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RESUMO 

 

Este estudo teve o objetivo de analisar o desempenho acadêmico de estudantes de toda a Rede 

Pública Estadual de São Paulo no Sistema de Avaliação de Rendimento do Estado de São Paulo 

- SARESP no ano de 2012 e buscar associações entre este desempenho acadêmico e fatores 

familiares e socioeconômicos.  

A pesquisa contou com uma amostra de 85.280 alunos dos 3º e 5º anos do Ensino Fundamental 

I e com a análise de dois bancos de dados fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo: (i) resultados do SARESP e (ii) Questionário dos Pais (respondido por 

pais/responsáveis dos alunos) com dados socioeconômicos e culturais dos estudantes e seus 

familiares. Os resultados do estudo apontaram um bom desempenho acadêmico dos alunos 

participantes e identificou importantes fatores que contribuíram para isso. A participação ativa 

dos pais/responsáveis mostrou-se um fator estatisticamente associado ao melhor desempenho 

escolar das crianças da amostra, com atitudes como: participação nas reuniões escolares, estar 

em contato com os professores para saber sobre o desempenho da criança, se preocupando em 

separar um local adequado para o estudo do aluno em casa, entre outros. Foi observado também 

um melhor desempenho acadêmico entre estudantes de escolas que (i) incluíram mais os 

pais/responsáveis no processo acadêmico, (ii) que valorizaram mais a presença dos mesmos e 

(iii) que contavam com melhores recursos humanos e físicos. Finalmente, verificou-se que a 

postura do próprio aluno, principalmente quanto à sua responsabilidade nos estudos em casa, 

também se mostrou associada estatisticamente ao seu melhor desempenho. 

Assim, esse estudo permite concluir que a escola e a família são fundamentais no processo 

educacional dos alunos do Ensino Fundamental I de Escolas Estaduais de São Paulo. Além 

disso, indica a importância da avaliação em larga Escala do SARESP, como relevante 

instrumento para identificação e reflexão sobre a realidade da educação pública brasileira.  

 

Descritores: Desempenho acadêmico; perfil socioeconômico; família; avaliação; SARESP. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present paper aims to analyze the academic performance in the Evaluation System of the 

State of São Paulo (SARESP) in 2012, taken by students of State Schools of São Paulo, in order 

to search associations between academic performance and families’ social-economic aspects.  

The research had a total of 85,280 students of 3rd and 5th grades from Elementary School and 

two database provided by Education Secretary of São Paulo: (i) individual results of SARESP 

exams; (ii) student’s social-economic profile: students and families’ social-economic and 

cultural data. The results showed good performance from students and identified several factors 

that contributed to that. Parents’ involvement was an aspect that proved to be statistically 

associated to a better school performance, such as attending school meetings, being in touch 

with teachers to know about their sons’ achievements, helping their children find a place to 

study at home, among others. The research has also showed that schools with better 

performance were the ones that (i) included parents in the academic process, (ii) valued parents’ 

presence in the process, and (iii) had better facilities and human resources. Finally it was 

possible to conclude that students’ attitude towards their responsibility in studying at home is 

also associated statistically to a good performance.  

This way we can conclude that school and family are the key to the students’ educational and 

social process, contributing to their academic improvement. We also state that SARESP large-

scale evaluation is an important tool to identify and reflect on the reality of Brazilian education. 

 

Keywords: Academic performance; social-economic profile; family; evaluation; SARESP. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação, os problemas de aprendizagem e, consequentemente, o desempenho 

acadêmico dos estudantes são assuntos que figuram como grande foco de interesse para 

diversos profissionais, tanto da área da Educação quanto da Saúde. Nesse âmbito, vale destacar 

que uma série de autores se dedica a pesquisá-los em suas investigações, de modo que delas 

resultam muitos artigos (ANDRADA, 2003; OKANO, LOUREIRO, 2004; LOUREIRO, 

MEDEIROS, 2004; LINHARES ET AL, 2004; FERNÁNDEZ, 1991; JACOB E LOUREIRO, 

2004; MARTURANO E FERREIRA, 2004; PARENTE, 2000; CHARLOT, 2000). Portanto, 

diante da flagrante relevância dos referidos temas, cumpre-nos o desafio de encontrar respostas 

para o elevado número de famílias que diariamente recorrem às clínicas psicológicas em busca 

de resposta e de auxílio profissional em virtude do baixo desempenho acadêmico dos seus filhos 

ou familiares. 

Conforme Jacob e Loureiro (2004), o fracasso escolar pode englobar um número 

considerável de variáveis individuais, familiares e escolares. 

Carneiro et al (2003) diz que o insucesso escolar pode acontecer por motivos externos ao 

indivíduo e afetá-lo, ainda que indiretamente, e/ou por situações internas. Os motivos externos 

mais comuns podem ser a situação socioeconômica das famílias, que muitas vezes estimulam 

o trabalho infantil, ou ainda apresentar causas socioinstitucionais como as condições físicas da 

escola, assim como problemáticas administrativas, salariais ou pedagógicas (dentre elas, a 

formação do professor). 

 Quanto às causas internas é possível relacionar o desenvolvimento cognitivo, afetivo-

emocional, motivacional e de relacionamento. É legítimo observar que o esforço para explicar 

o insucesso escolar geralmente é pautado no fracasso da criança com relação às suas tentativas 

de aprendizagem, não importando se a causa é interna ou externa.  

Paín (1992), ao analisar os principais fatores que causam o fracasso escolar, citou os 

orgânicos: sistema nervoso sadio, funcionamento glandular, boa alimentação e boas condições 

para o sono; os específicos: transtorno de linguagem, indeterminação da lateralidade, dislexia; 

os psicógenos: inibição ou defesa; e os ambientais: possibilidades reais que o meio oferece, 

estímulos, qualidade da moradia, do bairro, da escola, de lazer, esportes e meios culturais como 

jornais, TV, rádio etc. Paín (1992) diz ainda que é possível considerar o problema de 
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aprendizagem ou fracasso acadêmico como um sintoma, uma vez que não aprender não 

representa um quadro definitivo. 

Geralmente, as famílias chegam angustiadas, irritadas aos consultórios, com sentimento 

de impotência diante do baixo desempenho da criança quando procuram os serviços de apoio, 

às vezes encaminhadas por pressão da escola e professores (MARTURANO; FERREIRA, 

2004). De modo geral, essas crianças chegam com idade entre sete e doze anos, quando estão 

cursando o Ensino Fundamental I. Delas, a maioria é composta de meninos e a reclamação 

principal está associada a dificuldades no desempenho acadêmico, aliando-se a isso distúrbios 

emocionais e de comportamento (JACOB; LOUREIRO, 1996).  

Considerando a complexidade e os reflexos dos problemas de aprendizagem como os de 

desempenho acadêmico citados acima, a partir da década de 1990 teve início no Brasil um 

processo de avaliações em grande escala nas três esferas públicas, municipal, estadual e federal, 

visando aprimorar o sistema de ensino no País. Observa-se então, desde este período, grande 

empenho em implantar novas formas de organizar o ensino (ARCAS, 2010). 

Especificamente no Estado de São Paulo há um sistema de avaliação denominado 

“Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP”, que ocorre 

anualmente desde 1996 (exceto nos anos de 1999 e 2006) sob responsabilidade da Secretaria 

da Educação de São Paulo. O SARESP avalia o desempenho acadêmico do aluno com uma 

prova que varia de zero a 100 pontos. Esse sistema acaba por garantir uma avaliação 

uniformizada de todos os alunos de todas as escolas públicas estaduais de São Paulo (ARCAS, 

2010). 

O SARESP é um sistema de avaliação que tem o objetivo de “fornecer informações 

consistentes, periódicas e comparáveis sobre a situação da escolaridade básica na rede pública 

de ensino paulista, capazes de orientar os gestores do ensino no monitoramento das políticas 

voltadas para a melhoria da qualidade do ensino.” (SEE/SP – Secretaria da Educação de São 

Paulo; FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação), sendo que as escolas 

particulares interessadas também podem participar, desde que assumam as despesas. Por meio 

dessas avaliações é possível acompanhar anualmente o desenvolvimento das escolas, analisar 

sua evolução e comparar entre os Estados do País que também participam de outras avaliações 

similares.  

Com base nesse cenário, apresentamos a seguir uma revisão da literatura referente a este 

tema.  
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1.1 REVISÃO DA LITERATURA  

 

1.1.1 Contextualizando a Educação 

 

A trajetória da Educação no Brasil é fortemente marcada pela exclusão e desigualdade, 

conhecida por seus déficits quantitativos e qualitativos, uma educação alienada em uma 

sociedade de contradições (FREIRE, 2001). A disparidade de oportunidades no Brasil é enorme 

e grave, o que muitas vezes leva, após sucessivas repetências, à evasão escolar, configurando 

um fenômeno conhecido por Fracasso Escolar. Conforme Esteban (2012), a partir da década de 

oitenta a Educação passou por inúmeras mudanças: maior oferta de vagas nas escolas, 

diminuição nos índices de repetências e de evasão escolar, maior volume de recursos e políticas 

públicas voltadas à Educação. Contudo, ainda assim o Fracasso Escolar permaneceu figurando 

como grande dilema educacional no Brasil. Dentro desse panorama, detectou-se algo 

fundamental para solucionar a questão: o processo de democratização na Educação trouxe um 

novo perfil de professores e de alunos para as escolas, que foram expandidas rumo às periferias 

das cidades. Dessa maneira, novos sujeitos passaram a frequentar as instituições, exigindo delas 

a ressignificação de suas ações. 

 

Uma transformação profunda se faz necessária e tem sua maior expressão na 

constatação de que as crianças das classes populares têm ampliadas suas 

possibilidades de frequentar a escola, embora a escola continue lhe oferecendo poucas 

possibilidades de acesso ao conhecimento (ESTEBAN, 2012, p. 575). 

