vez de simplesmente “punir” os alunos com a 

“reprovação”. Porém, vale salientar que não sendo mais a promoção um mérito daqueles que 

se esforçaram, a dedicação aos estudos pode passar a não ser mais necessária.  

Contudo, a reprovação recorrente de alguns alunos e o fato destes continuarem com 

baixo desempenho escolar enseja no questionamento segundo o qual a crença de que a pouca 

aprendizagem é consequência da não-reprovação anual, como predica Jacomine (2008). A 

motivação enquanto ferramenta educacional pode ser praticada sob a forma de incentivo por 

meio da auto-estima dos alunos e não da punição. 

Os fatores socioeconômicos também são estudados e analisados como possíveis 

causadores dos hiatos entre as notas dos alunos. Há evidências segundo as quais as variáveis 

categóricas como, por exemplo, raça e gênero, se correlacionam com a qualidade e 

produtividade acadêmica dos alunos, ver Salvador (2009).  

Ainda segundo Salvador (2009), o gênero é um fator preponderante quando se fala em 

desempenho de matemática, bem como os indivíduos autodeclarados como branco tem 

melhor desempenho acadêmico, quando comparado às outras raças, o que potencialmente 

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

Todavia, é bom ressaltar que estes resultados ainda não estão consolidados na literatura. 

A discussão de salários dos docentes e seu impacto na educação também é pertinente, 

uma vez que há uma diferenciação entre salários não só entre os sexos, mas também entre as 

raças, implicando um dos possíveis causadores do viés na aferição das notas da Prova Brasil. 

Kingdon et al. (2007), por exemplo, calcularam o efeito dos salários no rendimento dos 

alunos e, verificaram que existe uma correlação positiva, ou seja, professores mais bem 

remunerados tende a aumentar o desempenho dos alunos. 

Sob o prisma da escolha individual dos alunos, a decisão do nível educacional 

adquirido e o desempenho na escola podem ser influenciados por fatores como a condição 

socioeconômica do aluno, a compatibilidade do estudo com a inserção no mercado de 

trabalho6, a questão da região onde o aluno reside, as suas características observadas, como 

idade e sexo. 

Além destas características observadas, existem algumas que não são observadas, 

como talento, determinação e vontade de continuar estudando que também exerce impacto 

sobre o desempenho escolar, no entanto, a literatura ainda não encontrou um mecanismo de 

mensurar estes efeitos, uma vez que a maioria dos dados de educação disponível não 
                                                 
6 Ver Filgueira, Filgueira e Fuentes (2000). 
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apresenta estas características, principalmente, por questões relativas às dificuldades de 

mensuração destas variáveis, como o quociente de inteligência, por exemplo.  

Porém, existe uma série de metodologias que visam melhorar a acurácia das 

estimativas dos efeitos de tratamentos sobre o desempenho dos alunos. A importância das 

características familiares na chance de progresso escolar é um resultado aceito na discussão 

teórica e empírica e é considerada como um dos principais fatores responsáveis pela 

manutenção do ciclo intergeracional de pobreza. Santos et al. (2000) discutem a relevância 

da variável educação dos pais, no que diz respeito ao aumento da probabilidade de progresso 

escolar e melhora da qualidade do ensino deste aluno. 

Assim, existem várias questões na literatura que ilustram a complexidade do contexto 

escolar, e somam-se a estas, a ausência de estímulo aos professores e profissionais da 

educação. Existe o constante esforço para modificar tal quadro, buscando-se um melhor 

entendimento e que não se resuma apenas aos problemas estruturais e instrumentais sem 

reportar possíveis soluções para estas questões centrais para a educação básica. Para Cunha 

(1999), o Brasil não possui tradição em processos de avaliação de professores em termos de 

realimentação da prática de sala de aula. Falar de “bom professor” provém de julgamento 

individual, considerando que este julgamento advém de certo tipo de juízo de valor.  

O autor argumenta ainda que na relação aluno-professor, ocorre um jogo de 

expectativas relacionadas aos respectivos desempenhos. Existe um consenso sobre os 

comportamentos esperados de um aluno e de um professor e, parte desta relação professor-

aluno é definida socialmente. O autor identifica em sua pesquisa certos parâmetros que 

mostram que o “bom professor” é aquele que conhece de forma profunda o conteúdo, escolhe 

formas adequadas de apresentar a matéria e tem bom relacionamento com o grupo.  

Os alunos, em dimensão oposta, possuem a ideia de que o “bom professor” tem a 

característica de se mostrar afetivo, associada ao trato do conteúdo a ser ensinado e à 

metodologia adotada, e sempre confiante nas potencialidades do aluno, na aprendizagem e 

nível de satisfação proporcionada para eles (os alunos).  

Segundo estes, as qualidades que são apregoadas ao “bom aluno” são: não mostra 

dificuldades em aprender e entende perfeitamente o que lhe é demandado e que ele demonstra 
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interesse pelo que está sendo ensinado, porém é autônomo, independente e disciplinado 

(Mantovanini, 2001).7 

A motivação seria assim o combustível para uma realização melhor de uma 

determinada tarefa, pois o individuo seria impulsionado a obter um melhor resultado. 