 

O fenômeno do Fracasso Escolar nos remete não só à aprendizagem, mas também a outros 

debates como os relacionados à capacidade dos professores, à qualidade da escola pública, à 

equidade das oportunidades e ao investimento público na Educação. Por meio do desempenho 

acadêmico dos alunos torna-se viável elucidar o que acontece nas salas de aula, nas instituições 

escolares, em alguns bairros e em certos contextos sociais (CHARLOT, 2000). O autor diz que: 

 

(...) Os alunos e suas famílias são as primeiras vítimas dessas deficiências que 

produzem o fracasso escolar: Assim sendo, o “verdadeiro” responsável é a própria 

sociedade, que produz e reproduz a desigualdade, faltas e deficiências (CHARLOT, 

2000, p. 29). 
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Não são poucos os estudantes que, mesmo estando na escola, não conseguem ler ou 

compreender o que leem, configurando-se assim como analfabetos funcionais (GOUVÊA, 

2000). Conforme a autora, em 1996 o IBGE apontou que 42% dos jovens entre 15 e 19 anos no 

Brasil estavam fora da escola, sendo que 46% deles cursaram menos de cinco anos escolares. 

Embora tenha sido constatado certo avanço no sistema educacional, em 2012, o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD divulgou que o Brasil apresentava uma taxa 

de 24,3% de abandono escolar, sendo que um em cada quatro alunos que começa o ensino 

fundamental, abandona os estudos antes de completar o último ano, sendo o índice brasileiro 

de abandono escolar o terceiro mais alto entre os cem países com maior Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH1. 

Diante de tais dados torna-se flagrante que, mesmo diante de um relativo avanço, há ainda 

necessidade de progredir muito: não são poucos os que estão nas escolas e não alcançam o seu 

objetivo principal, ou seja, desenvolverem-se por meio de um aprendizado efetivo. Nesse 

sentido, eis o grande desafio da instituição escolar atual: melhorar sua qualidade, incluir o maior 

número de alunos possível e, sobretudo, promover, por meio de suas ações, maneiras pelas 

quais esses indivíduos desenvolvam significativamente seu cognitivo: não basta fazer com que 

os jovens estejam/permaneçam na escola, uma vez que o papel social dessa instituição é fazer 

com que seus alunos aprendam e se desenvolvam; faz-se necessário incluí-los de fato. 

A partir dessa premissa, torna-se claro o que objetiva a inserção do indivíduo no sistema 

educacional: o bom desempenho do aluno. Dessa maneira, percebe-se ser inviável tratar desse 

tema sem mencionar o "aprender": todo ser humano passa por constantes transformações e isso 

exige uma evolução e também habilidade cognitiva para uma melhor adaptação às mudanças 

da atual sociedade. Como seres complexos e em constantes alterações e evoluções, vivemos 

uma interação com muitas faces entre corpo, cérebro e grupos que nos rodeiam, tais como 

família, creche, escola, emprego, comunidade etc. A sociedade cada vez mais exige 

conhecimento, criatividade e eficácia, as pessoas precisam ser dinâmicas e inovadoras para 

acompanhar as evoluções atuais em que vivem (FONSECA, 1998).  

A aprendizagem pode ser compreendida como uma “mudança de comportamento 

provocada pela experiência de outro ser humano e não meramente pela experiência própria e 

prática em si ou pela repetição ou associação automática de estímulos e respostas” (FONSECA, 

                                                           

1Dado do site Todos Pela Educação (www.todospelaeducacao.com.br). Acesso em 10 de abril de 2014. 
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1998, p. 8, grifo do autor). “(...) Aprender é também apropriar-se de um saber, de uma prática, 

de uma forma de relação com o outro e consigo mesmo (...) que existe antes que eu aprenda, 

exterior a mim.” (CHARLOT, 2001, p. 20). Para Charlot, o indivíduo só aprende se for aguçada 

nele alguma reflexão; se for coerente pra ele, só assim ele se apropria do saber. 

Em relação ao processo de aprendizagem, “O processo de aprendizagem se inscreve na 

dinâmica da transmissão da cultura, que constitui a definição mais ampla da palavra educação.” 

(PAÍN, 1992, p.11). A autora declara que a educação tem quatro funções: manter, socializar, 

reprimir e transformar. Como mantenedora, ela assegura aos indivíduos a expansão de 

aprendizagens culturais e históricas de um povo; socializadora, pois modifica a pessoa por meio  

das linguagens, normas e ações em sujeito social e pertencente a um grupo; repressora, pois 

garante a conservação do sistema que governa e controla a sociedade, repetindo o limite e poder 

das classes sociais; transformadora quando conscientiza e dissemina maneiras características 

de manifestação. Conclui Paín que “em função do caráter complexo na função educativa, a 

aprendizagem se dá simultaneamente como instância alienante e como possibilidade 

libertadora” (PAÍN, 1992, p.12).  

Segundo Rego (2012), Vygotsky afirma que as características do ser humano no que se 

refere à sua relação como indivíduo na sociedade não estão presentes desde o seu nascimento e 

também não são apenas resultado do meio em que vive. Essas características são resultados da 

interação do homem com o seu meio social; o homem tanto transforma o seu meio como 

também é transformado por ele. Ainda segundo a autora, Vygotsky não ignora as definições 

biológicas do homem, mas confere grande importância ao meio social, que vai fornecer 

instrumentos e linguagens de grande significado cultural, mediando a relação do homem com 

a sociedade. Para Vygotsky, o aprendizado é fundamental para o desenvolvimento das funções 

psicológicas do indivíduo. Ele enfatiza que apesar do aprendizado da criança iniciar antes que 

elas entrem na escola, nesse momento são introduzidos novos componentes ao seu 

desenvolvimento (REGO, 2012). 

Além disso, um dos componentes essenciais envolvidos no processo do conhecimento é 

a cognição ou inteligência que pode ser entendida como: 

 

(...) um sistema total composto por vários subsistemas ou módulos parciais integrados, 

inter-relacionados, hierarquizados, equilibrados e adaptados, cuja amplitude e 

complexidade escapa ainda ao controle científico, uma vez que a tal totalidade 

sistêmica não corresponde ainda a uma realidade única e múltipla, suficientemente 

fundamentada para permitir a elaboração de um constructo coerente, não a podemos 
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efetivamente limitar ou circunscrever a uma dimensão puramente biológica ou 

restritamente sócio-cultural (FONSECA, 1996, p. 37). 

 

Para Fernández (1991), cada indivíduo tem a sua maneira pessoal de se aproximar do 

conhecimento e adequar o seu saber, é o que ela chama de “modalidade de aprendizagem”, é 

como um modelo esquematizado que é usado nas diversas ocasiões que são desenhadas pela 

própria pessoa e pela sua família ao longo da vida. Para a autora “modalidade de aprendizagem” 

é diferente de “modalidade de inteligência”; ela define aprendizagem como “um processo em 

que intervém a inteligência, o corpo, o desejo, o organismo, articulados em um determinado 

equilíbrio” (FERNÁNDEZ, 1991, p.108). 

 

1.1.2 Desempenho Acadêmico e Fatores Correlacionados 

 

1.1.2.1 O papel da família 

 

Nota-se a importância que os autores reservam ao fator ambiental no processo 

educacional acreditando que o meio em que as crianças vivem, particularmente a família, pode 

ser determinante para a sua proteção ou para a sua vulnerabilidade.  

Toda criança cresce em ambiente social de complexidades distintas, que é o grupo de 

pessoas que a cercam, como irmãos, pais, avós, babás, amigos, professores, etc. Por isso é 

preciso compreender como todos esses componentes tão complexos se comunicam (BEE, 1996; 

BROENFENBRENNER, 1994).  

Fernández (1991) fala da importância da família, que também é responsável pelo 

desenvolvimento cognitivo da criança, uma vez que os pais são os primeiros educadores e os 

mesmos determinam algumas modalidades de aprendizagem dos filhos. A autora lembra que 

“não aprendemos de qualquer um, aprendemos daquele a quem outorgamos confiança e direito 

de ensinar” (1991, p. 52). Sendo assim, entendemos que esse alguém podem ser os pais, 

professores, amigos, babás, avós, irmãos, assim como vimos acima.  

O ambiente familiar é onde a pessoa vive e se desenvolve e o mesmo pode contribuir para 

a sua educação de forma mais ou menos intensa, esse ambiente também pode ser agradável, 

lugar de proteção, mas também pode ser suscetível a ameaças no seu contexto diário. A criança 

enfrenta desafios diferentes em cada etapa da sua vida, que são de grande importância para o 
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seu desenvolvimento, e esses momentos são relevantes e contribuem para avaliar a capacidade 

da pessoa no enfrentamento das situações. D’Ávila-Bacarji et al, (2005) destacam a importância 

da experiência acadêmica no processo da construção da identidade do indivíduo, 

principalmente entre seis e doze anos, como etapa bastante relevante no desenvolvimento 

infantil. 

Conforme D’Ávila-Bacarji et al (2005), a família e a escola são as principais organizações 

de apoio e desafios na vida da criança. Marturano e Ferreira (2004) acreditam que o meio social 

tanto impõe tarefas como estipula método de alcance; no entanto, é preciso providenciar apoio 

para a sua realização, e esse equilíbrio depende do contexto onde a pessoa vive. As autoras 

lembram ainda que a escola exige um sucesso, um padrão de conhecimento que nem sempre 

são alcançados pelas crianças, causando problemas de adequação como também acentuando 

dificuldades que esses indivíduos já possuem, nesse momento, é preciso contar com um suporte 

familiar e também escolar, como dizem Marturano e Ferreira (2004). 

Quando a criança apresenta insucesso acadêmico, a escola, que deveria se mostrar como 

um ambiente de cuidado e proteção, apresenta-se como uma esfera que ajuda a aumentar a 

fragilidade em face dos riscos. Nesse momento então aparece a ação da família como um 

refúgio fundamental. É a proteção e o cuidado familiar que ajudam o indivíduo a lidar com os 

conflitos e desafios escolares e também na integração deles na sociedade, diz Marturano (1999). 

Em seu estudo, a autora destaca ainda algumas atitudes simples que a família pode desenvolver 

com os filhos; são ações que não dependem de grandes recursos financeiros, mas que fazem 

uma grande diferença no desenvolvimento cognitivo da criança: o simples ato de assistir algum 

programa de TV e os discutir, de andar de ônibus ou mesmo a pé podem estimular a curiosidade, 

melhorar a aprendizagem e desenvolver a linguagem infantil. O resultado desse estudo também 

aponta que a maior escolaridade da mãe é um fator favorável para o desenvolvimento da 

criança, contribuindo para o seu avanço.  

De forma análoga, são também muito significativas as ações realizadas de maneira 

articulada, tanto por parte da escola quanto por parte da família do estudante, posto que são 

nesses ambientes que ele passa um grande período do dia. A família é de fato fundamental, mas 

é importante que não esqueçamos de que “A escola representa para muitas dessas crianças e 

jovens o único ambiente estruturado de convivência, antes até de ser um ambiente de 

aprendizado de letras e números” (GOUVÊA, 2000, p. 14). A autora completa dizendo que a 

capacidade de aprendizado dessas crianças depende da acolhida que lhe é dada na escola. 

Professores e pais são as pessoas que mais terão contato com a criança e esse cenário natural 



21 
 

 
 

facilita e estimula a aprendizagem. Ainda que pais e professores não exerçam a função de 

terapeutas, é natural a presença de ambos em uma série de situações/experiências que afetam 

normalmente a criança. Exemplos práticos do dia a dia como o momento da refeição, de 

passeios, de visita a familiares, entre outros momentos, podem permitir chances que 

dificilmente se consegue nas intervenções (VALMASEDA, 2004).  

Há consenso na literatura quanto à existência de uma relação entre bom funcionamento 

das escolas e efetiva participação de pais em suas atividades (MARCHESI, 2004). Segundo o 

autor, essa participação não se basta apenas quanto à presença dos pais nos meios escolares, 

mas também em sua participação alicerçando o desempenho dos filhos tanto na escola como 

fora dela. É muito mais difícil uma intervenção educativa em alunos desmotivados cujos pais 

são distantes, seja pelo histórico da família ou por não acreditarem mais numa modificação 

(MARCHESI, 2004). 

Uma pesquisa feita por Andrada e colaboradores (2008), que teve o objetivo de analisar 

os fatores de risco e de proteção relacionados ao ambiente familiar, estudou a interferência de 

variáveis como a escolaridade dos pais, renda familiar, número de filhos, recursos materiais, 

participação dos pais na vida escolar dos filhos, entre outras. O resultado revelou que o suporte 

parental, ou seja, a participação dos pais em atividades programadas, na oferta de brinquedos e 

de livros, integrava de forma significativa o perfil encontrado nas famílias das crianças com 

maior prontidão escolar. A escolaridade da mãe também teve influência positiva, sendo que a 

prontidão escolar aumentava à medida que a escolaridade da mãe era superior. Marteleto (2004) 

menciona algo análogo ao dizer que pais que possuem um grau elevado de escolaridade têm a 

possibilidade de transferir preceitos e estimular mais esperança referente à vida escolar da 

criança, além de possuírem mais valores culturais, sociais, mais competência linguística 

contribuindo com o sucesso do filho. Dessa forma, entendemos que a escolaridade dos filhos 

está associada ao nível de escolaridade dos pais. 

Inúmeros fatores podem estar relacionados ao desempenho escolar. No processo do 

aprender, as questões ligadas ao ambiente, ou seja, ao nível sócio-econômico-cultural, 

à estrutura familiar a ao processo educacional ao qual a criança está submetida são tão 

relevantes quanto às questões relativas ao indivíduo, que dizem respeito ao seu 

potencial intelectual e às suas condições psicológicas. (JACOB & LOUREIRO, 2004, 

p. 140). 

 

Para Soares e Collares (2006) não há dúvidas de que o sucesso da instituição escolar é 

profundamente motivado por elementos externos. O êxito acadêmico dos alunos está ligado a 

aspectos inatos, as possibilidades que lhes são dadas pela família e pelo grupo social que 
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ocorrem antes e também durante o período escolar. Esses autores citam quatro fatores familiares 

que estão relacionados a uma melhor atuação dos estudantes: recursos financeiros da família; 

recursos culturais da família; participação dos pais na educação dos filhos; e composição 

familiar no que toca os pais, ou seja, se um dos pais ou ambos são ausentes. Outro elemento 

importante que os autores observaram em muitos estudos é o tamanho do grupo familiar, uma 

vez que uma família numerosa tem mais dificuldade em fornecer amparo econômico, assim 

como suporte cultural e social aos filhos. Desses aspectos desdobra uma dificuldade maior na 

promoção de oportunidades e de motivação para um bom desenvolvimento do indivíduo, o que 

é, entre os papéis desempenhados pela família, um dos mais importantes. 

Recentemente, uma pesquisa do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Básico 

(SAEB) englobando dados de 30.354 alunos de 1.692 escolas públicas de todas as regiões do 

Brasil identificou aspectos familiares relacionados ao desempenho acadêmico em Matemática 

de alunos da 8ª série (atual 9º ano) do Ensino Fundamental. O estudo revelou que as escolas 

que alcançaram pontuação mais alta foram aquelas que tinham os alunos com perfis 

socioeconômico e cultural mais altos, além de terem professores melhores. Os autores do estudo 

diferenciam bens/recursos financeiros dos culturais, sendo considerados bens/recursos 

financeiros os que levavam conforto ao ambiente doméstico, enquanto os recursos culturais 

correspondiam à presença de objetos como livros (além dos escolares), jornais, revistas, atlas, 

dicionários, calculadoras etc. Tais tipos de bens influenciam o desempenho acadêmico e, apesar 

de serem de natureza distinta, apresentam uma evidente associação entre eles. Além disso, o 

estudo destaca a importância da “homogeneidade sociocultural”, que pode ser interpretada 

como uma contaminação positiva que os alunos com bom desempenho provocam nos demais, 

como um encorajamento mútuo e troca de conhecimento, também chamado de efeito dos pares 

(SOARES; COLLARES, 2006).     

Como vimos, o grupo familiar é fundamental ao indivíduo, mas também é necessário 

deixar claro que afirmar que a família é importante na formação social e desenvolvimento 

acadêmico dos filhos não significa dizer que a família é responsável por seu fracasso escolar. 

O sistema educacional está aberto a todas as origens e culturas, no entanto trabalha com um 

único modelo cultural, estimulando a desigualdade no que toca aspectos educacionais e sociais, 

atribuindo aos pais a responsabilidade pelo sucesso escolar dos filhos.  

Embora não possamos negar que a condição econômica influencie no desempenho 

acadêmico dos alunos, também é verdade que muitas vezes isso esconde um enfrentamento 

cultural que alimenta péssimos resultados (CARVALHO, 2004; ESTEBAN, 2012). Deixando 
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claro que não é só a condição econômica desses alunos que interfere no seu desenvolvimento, 

mas as diferenças culturais, Esteban (2012) defende a necessidade de uma transformação para 

ampliar as possibilidades das crianças de camada social mais baixa no que toca sua frequência 

escolar. A questão da diversidade cultural faz parte do dia a dia da escola: educar é também 

respeitar e não ignorar as diferenças culturais. A educação envolve “um processo de 

socialização da cultura, no qual se constroem, se mantêm e se transformam os conhecimentos 

e os valores” (RIOS, 2002, p. 70). No entanto, a autora alerta que se esse processo se dá por 

meio de imposição, ignorando as particularidades e personalidade dos alunos, é considerada 

uma má educação. Mas se, em vez disso, é feita através de consenso e comunicação visando 

um cidadão crítico, então a notamos como boa educação. É necessário que as diferenças 

socioeconômicas e as culturais sejam respeitadas e que só depois se proponha uma parceria 

entre a família e a escola, lembrando que parceria envolve participação e não somente apoio ao 

currículo. Por meio de práticas desse estilo torna-se mais incisiva uma contribuição para a 

formação de alunos críticos e reflexivos.  

 

1.1.2.2 O papel da escola 

 

Na nossa sociedade a instituição escolar tem um papel fundamental na vida das pessoas, 

principalmente das crianças, afinal elas estão em formação e em constante aprendizado. É na 

escola onde se vive a concepção cultural e essa instituição pode ser considerada um ambiente 

modelador do conhecimento, lugar de vitalidade e estímulos, espaço socializador, com 

influências bastante significantes na formação do cidadão, sendo responsável pela promoção 

do indivíduo e sua inserção no meio social e também cultural. (SACRISTÁN, 2000)  

Como já vimos acima, a criança aprende o tempo todo e em todos os lugares, não só na 

escola; ela traz com ela saberes do seu convívio na sociedade onde ela está inserida, como no 

ambiente familiar, na igreja, no uso dos meios de comunicação, etc. É nesse ambiente que o 

aluno basicamente vai aprender a ler e escrever, além de desenvolver práticas sociais que 

servirão para a convivência com o outro. Como diz Terezinha Rios (2001), o papel fundamental 

da escola é de formar cidadãos que atuem criativamente no meio em que vivem, 

desempenhando de forma eficaz seus direitos e assim, formar pessoas mais felizes por conta de 

terem uma vida mais digna. No entanto, segundo a autora, isso não será possível de forma 

individual, mas coletivamente. E conforme Freire, (2001) a educação do povo é fundamental 
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como uma força para a mudança e liberdade, desde que não seja alienante. Portanto, um dos 

importantes papéis da escola é ensinar e formar indivíduos críticos, que reflitam sobre suas 

práticas e ideias. Segundo afirma Patto (1992), “a escola pública elementar tem fracassado em 

sua função de escolarizar a maioria das crianças brasileiras e (...) as crianças mais atingidas 

pertencem aos segmentos mais pobres das classes trabalhadoras” (p. 107). 

Para que a escola tenha bons resultados, é necessário um trabalho sério, políticas públicas 

de qualidade, um comprometimento e empenho reais de professores, funcionários, alunos, 

familiares e, logicamente, do governo. A função da escola é de vital importância; a escola 

pública desempenha um papel imprescindível, pois é nesse ambiente que estuda a maior parte 

da população brasileira. Conforme Soares (2003), apenas 9% dos alunos estudam em 

instituições particulares, sendo esses alunos de classe social mais alta e, em geral, têm acesso a 

melhores oportunidades. Como observa Libâneo (2001), “no plano educacional, a educação 

deixa de ser um direito e transforma-se em serviço, em mercadoria, ao mesmo tempo em que 

acentua o dualismo educacional: diferentes qualidades de educação para ricos e pobres” (p. 18). 

É o que estamos vendo atualmente nas escolas públicas; em geral, com um sistema educacional 

de baixa qualidade, estudam pessoas de renda inferior; já em algumas escolas particulares, um 

sistema educacional de qualidade bastante superior é ofertado a poucos, que o conseguem 

custear. 