Segundo Tapia e Fita (1999, p. 77) “a motivação é um conjunto de variáveis que ativam a 

conduta e a orientam em determinado sentido para poder alcançar um objetivo”. Estudar a 

motivação consiste, desta forma, em se analisar os fatores que conduzem as pessoas realizar 

determinadas ações dirigidas em prol de alcançar objetivos específicos. 

Contudo, existem algumas condições necessárias para que haja aprendizagem. Dentre 

elas, destacam-se as condições psicológicas. Estas dizem respeito à motivação do indivíduo, 

ou seja, à forma como este se mobiliza e direciona sua ação na aprendizagem. Desta forma, a 

motivação funciona também como um processo interno que baseia em uma resposta de 

característica pessoal à determinada situação (Zanella, 1997).  

Para Lieury e Fenouillet (2000) a motivação seria o conjunto dos mecanismos 

biológicos e psicológicos que possibilitam o desencadear de uma ação, da orientação, da 

intensidade e da persistência podendo ser intrínseca e extrínseca. A primeira ocorre quando 

um indivíduo efetua uma atividade unicamente pelo prazer que ela lhe proporciona e a 

segunda é constituída de todas as situações em que ele faz alguma coisa para obter algo 

prazeroso, sendo que os indivíduos motivados de forma intrínseca são mais propensos a 

atribuir a si mesmos a causa de sua atividade.  

Donze e Gunnes (2011) desenvolveram um modelo no qual um professor se envolve 

na gestão da motivação do aluno por meio da escolha do ambiente de sala de aula. Os autores 

chegaram à conclusão de que o professor é capaz de motivar os alunos de alta capacidade, 

pelo menos no curto prazo, através da concepção de um ambiente competitivo. Para os alunos 

com baixa capacidade, a projeção de um ambiente de sala de aula mais focado na tutoria e 

padrões pré-estruturados ajuda a desenvolver a motivação intrínseca dos alunos e sua 

capacidade de superar as falhas. 

Em equilíbrio, o modelo preconiza que o professor escolhe uma estrutura de 

desempenho quando à capacidade do aluno é maior do que a metade da propensão para a 

motivação intrínseca. Caso contrário, ele escolhe uma estrutura de metas múltiplas. Assim, 

como resultado é que o nível de esforço é independente da capacidade do aluno e, portanto, 
                                                 
7 Note que ficam assim fora deste perfil as crianças que, por terem distúrbios cognitivos (doenças ou síndromes 
relacionadas à memória, habilidade, e controle motor), não compreendem o conteúdo ensinado, não têm bons 
resultados nas provas e em decorrência possuem uma maior probabilidade de reprovarem. 
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pode-se dizer que as recompensas, tais como notas, funcionam bem para alunos com alta 

capacidade.  

Mesmo assim, para estudantes de baixa capacidade ou intermediária, os professores 

não podem depender apenas de recompensas extrínsecas para promover o desempenho, 

mesmo em um contexto de prestação de contas. Diante de tais alunos, o professor deve 

escolher uma estrutura de sala de aula mais orientada para o aprendizado, de tal maneira que 

seja capaz de:  

 

i. Induzir o esforço, desenvolvendo o interesse dos alunos para a tarefa; 

ii. Impedir esses estudantes de adotar um comportamento de repudia pela sala de 

aula e mantê-los participando nas atividades de sala de aula; 

iii. Motivar os alunos quando eles são avessos ao risco, concentrando-se menos no 

resultado do teste; e,  

iv. Desenvolver a sua capacidade para superar falha, mantendo atenção e sua 

autoconfiança ao longo do tempo. 
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3.  NOTAS METODOLÓGICAS  

 

3.1 Fonte dos Dados 
 

O sistema educacional brasileiro é avaliado pela Prova Brasil. Esta prova tem o 

objetivo de produzir um diagnóstico do desempenho dos alunos em termos de aquisição de 

habilidades e competências e, não somente, de aprendizagem e conteúdos. A prova possui 

periodicidade de dois anos, e é aplicada aos alunos de séries finais de ciclos da Educação 

Básica – 4ª e 8ª (5º e 9º anos) séries do Ensino Fundamental que tenham mais de 20 alunos na 

série das escolas públicas urbanas. 

A Prova Brasil constitui, portanto, um sistema de accountability, pois envolve uma 

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

resultados por escolas, considerando professores, diretores e gestores como co-responsáveis 

pelo desempenho de seus estudantes, no sentido de mobilizá-los na busca da melhoria da 

qualidade de ensino.  

Foi em 2005 que se criou a Prova Brasil, com a necessidade de tornar a avaliação mais 

detalhada em complemento à avaliação já feita pelo SAEB. A Prova Brasil é censitária. Por 

esta razão, alcança os resultados tanto para o Brasil, quanto para os Estados e Distrito Federal, 

bem como para cada município e escola participante. Uma vez que a metodologia das duas 

avaliações - tanto do SAEB quanto da Prova Brasil - é a mesma, elas passaram a ser 

operacionalizadas em conjunto, desde 2007.  