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 (LDB), o acesso ao ensino gratuito é direito 

de todo cidadão e dever do Estado e da família, portanto é de fundamental importância investir 

na Educação, principalmente na formação básica; em uma escola democrática, onde todos 

(professores, funcionários, alunos e pais), tenham uma participação ativa nas decisões (APPLE, 

2001). Essas pessoas devem representar diferentes faixas etárias, culturas, raças, gêneros e 

classes sociais. Com gana, ambição e competência, a escola deve oferecer acesso à educação e 

à cultura de forma crítica. Para Sacristán  

 

O sistema educativo serve a certos interesses concretos e eles se refletem no currículo. 

Esse sistema se compõe de níveis com finalidades diversas e isso se modela em seus 

currículos diferenciados. As modalidades de educação num mesmo intervalo de idade 

acolhem diferentes tipos de alunos com diferentes origens e fim social, e isso reflete 

nos conteúdos a serem cursados em um tipo ou outro de educação (2000, p. 17). 

 

 Sabemos que o sistema educacional não é neutro, no entanto o desafio da escola é 

trabalhar de maneira democrática, preocupada com a formação de todos os indivíduos, para que 
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se formem críticos e capacitados. É importante frisar que “há um consenso de que uma teoria 

crítica da educação proporia um processo formativo abrangente à totalidade do ser humano, nas 

suas dimensões física, afetiva, cognitiva, não se reduzindo à dimensão econômica” (LIBÂNEO, 

2001, p. 21). Contudo, não é isso que temos observado na Educação do nosso país; não são 

poucos os alunos que, mesmo frequentando uma escola, não alcançam um nível adequado à 

série que cursam e nem mesmo se mostram participativos na sociedade. Conforme alerta Soares 

(2003), a escola não está capacitando o indivíduo para uma formação que o prepare para o 

trabalho e nem para uma participação crítica na sociedade atual.  

Conforme determina a LDB Lei 93.94 de vinte de dezembro de 1996, no seu artigo 2º, 

“A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Portanto, a escola democrática 

precisa cumprir seu papel na sociedade, preparando indivíduos capacitados e participativos. A 

instituição escolar deve estar vinculada ao dia a dia dos alunos, associada a seu cotidiano e não 

distante da sua realidade, deve ter o compromisso com a comunidade, ouvir realmente as suas 

necessidades, ser de fato integrada à sociedade. Apple (2001) lembra, portanto, que a 

democracia não é algo estático, mas dinâmico, que se modifica conforme o tempo passa, sendo 

necessário recorrer constantemente à história para construir nossas concepções atuais. 
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1.1.2.3 Formação do professor 

 

O investimento em recursos humanos é de fundamental importância, principalmente na 

área educacional, pensando que os alunos serão os principais beneficiados, pois terão um ensino 

com melhor qualidade, o que, com certeza, resultará numa aprendizagem mais eficiente e um 

desempenho acadêmico mais satisfatório. “A produção do fracasso escolar está assentada, em 

grande medida, na insuficiência de verbas destinadas à educação escolar pública e na sua 

malversação” (PATTO, 1992, p. 114). Pensando que a maioria da população brasileira utiliza-

se da educação pública, faz-se necessário aplicar recursos e energia para que esses estudantes 

consigam obter o que está previsto na LDB: igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola e uma garantia de padrão de qualidade. Para que esses e outros objetivos 

sejam alcançados, muitas coisas precisam ser feitas na área educacional. Nesse sentido, o 

professor tem um importante papel: conforme Libâneo (2001), a aprendizagem passa pela 

capacidade desse profissional em incorporar os alunos no conceito da cultura e da ciência com 

suas intervenções. Portanto, é fundamental a aplicação de recursos na formação do professor. 

Segundo o autor, muitos estudos mostram que a formação inicial e continuada dos docentes tem 

sido problemática devido, entre outras razões, aos cursos utilizarem um currículo e método 

inflexíveis, distantes da prática. Ao mesmo tempo, sabe-se que uma boa formação dos alunos e 

uma escola de qualidade dependem também de uma boa formação dos professores; por isso 

esse tema é tão relevante numa área muita complexa em que professores têm enfrentado críticas 

pejorativas (o que acaba desprestigiando sua profissão) (Libâneo, 2001).  

Uma escola de qualidade pode assumir vários sentidos dependendo da sociedade e 

também da concepção de mundo do indivíduo que estuda. No entanto, no tocante à nossa 

sociedade, Dourado e Oliveira (2009) dizem que a qualidade da educação depende de alguns 

fatores como o processo de organização e gestão escolar, que interferem diretamente nas 

condições de trabalho, na execução curricular, na formação e profissionalização dos 

professores, ou seja, educação de qualidade ultrapassa à dinâmica pedagógica. Educação de 

qualidade está ligada também aos fatores econômicos, sociais, culturais e políticos da 

sociedade. Tais fatores extraescolares interferem no processo educacional e podem, se bem 

trabalhados, trazer desdobramentos e resultados positivos. 

Ainda conforme Dourado e Oliveira (2009), diversos fatores implicarão no resultado 

educacional, tal como uma política que garanta uma escola de qualidade para todos, pensando 
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na condição socioeconômica e cultural, respeitando a pluralidade sociocultural e as dificuldades 

dos alunos; para isso é necessário criar condições e oferecer uma formação consistente, ética e 

que seja solidária e inclusiva. Sendo assim, precisamos de ações concretas, democráticas, que 

envolvam discussões relativas à prática, ao projeto pedagógico e ao processo avaliativo, visando 

o sucesso dos alunos. Deve ser considerada a quantidade de alunos por docente, sua experiência, 

a formação inicial e continuada, tanto dos professores como dos administrativos entre outros, 

assim como a comunicação dos setores educacionais. Importante também é a elaboração de um 

plano de carreira para estimulá-los e motivá-los, bem como a participação ativa da sociedade 

envolvendo os alunos e professores, os principais sujeitos desse processo. 

 

Mas é preciso lembrar que a escola é, por natureza, a instituição do aluno e para o 

aluno. Com todas as suas limitações, é a instituição onde o aluno é sempre a parte 

principal, onde seu lugar é um direito constitucional. Dependendo de sua proposta, 

pode vir a ser o local primordial de vida das crianças, onde estas se auto reconhecem 

e sejam reconhecidas, onde seus direitos e deveres sejam acordados e respeitados, 

onde sejam efetivamente, as protagonistas do processo educacional (CAVALIERE, 

2007, p. 1031). 

  

Após amplo estudo nessa área, Franco e colaboradores (2007) apontam algumas 

categorias de variáveis que interferem na eficácia das escolas brasileiras e que atuam no 

desempenho acadêmico dos alunos: os recursos financeiros para a educação; a organização e a 

gestão escolar; o clima da escola; a formação e o salário dos professores; e a ênfase pedagógica. 

No Brasil as escolas não têm um padrão de recursos para funcionar, há uma grande variedade 

nesse sentido; algumas funcionam de forma muito precária enquanto outras são bastante 

equipadas, gerando desigualdade no atendimento. Contudo, os autores enfatizam que apenas a 

presença dos recursos não faz a diferença, antes é preciso saber usá-los. Importante também são 

a responsabilidade e o compromisso dos professores no desempenho das suas atividades.  

Tal estudo, realizado por Franco e colaboradores (2007), foi baseado nos dados do SAEB 

2001, que envolveu os alunos da antiga 4.ª série (atual 5.º ano) do Ensino Fundamental, usando 

os dados da prova de Matemática de 57.258 alunos de 4.065 escolas. Além da avaliação, os 

alunos responderam a um questionário acerca de seu perfil socioeconômico, cultural e de 

hábitos de estudo. Os professores e diretores também responderam a um questionário sobre 

aspectos ligados a recursos escolares, clima acadêmico, gestão escolar e práticas pedagógicas. 

Essa pesquisa apontou que a lição de casa, a biblioteca em sala de aula e um bom clima 

disciplinar, assim como o nível socioeconômico, estão associados a um melhor desempenho 
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acadêmico dos alunos. Ainda segundo os autores, o modelo educacional brasileiro apresenta 

muita desigualdade se comparado com a Europa e EUA, um fator negativo na educação do País.  

Numa pesquisa semelhante a essa, Soares e colaboradores colheram dados do Programa 

de Avaliação da Educação Básica – PROEB, com alunos das 4ª e 8ª séries do Ensino 

Fundamental e 3º ano do Ensino Médio (finais dos ciclos). Além das avaliações, os alunos 

responderam também a um questionário sobre seus hábitos de estudo, características familiares 

e culturais, apoio da família, padrão de vida e ambiente familiar. Outro questionário, destinado 

aos professores, foi aplicado para 11.153 docentes, abordando características 

sociodemográficas, as disciplinas que lecionavam, a participação em programas de formação, 

sua motivação profissional, relação com os pais de alunos e materiais didáticos, entre outros 

pontos. Essa pesquisa contou com 4.749 alunos das redes Estadual e Municipal de Minas 

Gerais, que participaram do PROEB em 2006. Uma das conclusões desse estudo foi que a 

expectativa que o professor tem em relação ao bom ou mau desempenho dos seus alunos pode 

ser um fator de influência no próprio desempenho acadêmico dos estudantes. Os autores 

sugerem ser importante que o professor conheça bem sua turma e tenha atitudes que contribuam 

com os seus anseios. Esse dado confirma o que outros estudos apontam: as avaliações positivas 

e expectativas manifestadas pelos professores em relação aos alunos influenciam no 

desempenho escolar, assim como em seu comportamento na sala de aula (SCHIAVONI; 

MARTINELLI, 2005; SOARES et al, 2010). 

Entre diversas inciativas que vem acontecendo no Brasil no campo da capacitação de 

professores, vale citar um interessante projeto desenvolvido pela Secretaria Estadual de 

Educação do Paraná em parceria com a Universidade Federal desse estado. Com início em 

2007, esse projeto tem o objetivo de levar os professores da rede estadual para a universidade, 

pensando no seu desenvolvimento profissional, melhorar a sua formação, estimular trocas de 

experiências e iniciativas, almejando o estudo e o incentivo à pesquisa, uma vez que a função 

das universidades como instituições é produzir conhecimento. Trata-se do Plano de 

Desenvolvimento Educacional – PDE, resultado de uma política pública estadual que visa 

propor uma formação continuada aos professores da rede estadual do Paraná, de modo a 

fomentar ações mais estruturadas. Por meio de uma avaliação organizada pela Secretaria de 

Educação do Estado do Paraná, o PDE seleciona os professores contemplados, que, por dois 

anos (período de duração do curso) passam a estudar as disciplinas programadas. O primeiro 

ano do curso se dá em regime de dedicação exclusiva aos estudos, sem que o professor perca 

seus vencimentos. Durante todo o curso são desenvolvidas atividades propostas pela 
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Universidade, que oferta um orientador ao professor contemplado pelo PDE. No segundo ano 

os professores retornam às suas atividades de sala de aula, porém ainda com sua carga horária 

reduzida em 25%, já que terão que elaborar um artigo contando ainda com a ajuda do seu 

orientador, professor da universidade envolvida no projeto (GABARDO e HAGEMEYER, 

2012). Esse tipo de projeto desenvolvido no Estado do Paraná mostra a importância e a 

possibilidade de implantação de um trabalho dessa natureza, com intuito de colaborar na 

formação continuada dos profissionais da educação. Os professores orientadores, em geral, 

concluem que esse projeto de parceria entre Universidade e Secretaria de Educação, embora 

tenha apresentado algumas falhas, colabora com a formação docente da rede pública; trata-se 

de uma medida relevante, que pode beneficiar diretamente a professores e alunos, formando 

uma ponte entre a academia e a prática desses profissionais, além de atingir de forma indireta 

às famílias dos alunos e à sociedade brasileira. Esse projeto ainda hoje está em vigor e nos 

mostra que é possível investir na capacitação dos professores, mesmo se tratando de uma rede 

pública. 

É possível perceber a complexidade e toda a dinâmica que envolve uma educação de 

qualidade. Desse modo, apesar do esforço notório e do avanço flagrante, muito há de se fazer 

ainda no Brasil para que esse objetivo seja alcançado. Entendemos que as avaliações em grande 

escala implementadas em nosso país, aplicadas anualmente nas redes públicas, têm sido 

positivas, posto que viabilizam um diagnóstico mais efetivo da Educação brasileira, além de 

servirem como ferramenta para melhor nortear as ações dos professores e contribuírem para a 

implantação de políticas públicas mais eficazes ligadas ao tema.  

 

1.1.2.4 Características socioeconômicas 

 

Estudos realizados em população mexicana de baixa renda identificaram a frequência de 

fatores de risco para dificuldade de aprendizagem em indivíduos de classe socioeconômica 

carente, revelando que alterações cognitivas e emocionais são importantes no desempenho 

acadêmico (ZAMBRANO-SANCHEZ et al 2010). 

No ano de 2000 um estudo com esse mesmo perfil foi realizado aqui no Brasil, na cidade 

de Botucatu. Os participantes foram 63 crianças de 6 a 11 anos de idade, de famílias de baixa 

renda e com queixa de dificuldade de aprendizagem. O resultado geral do estudo foi que 82% 

dessas crianças demonstraram deficiências cognitivas consideráveis, sendo que 30% 
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apresentaram nível intelectual insatisfatório e 52% com deficiências cognitivas específicas. 

Estranhando o percentual elevado comparado com o índice geral do Brasil que é de 10%, a 

autora revela que em estudos similares, outros autores encontraram diferenças também bastante 

elevadas ao estudarem escolas centrais e periféricas.   

Após revisão de literatura, Marturano (1999) conclui que ambientes familiares que 

contam com mais recursos tem mostrado que causam influência positiva na vida acadêmica dos 

filhos, principalmente quando esses recursos estão combinados com fatores como experiências 

práticas e ambiente estável, esses elementos colaboram com a capacidade do indivíduo aprender 

e ela finaliza dizendo que pais que são presentes, também fazem diferença na vida acadêmica 

das crianças, mesmo que elas não sofram de dificuldade de aprendizagem. Ou seja, toda criança 

que recebe apoio, tanto de ordem material como dos seus familiares no decorrer da sua vida 

escolar, terá mais chance de ter um bom desempenho acadêmico. Contudo autores como Patto 

(1999) e Charlot (2000) afirmam que o ambiente familiar não é determinante na performance 

escolar do indivíduo, conforme declara Charlot (2000), o indivíduo ocupa uma determinada 

colocação na sociedade e embora essa posição tenha a ver com a dos seus pais, no entanto não 

se resume a ela, pois vai depender do conjunto das relações que o sujeito terá com outros grupos, 

o posicionamento da pessoa se forma no decorrer da sua vida e isso é particular. E o autor 

completa que para entender o sucesso ou o fracasso escolar do indivíduo, essa particularidade 

precisa ser considerada. 

 

1.1.3 Contextualizando a Avaliação 

 

A escola pública no Brasil tem sido alvo de interesse de muitos estudos, afinal como já 

vimos acima, são nessas instituições que se concentra o maior número de estudantes do nosso 

país e é também onde se percebe os baixos resultados de desempenhos acadêmicos. 

Preocupados com os problemas educacionais e as altas taxas de reprovação iniciou-se no Brasil 

um ciclo de avaliações de grande escala, a fim de compreender o que de fato ocorria com a 

educação em nosso país. Antes de entender sobre a avaliação de forma abrangente, precisamos 

saber qual a função desse procedimento dentro da escola. A avaliação não deve ser considerada 

como ponto final, mas sim como parte do processo de formação segundo os objetivos pré-

definidos. O aluno deve ser avaliado no andamento do trabalho e assim os objetivos e a 

avaliação conduzirão as etapas seguintes, entendendo assim que a avaliação deve servir para o 



31 
 

 
 

aprimoramento do aluno. Outra finalidade da avaliação é a de incluir todos os alunos no 

processo de ensino–aprendizagem (FREITAS et al, 2013). 

A avaliação é parte do processo pedagógico e está de tal forma enraizada à cultura escolar, 

que seria praticamente impossível desvencilhar essa etapa. A palavra “avaliar”, segundo o 

dicionário de língua portuguesa Houaiss pode ser definida como “1. Estabelecer o valor ou 

preço de; 2. Determinar a quantidade de, contar; 3. Pensar ou determinar a qualidade, a 

intensidade etc”. Em outras palavras, “avaliar” pode ser sinônimo de “medir”, “julgar”. 

“Toda avaliação implica escalonamento, comparação, diagnóstico, sendo problema 

apenas o abuso disso em sentido reducionista” (DEMO, 2004, p. 32). No entanto, para Freitas 

e colaboradores (2013), medir não é o mesmo que avaliar. A avaliação deve ser pensada com 

vistas no futuro, para obter informações para a reflexão. E no contexto escolar “um dos 

equívocos dos manuais de didática é situar a avaliação como uma atividade formal que ocorre 

no final do processo de ensino-aprendizagem”. (FREITAS et al, 2013, p. 14). Segundo Freitas 

e colaboradores (2013), a falta de compreensão do processo pedagógico e por não estabelecer 

a avaliação dentro das etapas, ela é sempre tratada de forma apartada, sempre deixada para o 

final. Embora o discurso recorrente das escolas atualmente defenda a prática de uma avaliação 

contínua e constante, o que se percebe é que a maioria ainda não entendeu nem pratica isso de 

fato. Para Esteban (2012) 

 

A proposição de processos avaliativos ancorados em parâmetros predefinidos e com 

pouca flexibilidade é indispensável à diferenciação dos sujeitos. O padrão estabelece 

o que se considera normal, o que o torna também normativo, funcionando muitas 

vezes como uma imposição. Nesse sentido, avaliar apresenta-se como o ato em que 

se reconhece o que está dentro da norma, que resulta em um valor positivo, e o que 

dela se afasta, desqualificando por não corresponder aos parâmetros assumidos como 

válidos. (ESTEBAN, 2012, p. 574) 

 

Com o objetivo de conhecer o nível escolar dos estudantes, inicia-se no Brasil, no final 

da década de 1980, o processo de avaliação em larga escala. Apesar de algumas limitações, 

certamente foi um grande ganho para a Educação, uma vez que por meio desse trabalho tornou-

se mais efetiva a possibilidade de conhecer a realidade do ensino no País. 

Antes de implementado o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), no final da 

década de 1980, conforme Gatti (2009) algumas tentativas de avaliação em larga escala foram 

realizadas no País. Nessa época ainda não havia um currículo nacional, o que dificultava a 

confecção das provas. Ainda assim, por iniciativa do Ministério da Educação e Cultura (MEC), 
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as avaliações foram realizadas, e revelaram sérios problemas educacionais, com baixo 

aproveitamento em todo o País, despertando grande interesse pelo tema. O SAEB é uma 

avaliação de base amostral e tem sido realizada a cada dois anos. Outro fator que contribuiu 

para isso foi a participação do País em avaliações internacionais, mesmo que de forma bem 

precária no início. Desse modo, foi possível mais uma vez fazer um diagnóstico da situação da 

educação deficiente no Brasil: tornou-se mais flagrante o Fracasso Escolar, de modo que o 

Brasil ocupou o penúltimo lugar na avaliação. Isso fez com que alguns Estados criassem uma 

política de avaliação para solucionar o deficiente aprendizado dos seus estudantes. Órgãos 

internacionais estimularam e contribuíram para o desenvolvimento desse tipo de avaliação. 

 

A avaliação em larga escala, do tipo SAEB, é um instrumento de acompanhamento 

global de redes de ensino com o objetivo de traçar séries históricas do desempenho 

dos sistemas, que permitam verificar tendências ao longo do tempo, com a finalidade 

de reorientar políticas públicas. Quando conduzidas com metodologia adequada 

podem trazer importantes informações sobre o desempenho dos alunos, dados sobre 

os professores, condições de trabalho e funcionamento das escolas de uma rede 

(Freitas et al, 2013, p.47).  

 

Como vimos, o SAEB foi o início de muitas outras avaliações em território nacional, 

vindo em seguida avaliações locais, como as dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná 

e Ceará, que implementaram um processo regular de avaliação em suas redes de ensino. 

Segundo Bonamino e Sousa (2012), em 2005 criou-se ainda a Prova Brasil, que é aplicada a 

cada dois anos a todos os alunos do ensino fundamental, abrangendo um número muito superior 

ao SAEB. Segundo a autora, enquanto o SAEB avaliou uma amostra de 300.000 alunos em 

2005, a Prova Brasil avaliou aproximadamente três milhões de estudantes no mesmo ano.  