A avaliação da Prova Brasil conjuga testes de desempenho, aplicados aos estudantes, 

com questionários socioeconômicos sobre fatores associados a esses resultados, endereçados a 

diferentes atores que compõem a escola. Os testes de desempenho concentram-se em língua 

portuguesa (leitura) e Matemática (resolução de problemas).  

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

Educação, as médias de desempenho na Prova Brasil subsidiam o cálculo do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).  O IDEB e as demais informações apuradas 

nas provas possibilitam ao MEC e às secretarias de educação definir ações voltadas para a 

correção de distorções e a direção de seus recursos técnicos e financeiros para áreas 

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

desigualdades existentes.  
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A Prova Brasil foi aplicada no período de 5 a 20 de novembro de 2007, em todos os 

Estados do país e no Distrito Federal. Ela foi inicialmente realizada em 5.387 municípios de 

todas as unidades da Federação, avaliando 3.392.880 alunos de 4ª e 8ª séries do ensino 

fundamental, distribuídos em 125.852 turmas de 40.962 escolas públicas urbanas. Estas 

provas constaram de uma avaliação de Língua Portuguesa (com foco em leitura) e uma de 

Matemática, com questões elaboradas a partir do que está previsto nos currículos de todas as 

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

3.2 Modelagem Econométrica 
 

Para cotejar a diferença na nota do português e matemática da 4ª e 8ª série, emprega-se 

o modelo de regressão linear múltipla. Isto é, além da variável de interesse, incentivo dos pais 

e dos professores, utilizam-se das características dos alunos, pais, professores, escolas e da 

turma. Assim, o modelo a ser estimado é especificado como: 

iiiiiiiijl uTEiPPRAIncentivoY +++++++= ηλγββδα ''''''                                                (1) 

Neste caso, ijlY  é a nota de proficiência, o subscrito i refere-se ao aluno, j a série (4ª ou 8ª), 

enquanto l a disciplina (isto é, português ou matemática). δ  capta o efeito do incentivo dos 

pais e dos professores por meio de duas variáveis dummies que assumem valor igual, a 1 se os 

pais e/ou os professores incentivam ou elogio os alunos, ou seja, incentivo representa a 

variável de análise da motivação que o aluno recebe para estudar a partir dos pais e/ou 

professores.  Ai representa as características dos alunos, Ei das escolas, Pi dos pais do aluno, 

PRi do professor do aluno, Ti representa o grupo da turma. Por fim, iu  equivale ao termo de 

erro da regressão.  

Lembrando que o objetivo é avaliar o impacto líquido do incentivo, δ  tende a captar o 

efeito causal dos incentivos no desempenho escolar. Vale ressaltar que a equação (1) utiliza 

apenas alunos que não abandonaram e nem reprovaram nenhuma série. A opção por este 

recorte se justifica pela necessidade de aferir o efeito do incentivo dos pais e do elogio dos 

professores sobre os alunos aprovados.  

A questão da reprovação pode ser vista como um item de importância, uma vez que 

alguns autores descrevem que da forma como ocorre, está longe de ser a ideal. Na verdade a 

reprovação perpetua o déficit no aprendizado. No caso do abandono, que pode também ser 

tanto em decorrência do déficit quanto de fatores externos, também tende a não contribuir 
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positivamente com o desempenho. Assim, ambos os grupos, tratamento e controle, 

contemplam apenas alunos aprovados e a diferença entre eles.  

3.3 Descrição dos Dados  
 

Para avaliar os efeitos da motivação dos pais e dos professores no desempenho 

escolar, utiliza-se das notas de português e matemática, dos alunos da 4ª e 8ª série (ou 5º e 9º 

ano). No entanto, como o desempenho pode estar relacionado a outros fatores como, por 

exemplo, as características dos alunos, pais, professores, escola e da turma, utiliza-se destas 

cinco características que podem ajudar a explicar o desempenho além do incentivo dos pais e 

dos professores. 

Desta forma, pode-se dizer que o primeiro grupo de controle faz alusão às 

características físicas, sociais e econômicas dos alunos. Ademais, foram montadas variáveis 

que representam o sexo, a raça, se o indivíduo possui computador, se o aluno mora com a mãe 

e/ou pai, se trabalha, se fez pré-escola, quantos livros possui em casa, se faz o dever de casa 

da matéria e quantos banheiros possuem em casa. 

Em relação às características dos pais dos alunos, leva-se em consideração a 

escolaridade dos pais, especificamente, se o pai e/ou mãe possuem o ensino fundamental, se 

possuem o ensino médio, e se incentivam seu filho(a) a estudar. No tocante às variáveis de 

controle dos professores, utilizam-se das seguintes informações: salário, sexo, raça, se é 

graduado, se corrige o dever de casa que passa para os alunos, os anos de experiência na 

profissão e a experiência ao quadrado. 