Servindo de base para a composição do Indicador de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB), o desempenho do aluno na Prova Brasil, passou a orientar indiretamente as 

metas educacionais em âmbito nacional, uma vez que estas passaram a ser traçadas levando-se 

em conta o desempenho alcançado no IDEB. 

Tudo isso, de certa forma, revela a preocupação do País em melhorar seus índices 

ligados à qualidade na Educação. É possível perceber que, principalmente para a realização 

dessas avaliações, o investimento público tem sido volumoso. No entanto, avaliar apenas não 

basta, é somente parte do processo. Afinal, o que se deve fazer após a constatação do fracasso 

dos estudantes? Como analisar os resultados obtidos em indicadores como o IDEB e aplica-los 

de modo a administrar iniciativas e procedimentos que resultem em melhoria educacional? 
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Após avaliar e obter os resultados é imprescindível tomar algumas medidas para o avanço da 

educação. Para Freitas: 

 

A avaliação em larga escala de redes de ensino precisa ser articulada com a avaliação 

institucional e de sala de aula. Nossa opinião é que a avaliação de sistema é um 

instrumento importante para o monitoramento das políticas públicas e seus resultados 

devem ser encaminhados, como subsídio à escola para que, dentro de um processo de 

avaliação institucional, ela possa usar estes dados, validá-los e encontrar formas de 

melhoria. (FREITAS, 2007, p. 978) 

 

O autor critica o simples envio e liberação das informações em um site ou relatório, afinal 

essa atitude não leva a nenhuma reflexão e conclui mais uma vez: esqueceram de incluir o 

professor no processo de acordo entre MEC (Ministério da Educação e Cultura) e Municípios. 

Ele defende um trabalho articulado entre o Sistema, a instituição escolar e a sala de aula. 

Nessa mesma linha, é esperado que haja investimentos também na formação continuada 

do professor, em um plano de carreira que incentive o ingresso de profissionais bem 

qualificados, na gestão escolar, nos funcionários de apoio e na infraestrutura da escola, ou seja, 

em materiais pedagógicos, tecnologias, estrutura física das escolas etc. Como vemos, muitos 

recursos estão sendo gastos para avaliar a Educação brasileira, porém se o investimento se der 

de modo isolado na avaliação/produção do diagnóstico, sem se aplicar investimento em todo o 

processo pedagógico, o problema do baixo desempenho acadêmico não será solucionado. 

Para Esteban (2012), as provas padronizadas não avaliam a aprendizagem dos alunos, 

elas apenas medem o desempenho nas habilidades antes eleitas como importantes para o 

exercício da leitura e da escrita usando uma avaliação objetiva. O risco, alerta a autora após 

pesquisa, é a prática escolar se colocar a serviço dos testes avaliativos, privilegiando os exames, 

de modo que suas ações pedagógicas percam volume e passem a estar focadas nesse âmbito. 

Embora haja tal risco e a escola faça parte de uma sociedade com uma postura excludente 

e que incorpore esse perfil em seus procedimentos, o uso recorrente da avaliação para garantir 

o controle, para selecionar, para premiar, como já apontou Freitas e colaboradores (2013), 

podemos dizer que a avaliação em larga escala é um instrumento que contribui para revelar a 

realidade das escolas, o desempenho dos estudantes e por fim possibilitar os planejamentos e 

encaminhamentos dos recursos financeiros para implementação de políticas públicas ligadas à 

situação da Educação no País. Como podemos constatar na fala “As avaliações em Larga Escala 
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são um dos elementos importantes na busca de soluções para se garantir o acesso dos alunos a 

um ensino de qualidade nas diferentes redes de ensino.” (SOARES et al; 2010, p. 157)  

Em uma recente pesquisa, Mont’Alvão (2011) mostrou que a situação educacional no 

Brasil tem melhorado sensivelmente; o desenvolvimento econômico da população vem 

aumentando a chance de melhorar a educação para toda a sociedade e consequentemente suas 

posições no mercado de trabalho. Esse fator contribui para a equalização das oportunidades, a 

flexibilidade e o prestígio social.  

Diante de tudo que vimos, cabe-nos uma importante reflexão: afinal, o que significa 

“fracasso escolar”? Para Charlot (2000)  

 

O “fracasso escolar” não existe; o que existe são alunos fracassados, situações de 

fracasso, histórias escolares que terminam mal. Esses alunos, essas situações, essas 

histórias é que devem ser analisados, e não algum objeto misterioso, ou algum vírus 

resistente, chamado “fracasso escolar”. (p. 16) 

 

A partir disso, vale a todos nós uma questão: quem de fato está fracassando? Os alunos 

ou as instituições de ensino? Uma avaliação em larga escala pode responder a essa questão 

tendo como objetivo principal trazer à luz a real situação do sistema educacional do País, além 

de alicerçar um planejamento mais eficiente de ações que garantam uma educação de qualidade 

a todos, de caráter inclusivo, independente da sua classe social, contribuindo assim para a 

formação e manutenção de uma sociedade mais democrática. De modo similar ao que declara 

Freitas (2007), as avaliações em larga escala devem servir como uma ferramenta de 

acompanhamento de tendências e não como instrumento de pressão. 

 

Desse modo, a avaliação educacional deve ter papel fundamental no sentido de 

investigar, compreender e fomentar ações de parceria entre escola-família. Em outros 

termos, a avaliação educacional pode ser um dispositivo de favorecimento de diálogo 

e discussão sobre o valor, os significados, a quantidade e os objetivos dessa 

parceria/participação escola-família, desde que reconheça os meandros dessa reação. 

(DAZZANI E FARIA, 2009, p 261). 
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1.2 JUSTIFICATIVA  

 

A educação no Brasil vem sendo amplamente discutida e vemos que esse tema tem sido 

de interesse de muitos pesquisadores e por isso bastante relevante. Desde a década de noventa, 

os resultados insatisfatórios em avaliações de grande escala no Brasil têm revelado a dimensão 

do problema, o que vem servindo de alerta para educadores, gestores, governantes e também 

familiares. Como define a Constituição Federal, a educação é um direito do cidadão, dever do 

Estado e da família. Desse modo, é essencial a união de todos em busca desse objetivo para que 

o aluno tenha seus diretos preservados e consiga de fato aprender e se desenvolver, alcançando 

melhores resultados. O desempenho acadêmico dos estudantes em todo o território nacional 

mostra que a Educação tem alcançado índices muito aquém do esperado para as séries 

avaliadas. 

No Estado de São Paulo, onde se concentra o maior número de alunos, não tem sido 

diferente. Como Estado de maior população, e consequente grande quantidade de estudantes, 

professores, escolas e municípios, São Paulo enfrenta desafios imensos para a implantação e 

acompanhamento das políticas públicas. Nesse cenário, o contexto familiar é fundamental na 

vida acadêmica do indivíduo, o suporte parental e os estímulos poderão influenciar a criança 

ou o jovem na sua vida escolar. Por esse motivo, tanto o ambiente escolar quanto o familiar 

configuram o foco dessa pesquisa, tendo ambos demonstrado serem imprescindíveis para o 

desenvolvimento acadêmico do estudante. Assim, estudos que venham contribuir com 

informações sobre o desempenho de alunos em avaliações de larga escala no Estado de São 

Paulo podem ajudar a compreender a realidade desta população, cooperando para um melhor 

investimento público e também para um acompanhamento da evolução educacional no Estado. 

Segundo Jacob e Loureiro (2010), esses exames são elementos importantes para buscar meios 

de assegurar o acesso a um ensino de qualidade. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Caracterizar o perfil educacional, sociodemográfico e familiar de alunos dos 3º e 5º anos 

do Ensino Fundamental I das escolas públicas estaduais do Estado de São Paulo.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

(a) Descrever o perfil acadêmico relativo às matérias de Matemática e Português de alunos 

dos 3º e 5º anos do Ensino Fundamental I das escolas públicas estaduais do Estado de 

São Paulo;  

(b) Buscar associações entre bom desempenho acadêmico destes alunos com fatores 

familiares e socioeconômicos.  
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3 MÉTODO  

 

 

Este estudo foi desenvolvido numa perspectiva de abordagem quantitativa descritiva. As 

informações utilizadas nesta pesquisa foram obtidas por meio de dois bancos de dados 

fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. O primeiro deles contém o 

desempenho de avaliações de todos os alunos de 3os e 5os anos das escolas estaduais do Ensino 

Fundamental I do Estado de São Paulo (prova SARESP); o segundo traz dados sobre o perfil 

social, econômico e cultural dos familiares destes estudantes (“Questionário dos Pais”). Estes 

bancos de dados compreendem 300.109 alunos dos 3º e 5º anos acima mencionados.  

 

3.1 LOCAL DA PESQUISA 

 

 Escolas públicas da rede estadual do Estado de São Paulo/SP. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS  

 

Para obter acesso aos dados inicialmente foram feitos vários contatos com a Secretaria de 

Educação através de e-mails e ligações telefônicas a fim de esclarecer o objetivo e relevância 

dessa pesquisa e ter acesso aos dados para a realização do estudo. Foi enviada também uma 

carta à Diretoria de Avaliação Educacional da Secretaria de Educação, contendo os devidos 

esclarecimentos do estudo. Por fim, fizemos também visitas pessoais para importantes 

explanações, conversando tanto com o Diretor de Avaliação como também com a 

Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional. Após os contatos 

necessários com a Secretaria, foi liberado um CD com os dois bancos de dados mencionados 

acima no Programa Access, além de um e-mail com a liberação de seu uso (Anexos 1 e 2). 

Concomitantemente, a pesquisadora assinou um Termo de Responsabilidade para análise do 

material fornecido (Anexo 3). 

Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, o material fornecido pela Secretaria de Educação foi analisado.   
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3.3 INSTRUMENTOS/BANCOS DE DADOS 

 

Como mencionado anteriormente, esta pesquisa foi realizada por meio de análises 

quantitativas com os bancos de dados da prova SARESP e do “Questionário dos Pais” (Anexo 

4), ambos produzidos e fornecidos pela Secretaria Estadual de Educação do Estado de São 

Paulo. 