Já em relação às escolas, optou-se por considerar em que região do país (Centro-Oeste, 

Norte, Sul, Nordeste ou Sudeste) e a qual dependência administrativa (Federal, Estadual ou 

Municipal) a escola pertence. E, por fim, em relação à turma que o aluno esta inserido, utiliza-

se da nota média da turma para captar algum efeito vizinhança, isto é, um efeito de grupo, 

pois se espera que a média da turma influencie a nota do aluno. O Quadro 1, reporta de 

maneira mais detalhada todas as características e as definições das variáveis empregadas por 

esta dissertação. 
Quadro 1: Descrição das Variáveis. 
Controle  Variável Definição 

 
A

lunos 

Cpu_aluno_internet Recebe 1 caso o aluno possua computador com internet e 0 c.c. 
Cpu_aluno_semnet Recebe 1 caso o aluno possua computador sem internet e 0 c.c. 

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 c.c. 

Preescola Recebe 1 caso o aluno tenha feito a pré-escola e 0 c.c. 
Trabalha_aluno Recebe 1 caso o aluno trabalha e 0 caso contrário. 
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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 c.c. 

Sexo_aluno Recebe 1 se o aluno é do sexo masculino, e 0 c.c. 
Raça_aluno_branco Recebe 1 se a raça do aluno for branco, e 0 c.c. 
Raça_aluno_pardo Recebe 1 se a raça do aluno for pardo, e 0 c.c. 
Raça_aluno_preto Recebe 1 se a raça do aluno for preto, e 0 c.c. 

Raça_aluno_amarelo Recebe 1 se a raça do aluno for amarelo, e 0 c.c. 
Raça_aluno_indio Recebe 1 se a raça do aluno for índio, e 0 c.c. 

 
Pais 

Efm_pai_aluno Recebe 1 se o pai do aluno possui o ensino fundamental e 0 c.c. 
Eme_pai_aluno Recebe 1 se o pai do aluno possui o ensino médio e 0 c.c. 
Efm_mae_aluno Recebe 1 se a mãe do aluno possui o ensino fundamental e 0 c.c. 
Eme_mae_aluno Recebe 1 se a mãe do aluno possui o ensino médio e 0 c.c. 

Incentivo Recebe 1 se os pais do aluno incentivam ele a estudar e 0 c.c. 

 
Professores 

Profcor Recebe 1 se o professor do aluno sempre corrige o dever de casa em sala 
de aula, e 0 c.c. 

Segundograu Recebe 1 se o professor possui o segundo grau completo e 0 c.c. 
Salario_prof Salário do professor. 

Exp_prof Experiência em anos do professor. 

Elogioprof Recebe 1 se o professor motiva seu aluno elogiando se faz o dever de 
casa, e 0 c.c. 

Sexo_prof_masc Recebe 1 se o sexo do professor for masculino e 0 c.c. 

 
Escola 

N Recebe 1 se a escola do aluno se situa na região Norte e 0 c.c. 
NE Recebe 1 se a escola do aluno se situa na região Nordeste e 0 c.c. 
SE Recebe 1 se a escola do aluno se situa na região Sudeste e 0 c.c. 
S Recebe 1 se a escola do aluno se situa na região Sul e 0 c.c. 

CO Recebe 1 se a escola do aluno se situa na região Centro-Oeste e 0 c.c. 

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

Adm_Estadual Recebe 1 se a escola do aluno possui dependência administrativa estadual 
e 0 c.c. 

Adm_Municipal Recebe 1 se a escola do aluno possui dependência administrativa 
municipal e 0 c.c. 

 
Turm

a 
Media_Turma 

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. 

3.4 Estatísticas Descritivas 
 

Apresentada a fonte dos dados, a metodologia econométrica e a descrição da base de 

dados, dar-se-á inicio a exploração destas informações por meio das estatísticas descritivas 

das notas de português e matemática do 5º e 9º ano, bem como das características dos alunos, 

pais, professores, escola e da turma, descritas na Tabela 1. 

Percebe-se pela Tabela 1 que a média da nota de português é inferior à de matemática, 

tanto para 4ª quanto para a 8ª série. Além disso, verifica-se que as notas da 8ª são superiores 

as da 4ª. Note que, no caso das notas da 4ª série, a média foi de 179,65 e 196,23 em português 

e matemática, respectivamente. Isso representa dentro da escala SAEB, que varia de 0 a 400, 

que a média dos alunos orbitou entre metade da escala de notas possíveis.  
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Em relação às médias das notas para a 8ª série dentro da escala SAEB estas são 

maiores, o que indica que os alunos aprendem mais sobre o currículo da oitava em 

comparação com a quarta série. As notas orbitaram entre 230 e 241 para o português e 

matemática respectivamente. 
Tabela 1: Estatísticas Descritivas das notas de português e matemática, dos alunos da 4ª e 8ª série. 

 
Variável 

 

4ª série - 8ª série - 
Português Matemática Português Matemática 

Média Desvio-padrão Média 
Desvio-
padrão Média 

Desvio-
padrão Média Desvio-padrão 

Notas 179,65 40,76 196,23 42,99 230,67 43,76 241,93 43,184 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Em relação às variáveis de motivação, elogio do professor e incentivo o aluno a 

estudar pelos pais, verifica-se que as médias ficaram em 56,1% e 93,2% para os alunos da 4ª 

série, e 87,1% e 97,3% para os alunos da 8ª série. Isto indica que os pais incentivam mais os 

seus filhos a estudar do que os professores, o que nos mostra que há espaço para melhorar 

estes percentuais relativos aos docentes. 

As variáveis em análise mostram que em comparação com a quarta série, o elogio dos 

professores aumentou de forma significativa para 87% e 79%, em comparação com 56% e 

50% na quarta série. Isto indica um dos porquês da comparação das notas de quarta e oitava 

séries. Os alunos da oitava série obtiveram notas melhores em comparação com os alunos das 

quarta séries. 

Diante destes resultados descritivos, verifica-se a priori que há espaço para aumentar a 

motivação tanto dos pais quanto dos professores. No entanto, precisa-se averiguar se existe 

diferença estatística entre os comportamentos da motivação sobre as notas de português e 

matemática da 4ª e 8ª série; ou seja, se faz necessário estimar o efeito causal da motivação, 

para saber se de fato, existe algum efeito positivo na nota dos alunos ao serem incentivados 

tanto pelos professores quanto pelos seus pais. 
Tabela 3: Estatísticas Descritivas da motivação em relação às notas de português e matemática para 4ª e 8ª Série. 

Motivação  

4ª série 8ª série 
Português Matemática Português Matemática 

Média 
Desvio-
padrão Média 

Desvio-
padrão Média

Desvio-
padrão Média 

Desvio-
padrão 

Elogio do professor 0,561 0,321 0,501 0,289 0,871 0,291 0,791 0,299 
Incentivo dos pais 0,932 0,251 0,931 0,254 0,973 0,161 0,973 0,162 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo se dedica à análise e discussão dos resultados aferidos a partir da 

estimação da equação (1) pelo estimador de Mínimos Quadrados Generalizados (MQG) para 

correção de heteroscedasticidade. Vale ressaltar que os resultados são apresentados de forma a 

elucidar a discussão sobre a motivação enquanto ferramenta de melhora no desempenho 

escolar. Note pela Tabela 4,8 que a motivação de pais e professores exerce impacto positivo 

sobre as notas de português e matemática para os alunos do 5º e 9º anos (4ª e 8ª séries). 

Assim, pode-se inferir que o fato do aluno ser elogiado pelo professor e/ou incentivado pelos 

pais aumenta seu desempenho escolar. 

Verifica-se que para os alunos da 4ª série, tanto em português quanto em matemática, 

o incentivo dos pais é mais eficiente do que o elogio do professor, pois em matemática a nota 

aumente em 5,206 pontos, enquanto que o elogio do professor é capaz de aumentar a nota em 

2,723 pontos. Ao considerar o efeito sobre a proficiência de português, verifica-se que o 

incentivo dos pais aumenta em 7,308 pontos e o elogio do professor em 2,332 pontos. Ou 

seja, o efeito dos pais é pelos menos três vezes maior do que o do professor. E no caso do 

aluno, que recebe tanto elogio do professor quanto incentivo dos pais, a nota de português 

supera a do aluno que não recebe nenhum incentivo em 9,64 pontos, em média. 

Em relação aos efeitos dos incentivos para os alunos da 8ª série (9º ano), observa-se 

que ambos os efeitos são positivos. Porém, inferiores aos dos alunos da 4ª série (5º ano). 

Além disso, verifica-se que no caso da nota de matemática, o elogio do professor exerce 

maior impacto do que o incentivo dos pais, 2,666 vis a vis 2,153 pontos. Em relação à 

proficiência de português, percebe-se que o incentivo dos pais impacta pelo menos quatro 

vezes mais do que o elogio do professor. 

Uma característica que pode ser assinalada pelos resultados é que o incentivo dos pais 

melhora a nota, em tese, de todas as disciplinas para os dois ciclos. Porém, o efeito é mais 

contundente em português para os dois ciclos. Nota-se, segundo os resultados estimados, que 

o incentivo dos professores oferece a configuração inversa. Este gera maior ganho nas notas 

para os alunos da 8ª série (9º ano).  

Diante destes resultados, pode-se dizer que existem indícios de uma 

complementaridade dos dois efeitos. Portanto, uma estratégia adequada para promover um 
                                                 
8 A Tabela 4, no apêndice, reporta à estimativa do modelo completo, isto é, considerando todas as variáveis 
explicativas empregadas para estimar os impactos no desempenho de português e matemática. A tabela 3 
apresenta, isoladamente, os resultados do incentivo ao estudo. 
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aumento no desempenho escolar, deve passar tanto pelo incentivo dos pais quanto dos 

professores. Além disso, somando-se estes dois efeitos, motivação dos pais e professores, na 

média dos ciclos e matérias, eleva a nota de matemática na 8ª série em 4,8 pontos na escala 

SAEB. No entanto, em relação a proficiência de português, observe um efeito de 5,7 pontos, 

me média, na escala SAEB para a 8ª série (9º ano). 