A décima quinta edição da prova SARESP 2012 foi realizada nos dias 27 e 28 de 

novembro de 2012, aplicada a todos os alunos regularmente matriculados na rede estadual de 

ensino. As provas aplicadas aos 3º e 5º anos do Ensino Fundamental I foram especificamente 

as de Língua Portuguesa e Matemática, além da prova de Redação, sendo que essa foi apenas 

uma amostra aleatória de 10% dos alunos.   

As provas do SARESP são baseadas nas competências e habilidades descritas nas 

Matrizes de Referência para a Avaliação que traduzem as expectativas de desempenho dos 

estudantes. Essas Matrizes foram organizadas tendo como base as diretrizes e pressupostos que 

constam na Proposta Curricular da Educação Básica do Estado de São Paulo, incluindo as 

habilidades avaliadas no Sistema Nacional de Educação Básica – SAEB. 2  

Além das provas SARESP aplicadas aos alunos, no mesmo período, os principais 

responsáveis pelos alunos responderam ao “Questionário dos Pais” com o objetivo de traçar o 

perfil social, econômico e cultural das famílias dos alunos da rede estadual de ensino. Este 

questionário foi entregue aos alunos, que tinham um prazo determinado para pedir a seus 

responsáveis que o preenchessem e o devolvessem nas escolas.  

O “Questionário de Pais” é composto de 31 questões, contemplando os seguintes 

aspectos: (i) Percepção de envolvimento dos pais com a escola; (ii) Percepção do ambiente 

escolar e inserção dos filhos; (iii) Avaliação geral e expectativa sobre a escola; (iv) 

Acompanhamento do aprendizado dos filhos; (v) Envolvimento direto com a escola; e (vi) 

Caracterizações demográficas e socioeconômicas. Para o presente estudo, selecionaram-se as 

mais relevantes para investigação de possíveis associações com desempenho acadêmico em 

Língua Portuguesa e Matemática. 

                                                           
2 Informações do website do SARESP, disponível em:  http://saresp.fde.sp.gov.br/2012/Arquivos/7_Informe_de_ 

adesao_das_redes_municipais_12_07_2012.pdf, Acesso em 2 de dezembro de 2013. 
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Algumas das variáveis do “Questionário dos Pais” selecionadas para essa pesquisa são 

dicotômicas e outras são intervalares/contínuas. Como notamos que várias perguntas tratavam 

de um assunto comum, nestes casos construímos novas variáveis, juntando-as numa única e 

nova variável. Assim, essas novas variáveis construídas especificamente para essa pesquisa se 

transformaram em intervalares/contínuas, integrando a Tabela 5 e a Tabela 6 do item Resultados 

(a única exceção pode ser conferida abaixo no Quadro 10).  

Nas páginas seguintes descreveremos detalhadamente como construímos cada uma das 

novas variáveis (Quadros 1 a 10).  
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Quadro 1. Variável A  

Variável Descritivo Tipo 

A - O quanto a escola valoriza, inclui, deixa os pais informados no processo 

de educação dos filhos 

Σ (2.1, 2.2, 2.7, 2.8, 2.11, 2.17, 2.18, 2.19) = 1 a 8 Contínua 

 

 

2.1 - Eu recebo informações da escola sobre o progresso do meu filho?  
1 = Concordo 

0 = Concordo parcialmente ou Discordo 

2.2 - Eu sei o que os professores querem dos meus filhos? 
1 = Concordo 

0 = Concordo parcialmente ou Discordo 

 

2.7 - A escola me dá informações claras sobre o que ensina ao meu filho? 

1 = Concordo 

0 = Concordo parcialmente ou Discordo 

2.8 - Eu entendo o que os deveres de casa do meu filho pedem? 
1 = Concordo 

0 = Concordo parcialmente ou Discordo 

2.11 - A escola sempre faz reuniões com os pais para informar sobre os 

filhos? 

1 = Concordo 

0 = Concordo parcialmente ou Discordo 

2.17 - Quando há algum problema, sou rapidamente chamado à escola? 
1 = Concordo 

0 = Concordo parcialmente ou Discordo 

2.18 - Eu sou informado sobre o planejamento da escola? 
1 = Concordo 

0 = Concordo parcialmente ou Discordo 

2.19 - A escola dá importância para a opinião dos pais? 

 

1 = Concordo 

0 = Concordo parcialmente ou Discordo 
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Quadro 2. Variável B  

Quadro 2. Variável Descritivo Tipo 

B - Satisfação dos pais com a escola dos filhos Σ (2.3, 2.5, 2.6, 2.9, 2.13, 2.15, 2.24) = 1 a 7 Contínua 

 

 

2.3 - Meu filho está seguro na escola? 1 = Concordo 

0 = Concordo parcialmente ou Discordo 

2.5 - A escola é um ótimo ambiente de estudo para os alunos? 1 = Concordo 

0 = Concordo parcialmente ou Discordo 

2.6 - A escola do meu filho sabe preparar as crianças para o futuro? 1 = Concordo 

0 = Concordo parcialmente ou Discordo 

2.9 - A escola é valorizada pela comunidade? 1 = Concordo 

0 = Concordo parcialmente ou Discordo 

2.13 - Meu filho está bem na escola? 1 = Concordo 

0 = Concordo parcialmente ou Discordo 

2.15 – Eu gostaria que meu filho estudasse em outra escola? 0 = Concordo 

1 = Concordo parcialmente ou Discordo 

2.24 - Se eu pudesse pagar, meu filho iria para uma escola particular? 0 = Concordo 

1 = Concordo parcialmente ou Discordo 
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Quadro 3. Variável C  

Variável Descritivo Tipo 

C - Qualidade da escola (RH e Estrutura) Σ (3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9) = 0 a 7 Contínua 

 

 

  

3.1 – Capacidade dos professores 1 = 6 a 10 

0 = 0 a 5 

 

3.2 – Capacidade do diretor (a) 1 = 6 a 10 

0 = 0 a 5 

 

3.5 – Conhecimento que a escola tem dos problemas de ensino  1 = 6 a 10 

0 = 0 a 5 

 

3.6 – Qualidade dos profissionais que atendem aos alunos  1 = 6 a 10 

0 = 0 a 5 

 

3.7 – Localização da escola  1 = 6 a 10 

0 = 0 a 5 

 

3.8 – Instalações físicas da escola (prédio, quadras etc.) 1 = 6 a 10 

0 = 0 a 5 

 

3.9 – Segurança da escola  1 = 6 a 10 

0 = 0 a 5 
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Quadro 4. Variável D  

Variável Descritivo Tipo 

D – Questões sobre a participação dos pais na vida escolar dos filhos Σ (3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9) = 0 a 10 Contínua 

 

 

  

8.a – Você participou de reuniões da escola do seu filho? 1 = Sim 

0 = Não 

 

8.b – Você participou de festas? (Dia das mães, juninas, etc.) 1 = Sim 

0 = Não 

 

8.c – Você participou de campeonatos esportivos? 1 = Sim 

0 = Não 

 

8.d – Você participou de passeios? 1 = Sim 

0 = Não 

 

8.e – Você participou de outras atividades? 1 = Sim 

0 = Não 

 

9.0 – Você conhece os resultados da escola do seu filho? 1 = SARESP e/ou IDESP 

0 = Não 

 

10.b – Conversei com o meu filho sobre a escola 1 = Sim 

0 = Não 

 

10.c – Conversei com os professores do meu filho 1 = Sim 

0 = Não 

 

10. d – Acompanhei as lições de casa 1 = Sim 

0 = Não 
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2.10 – Eu ajudo meu filho estudar em casa? 1 = Sim 

0 = Não 

 

 

 

 Quadro 5. Variável E1  

Variável Descritivo Tipo 

E.1 Σ (2.21, 2.22) = 0 a 2 Contínua 

   

 Valores  

2.21 - Meu filho gosta da escola?  1 = Concordo 

0 = Concordo parcialmente ou Discordo 

99 = Não sei 

 

2.22 - Meu filho gosta dos professores? 1 = Concordo 

0 = Concordo parcialmente ou Discordo 

99 = Não sei 

 

 

 

 

Quadro 6. Variável E2  

Variável Descritivo Tipo 

E.2 - Interesse do seu filho pelos estudos (3.4) = 0 a 10 Contínua 

   

 Valores   

3.4 – Interesse do seu filho pelos estudos Escala de 0 (muito negativa) a 10 (muito positiva) Continua 
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Quadro 7. Variável E3  

Variável Descritivo Tipo 

E.3 - Estratégia de estudo do aluno   

 Valores   

5.0 – Seu filho costuma estudar? 3 = Sim, Sempre 

2 = Sim, mas só quando há prova ou exame 

1 = Quase nunca 

0 = Não 

Contínua 
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Quadro 8. Variável F  

Variável Descritivo Tipo 

F. Dispositivos de cultura Σ (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5) = 0 a 5 Contínua 

6.1 – Jornal diário  1 = Sim 

0 = Não 

6.2 – Revista de informação geral  1 = Sim 

0 = Não 

6.3 – Dicionário  1 = Sim 

0 = Não 

6.4 – Livros (romances, poesias, contos, etc.)  1 = Sim 

0 = Não 

6.5 – Livros educativos, enciclopédia.  1 = Sim 

0 = Não 
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Quadro 9. Variável G  

Variável Descritivo Tipo 

G. Renda familiar do seu domicílio = 0 a 5 Contínua 

24.f – Nenhuma renda 0 

24.a – até R$ 850,00 1 

24.b – de R$ 851,00 a R$ 1.275,00 2 

24.c – de R$ 1.276, 00 a R$ 2.125,00 3 

24.d – de R$ 2.126,00 a R$ 4.250,00 4 

24.e – mais de R$ 4.250,00 5 
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Além disso, a questão 4 original (página 32 do “Questionário dos Pais”) possuía quatro categorias e para o presente estudo foi transformada em uma 

variável dicotômica seguindo as regras abaixo. 