Como este aumento não implica em investimentos ou qualquer outra política que gere 

ônus no sentido de que necessite algum investimento para ser implantado recomenda-se que a 

motivação pode ser defendida como uma prática pedagógica relevante, em tese, e mais, por 

não gerar custos, seria uma solução de ótimo de Pareto, pois todos os agentes tendem a ter 

ganhos. 

A discussão anterior se torna válida uma vez que os resultados do modelo indicaram 

que de fato a motivação parece ter impacto contundente para a melhora das notas dos alunos. 

E, o mais importante, é que os sinais foram todos positivos e significativos, o que mostra que 

há coerência entre o que o modelo econométrico propõe e o que a literatura de Psicologia da 

Educação sugere. 
Tabela 4: Resultados da regressão das notas de Português e Matemática para a 4ª e 8ª série (5º e 9º ano) em 
função da motivação por incentivo dos pais e do elogio do professor 
  

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

Matemática Português Matemática Português 
Incentivoestudar_aluno 5,206*** 7,308*** 2,153*** 4,674*** 
 (0,169) (0,163) (0,309) (0,324) 
Elogioprof 2,723*** 2,332*** 2,666*** 1,079*** 
 (0,158) (0,156) (0,135) (0,140) 
N (observações) 868.561 843.091 808.209 807.927 
R-squared 0,230 0,216 0,223 0,182 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
Nota: erro-padrão entre parênteses. *** refere-se à significância estatística ao nível de 1%. 

A equação (1) inclui além do incentivo dos pais e elogio do professor as características 

dos alunos, pais, professores, escola e da turma. Vale ressaltar que a inclusão destas variáveis 

no modelo tem o proposito de controlar os perfis dos alunos, evitando assim que o coeficiente 

da variável de análise, motivação dos pais e professores, seja uma composição de outros 

efeitos e, portanto, não reporte o efeito liquido (causal) do incentivo sobre as notas dos alunos 

que receberam pelo menos um dos incentivos em detrimento aqueles que ano receberam 

nenhum incentivo nem elogio. 

A questão do computador também é preponderante para a nota final do aluno em 

ambas as disciplinas. Contudo, essa variável deve ser interpretada com cautela, pois ela 

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

contribuem para a aquisição do computador e melhoram as notas, como o nível 
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socioeconômico da família do aluno. Alunos com melhores níveis econômicos e sociais, em 

média, tendem a auferir notas maiores. 

As variáveis que revelam as características dos pais dos alunos mostraram que todas 

são estatisticamente significantes, e demonstram consistência dos sinais com os artigos que 

relacionam o background familiar como um fator que afeta o desempenho acadêmico e a 

chance de avançar nos estudos. Um desses estudos é o de Arnett (2006), que conclui que as 

características de família, não somente a questão socioeconômica, mas também a etnia racial 

são fatores preponderantes no tipo de escola escolhida pelos pais. Dentre essas a variável que 

apresentou maior impacto da nota do aluno foi a dummy relacionada à formação do pai do 

aluno. A alfabetização do pai imprime uma importância consubstancial no aprendizado do 

filho. 

Observe ainda que alunos que moram com os pais e que possuem pais alfabetizados 

tendem a auferir notas melhores nas provas, e uma melhor qualidade de aprendizado. A 

escolaridade dos professores também afeta de forma positiva a nota do aluno. Tal resultado é 

corroborado pela literatura, pois, além dos anos de estudos afetarem a produtividade do 

trabalho, seja em qualquer área, a própria escolaridade se apresenta fortemente correlacionada 

com a qualidade do indivíduo. Indivíduos com alto grau de escolaridade tendem a ser mais 

produtivos, uma vez que estes tendem a ter um custo menor em obter mais anos de estudo. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Com o objetivo de aferir o impacto do incentivo dos pais e dos professores sobre a 

prova de proficiência em português e matemática dos alunos da 4ª e 8ª série, este trabalho 

utilizou da Prova Brasil, realizada pelo INEP em 2007. A estratégia de identificação dos 

grupos de tratamento e de controle foi baseada nos incentivos dados pelos pais e pelos 

professores. Desta forma, o grupo de tratamento é formado pelos alunos que receberam 

incentivos dos pais e dos professores, enquanto o grupo de controle contempla os alunos que 

não tiveram os incentivos.  

Os resultados foram obtidos a partir da estimação do modelo de diferenças, que tinha 

como indicador de impacto as notas de proficiência de português e matemática dos alunos da 

4ª e 8ª série. Para captar o efeito do incentivo dos pais e dos professores, utilizou-se de duas 

variáveis dummies, uma a partir do elogio do professor e outro para captar o incentivo dos 

pais. Além dessas variáveis, o modelo ainda dispunha de variáveis para captar os efeitos das 

notas a partir das características dos alunos, professores, pais, escolas e da turma. 

A partir dos modelos estimados, verificou-se que os alunos devem ser incentivados, 

tanto pelos professores, por meio de incentivos, quanto pelos pais. Além disso, pode-se dizer 

que os incentivos dos pais contribuem mais, em média, para melhorar o desempenho escolar 

do que o elogio do professor. 

Assim, visando melhorar a proficiência em português e matemática, deve-se valer da 

prática de incentivos, uma vez que as pessoas respondem a incentivos e a punições. Ademais, 

como não há nenhum custo adicional em incentivar, esta pratica deve ser entendida como um 

Ganho de Pareto, haja vista que alunos motivados (a partir dos incentivos e dos elogios) ficam 

em uma situação melhor, e não há custo agregado em se motivar. 

Como mostram as discussões anteriores sobre este tema a literatura é uníssona com 

relação à prática da motivação. Pode-se concluir que esta prática deve ser encorajada tanto na 

escola pelos professores quanto em casa, pelos pais. Ainda pode-se dizer que os resultados 

encontrados estão alinhados ao de Donze e Gunnes (2011), devido à importância da 

motivação para promover o esforço dos alunos cujas habilidades não são elevadas e, assim, 

tende a garantir que estes se interessem por um ambiente em sala de aula que promova o 

aprendizado como premiação, ao invés de uma estrutura meramente punitiva para quem não 

aprende e tira notas ruins. 
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Portanto, a política pedagógica deve se valer da motivação, ou seja, deve primar pelo 

incentivo, pois na média ajuda a melhorar o desempenho dos estudantes. Diante disso, pode-

se concluir que dados os limites do modelo teórico utilizado, a motivação é positiva para os 

alunos, em média, no que tange seu desempenho em português e matemática.  
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Apêndice 
 

Apêndice A – Tabela 
Tabela 2 – Estatísticas Descritivas das variáveis explicativas, para 4ª e 8ª Série. 

Variáveis explicativas 
 

4ª série 8ª série 
Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão 

Cpu_aluno_internet 0,208 0,406 0,237 0,425 
Cpu_aluno_semnet 0,093 0,29 0,111 0,314 

Banheiro_aluno 1,341 0,729 1,369 0,719 
Efm_pai_aluno 0,307 0,461 0,38 0,485 
Eme_pai_aluno 0,19 0,393 0,225 0,418 
Morapai_aluno 0,734 0,442 0,73 0,444 

Eme_mae_aluno 0,215 0,411 0,268 0,443 
Efm_mae_aluno 0,358 0,479 0,435 0,496 
Moramae_aluno 0,942 0,233 0,921 0,269 

Preescola 0,747 0,435 0,837 0,369 
Trabalha_aluno 0,124 0,33 0,199 0,399 
Livros_aluno 48,675 59,764 122,252 96,255 

Abandonou_aluno 0,063 0,243 0,067 0,249 
Reprovado_aluno 0,288 0,453 0,319 0,466 

Norte 0,091 0,288 0,078 0,268 
Nordeste 0,23 0,421 0,232 0,422 
Sudeste 0,441 0,496 0,486 0,5 

Sul 0,162 0,368 0,144 0,351 
Centroeste 0,077 0,266 0,06 0,238 

Fazdeverport 0,728 0,445 0,581 0,493 
Profcorport 0,778 0,415 0,817 0,386 
Elogioprof 0,561 0,321 0,871 0,291 

Incentivoestudar_aluno 0,932 0,251 0,973 0,161 
Segundograu 0,179 0,383 0,024 0,152 

Salario_professor 1219,97 629,462 1374,87 669,459 
Experiencia_professor 16,54 7,388 15,648 7,399 

Experiencia_sqr 328,164 225,88 299,601 221,84 
Sexo_aluno 0,483 0,5 0,455 0,498 

Sexo_professor_masculino 0,087 0,282 0,145 0,352 
Raça_aluno_branco 0,358 0,479 0,373 0,484 
Raça_aluno_pardo 0,466 0,499 0,455 0,498 
Raça_aluno_preto 0,109 0,311 0,102 0,303 

Raça_aluno_amarelo 0,03 0,169 0,037 0,189 
Raça_aluno_indio 0,038 0,191 0,033 0,18 

Raça_professor_pardo 0,36 0,48 0,32 0,466 
Raça_professor_preto 0,084 0,277 0,073 0,26 

Raça_professor_amarelo 0,025 0,155 0,024 0,153 
Raça_professor_branco 0,524 0,499 0,577 0,494 
Raça_professor_indio 0,007 0,084 0,006 0,077 

Adm_federal 0,001 0,026 0,002 0,041 
Adm_estadual 0,354 0,478 0,7 0,458 

Adm_municipal 0,645 0,479 0,298 0,457 
Identificacao_racial 0,424 0,494 0,436 0,496 

Identificacao_brancos 0,221 0,415 0,255 0,436 
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Identificacao_pretos 0,013 0,112 0,01 0,098 
Identificacao_genero 0,514 0,5 0,531 0,499 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 5 – Resultados da regressão das notas com as dummys de motivação dos pais e professores 
  

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

Matemática Português Matemática Português 
Cpu_aluno_internet 1,722*** 2,113*** 4,316*** 5,525*** 
 (0,112) (0,109) (0,117) (0,120) 
Cpu_aluno_semnet 6,389*** 5,722*** 6,134*** 5,641*** 
 (0,143) (0,138) (0,140) (0,144) 
Banheiro_aluno 0,966*** 0,268*** 0,486*** -0,0997 
 (0,0599) (0,0578) (0,0641) (0,0655) 
Mediadaturma 0,675*** 0,614*** 0,701*** 0,630*** 
 (0,00218) (0,00225) (0,00238) (0,00253) 
Eme_pai_aluno 1,281*** 1,669*** 4,285*** 5,596*** 
 (0,116) (0,112) (0,113) (0,116) 
Morapai_aluno 0,569*** 0,624*** 0,00532 -0,818*** 
 (0,0955) (0,0927) (0,100) (0,104) 
Eme_mae_aluno 6,219*** 6,086*** 5,658*** 6,567*** 
 (0,110) (0,107) (0,106) (0,110) 
Moramae_aluno 2,765*** 2,937*** 1,833*** 1,934*** 
 (0,191) (0,185) (0,174) (0,182) 
Preescola 9,610*** 8,621*** 4,879*** 4,965*** 
 (0,0981) (0,0952) (0,127) (0,131) 
Trabalha_aluno -12,30*** -14,57*** -3,452*** -5,699*** 
 (0,140) (0,133) (0,121) (0,124) 
Livros_aluno 0,00567*** 0,00996*** -0,00576*** -0,00520*** 
 (0,000426) (0,000686) (0,000452) (0,000466) 
Norte -3,673*** -3,654*** -2,259*** -2,286*** 
 (0,156) (0,154) (0,174) (0,179) 
Nordeste -3,594*** -4,136*** -2,285*** -3,374*** 
 (0,131) (0,128) (0,135) (0,137) 
Sul 1,430*** 0,775*** 1,465*** 0,607*** 
 (0,121) (0,116) (0,131) (0,132) 
Centro-oeste 0,126 0,0703 0,949*** -0,00241 
 (0,162) (0,157) (0,187) (0,194) 
Fazdevermat 8,578*** - 11,09***  
 (0,105)  (0,0898)  
Profcormat 1,788*** - 2,729***  
 (0,111)  (0,122)  
Incentivoestudar_aluno 5,206*** 7,308*** 2,153*** 4,674*** 
 (0,169) (0,163) (0,309) (0,324) 
Superior 0,365*** 0,484*** 0,839*** 0,710*** 
 (0,108) (0,105) (0,200) (0,223) 
Log_salario 0,391*** 0,595*** -1,013*** -0,624*** 
 (0,0983) (0,0962) (0,101) (0,103) 
Experiencia_professor 0,00651 -0,00371 -0,0340 -0,0405 
 (0,0257) (0,0249) (0,0256) (0,0266) 
Experiencia_sqr 5,99e-07 0,000304 0,00257*** 0,00255*** 
 (0,000840) (0,000814) (0,000853) (0,000883) 
Sexo_aluno 5,628*** -6,021*** 9,584*** -11,17*** 
 (0,0842) (0,0811) (0,0896) (0,0921) 
Sexo_professor_masculino -0,230 -0,438*** 0,233** -0,195 
 (0,144) (0,145) (0,0910) (0,128) 
Raça_aluno_pardo -0,642*** -0,647*** -4,218*** -4,278*** 
 (0,0930) (0,0896) (0,0988) (0,102) 
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Raça _aluno_preto -9,933*** -8,979*** -9,434*** -8,024*** 
 (0,148) (0,144) (0,161) (0,169) 
Raça _aluno_amarelo -2,051*** -3,797*** -0,685*** -1,783*** 
 (0,262) (0,251) (0,240) (0,248) 
Raça _aluno_indio -0,936*** 0,425** -5,685*** -4,924*** 
 (0,220) (0,215) (0,245) (0,254) 
Elogioprof 2,723*** 2,332*** 2,666*** 1,079*** 
 (0,158) (0,156) (0,135) (0,140) 
Adm_federal 6,098*** 5,907*** 14,86*** 13,03*** 
 (1,550) (1,334) (1,001) (0,979) 
Adm_estadual -0,939*** -0,624*** -1,210*** -1,070*** 
 (0,0891) (0,0861) (0,0983) (0,100) 
Fazdeverport - 8,933***  7,364*** 
  (0,0959)  (0,0940) 
Profcorport - 1,928***  3,555*** 
  (0,100)  (0,121) 
Constant 35,82*** 45,79*** 60,13*** 81,43*** 
 (0,832) (0,805) (0,983) (1,003) 
N (observações) 868.561 843.091 808.209 807.927 
R-squared 0,230 0,216 0,223 0,182 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
Nota: erro-padrão entre parênteses. *, ** e *** refere-se à significância estatística aos níveis de 10%, 5% e 1%. 