 

 

Quadro 10. Variável “A escola passa lição para o seu filho fazer em casa?” – 1ª linha das Tabela 3 e Tabela 4 

Variável Descritivo Tipo 

C.1 -   (4.0) = 0 ou 1 Dicotômica 

 

 

  

4.0 – A escola passa lição para o seu filho fazer em casa?  1 = Sempre 

0 = Algumas vezes; quase nunca; nunca 

99 = Não sabe 
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3.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

O banco de dados foi fornecido no Programa Access seguindo estritamente a 

estrutura dos “Questionários dos Pais” e da Prova SARESP. O primeiro foi convertido 

em Excel, onde foram feitos ajustes complexos para criar um formato passível de análise 

quantitativa. Quando terminamos esse processo, o banco foi convertido e analisado no 

Programa SPSS, versão 17.0. Inicialmente foi realizada uma análise descritiva dos dados 

visando caracterizar o perfil educacional, socioeconômico e familiar de alunos 

participantes do estudo.  

Posteriormente, realizamos uma análise bivariada para testar associações entre 

notas das avaliações de Matemática e Língua Portuguesa e os fatores familiares e 

socioeconômicos. Para tanto, foram aplicados testes de diferença de média nas variáveis 

contínuas (Teste T nas que apresentaram distribuição normal e teste Mann-Whitney) e o 

teste não paramétrico de Qui-quadrado nas variáveis categóricas. Adotamos o nível de 

probabilidade de 99% (p < 0,01) para a rejeição das hipóteses de nulidade, devido ao 

grande tamanho amostral.  

 

3.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie sob protocolo de número 028676/2014. 

Por se tratar de uma análise de dados secundários (banco de dados da Secretaria 

Estadual de Educação – Estado de São Paulo), todos os pais e alunos participantes desse 

estudo tiveram seus nomes preservados, sendo o levantamento e a associação dos dados 

realizados por meio de um número de identificação que permitiu a devida correlação.  
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 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

Este estudo contou com dados de 85.280 alunos, sendo 36.374 (42,7%) do 3º ano e 

48.906 (57,3%) do 5º ano do Ensino Fundamental I, representando 35,19% de todos os 

alunos desse ciclo das escolas públicas estaduais do Estado de São Paulo. O total de 

alunos do Ensino Fundamental da Rede Estadual de São Paulo no ano de 2012 era de 

300.109 estudantes, destes, 67,3 % eram da Grande São Paulo e o restante (32,7%) do 

interior do Estado. 

Para o presente estudo, fizemos a análise dos resultados usando o número de acertos 

em cada exame das matérias Português e Matemática, sem a preocupação com o peso de 

cada questão, assim, o conceito em ambas as disciplinas variava de zero a cem pontos. 

Como a correção oficial segue um critério diferente, com pesos específicos para cada item 

das provas, podem ser encontradas diferenças de desempenho entre os resultados 

divulgado pela Secretaria da Educação para o SARESP 2012 e essa pesquisa.  

Seguindo o nosso critério de correção, na prova do SARESP 2012, a média geral 

de acertos na Avaliação de Português foi de 66,37 (±25,01); e a de Matemática de 67,07 

(±26,01). De forma geral, o desempenho dos estudantes pode ser considerado bom, já que 

76,8% apresentaram desempenho satisfatório (nota > 5) em Português e 73,9% em 

Matemática. Por outro lado, menos de 40% da amostra apresentou desempenho excelente 

(nota > 7,5), sendo 41,9% em Português e 44,3% em Matemática. 

Esses resultados revelam que a maioria dos alunos de escolas públicas da rede 

Estadual de São Paulo apresentou um desempenho acadêmico satisfatório tanto em 

Português quanto em Matemática nos exames do SARESP 2012. Esse resultado confirma 

a recente pesquisa, que constatou que a educação no Brasil tem avançado 

consideravelmente a partir das últimas décadas, pois o crescimento do poder 

aquisitivo/econômico da população e a redução do número de filhos, entre outros fatores, 

vêm ampliando a oportunidade de aprimorar a Educação para toda a sociedade. Isso se 

reflete nas ocupações no mercado de trabalho, colaborando para equilibrar as chances da 

população (MONT’ALVÃO, 2011). 

O presente estudo também indicou uma diferença no desempenho acadêmico por 

local de moradia, sendo que os residentes do interior do Estado apresentam desempenho 
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um pouco superior ao dos que são moradores da Grande São Paulo. Quanto ao conceito 

de Português, verifica-se que os alunos de escolas do interior têm 30% mais chances de 

apresentar bom desempenho acadêmico, se comparados aos alunos da Grande São Paulo 

(OR: 1,293; IC: 1,248-1,338; p<0,01) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Distribuição de conceito de Português, segundo região de moradia.  

 Conceito em 

Português 

  

 ≤50  

N (%) 

>50  

N (%) 

OR*  

(IC 95%) 

 Valor 

de p 

Local de 

moradia 

 

Interior  5.637 

(20,2) 

22.263 

(79,8) 

 

 <0.01 
   1,293 

(1.248-1.338) 

Grande São Paulo 14.149 

(24,7) 

43.231 

(75,3) 

 

      

*segundo teste de Qui Quadrado; OR: Odds Ratio; IC: Intervalo de Confiança 

 

 Nota-se o mesmo perfil em relação ao conceito de Matemática, em que os alunos 

de escolas do interior têm 35% mais chances de apresentarem um bom desempenho 

acadêmico se comparados com os alunos da Grande São Paulo (OR: 1,347; IC: 1,302-

1,393; p<0,01) (Tabela 2). 
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Tabela 2. Distribuição de conceito de Matemática, segundo região de moradia.  

 Conceito em 

Matemática 

  

 ≤50 = 0 

N (%) 

>50 = 1 

N (%) 

OR 

(IC 95%) 

 Valor 

de p 

Local de 

moradia 

 

Interior  6.228 

(22,3) 

21.672 

(77,7) 

1,347 

 <0.01     

Grande São Paulo 16.011 

(27,9) 

41.369 

(72,1) 

(1,302 – 1,393) 

      

*segundo teste de Qui Quadrado; OR: Odds Ratio; IC: Intervalo de Confiança 

 

 

Quanto à diferença apresentada no interior do Estado de São Paulo, não foram 

encontrados estudos que expliquem os possíveis motivos. No entanto, algumas 

reportagens3 abordam essa questão e apontam que todos os anos as avaliações de grande 

escala comprovam esses dados. Na tentativa de explicar os resultados positivos das 

cidades do interior, muitos especialistas (entre eles, a professora e pesquisadora da 

Unicamp, Maria Marcia Sigrist Malavasi) discutem as possíveis causas, tais como o 

menor número de alunos por sala de aula e o custo de vida mais baixo. Tais pontos fazem 

com que o salário do professor (de valor idêntico ao salário do análogo professor da 

capital) apresente melhor poder aquisitivo e talvez promova, assim, a sensação de uma 

maior valorização. 

Outro fator que pode ser observado é a permanência por mais tempo do professor 

na mesma escola. Na capital e Grande São Paulo, o professor geralmente assume a vaga 

existente no momento de sua posse, nem sempre próximo da sua residência. Isso faz com 

que ele precise se deslocar por grandes distâncias, invista mais tempo no percurso e tenha 

um maior desgaste físico e psicológico. Com o decorrer dos anos, esse profissional se 

remove para outras localidades mais próximas de sua residência. Sob esse prisma, tais 

                                                           
3 Reportagens retiradas do website www.ig.com.br, acerca da prova de SARESP realizada em 2010. 
Disponível em http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/conheca+as+escolas+estaduais+de+sao+paulo 
+mais+bem+avaliadas/n1300072754160.html, Acesso em 6-6-2014.  



53 
 

 
 

movimentos em busca de melhor acesso prejudicam principalmente as escolas periféricas, 

que mais sofrem com professores que acabam por passar pouco tempo nelas ou que 

desistem de nelas lecionarem, pois, aliada à questão da distância entre o domicílio do 

professor e a escola, há ainda um traço recorrente em muitas das escolas mais periféricas: 

o alto índice de violência. É possível constatar na literatura que a escola sofre influência 

externa da comunidade onde está localizada, podendo ser afetada inclusive no 

desempenho dos alunos, como vimos em Malavasi (2010): 

 

Ignorar essa realidade e não desmobilizar essa crença determinista de fracassos 

e insucessos é mais uma forma preconceituosa de discriminação e exclusão. 

Por exemplo, quando se afirma não existirem diferenças entre as escolas 

centrais ou privadas com comunidades possuidoras de níveis socioeconômicos 

mais elevados e escolas públicas de regiões mais pobres e periféricas é uma 

forma preconceituosa de exclusão, à medida que se naturaliza a diferença e 

essa não causa indignação e muito menos busca por melhoria para os 

estudantes que habitam esses espaços (MALAVASI, 2010, s/p).  

  

Em relação ao “Questionário dos Pais”, observou-se que as mães foram as 

principais respondentes (57,6%), seguidas por pais (17,8%), pai e mãe conjuntamente 

(17,3%) além de um pequeno número de outros respondentes (4,2%). De forma geral, os 

pais/respondentes parecem considerar a escola um lugar acolhedor para as crianças já 

que: (i) 81% relata que a escola se importa quando o aluno falta; (ii) 76,8% acham que a 

criança gosta da escola; e (iii) 80,9% das crianças gostam dos professores. Estudos têm 

apontado que o ambiente escolar é de fundamental importância para os estudantes. 

Dados de uma grande pesquisa nessa área, contando com 6.903 alunos de 191 

escolas brasileiras, apontam que a percepção que os alunos têm da escola como 

acolhedora, como um ambiente positivo, sentimento de pertencimento, tem uma relação 

direta com o sentimento de bem-estar dos estudantes no espaço acadêmico (MATOS; 

CARVALHOSA, 2005). Liberal e colaboradores (2005) também afirmam em um estudo 

que “(...) um ambiente escolar onde não se promova a segurança só vem desestruturar o 

papel da escola, colocando em cheque os seus pressupostos” (p.157). É possível então 

concluir que o ambiente da escola pode ter influência direta no desempenho do estudante: 

um local acolhedor e seguro pode transmitir ao aluno a tranquilidade necessária para que 

ele desempenhe um bom papel na escola. 
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Nessa mesma linha, Okano e Loureiro (2004) afirmam que a atenção do professor, 

os prêmios e as notas das avaliações são elementos que também contribuem para que os 

alunos se interessem pela aprendizagem, de modo que tais pontos sinalizam estarem todos 

intimamente relacionados ao desempenho acadêmico discente.  

O desempenho escolar (em Português e Matemática) dos alunos que estudam em 

colégios cuja rotina contempla a lição de casa foi superior aos que não utilizam desse 

recurso, indicando que este se mostra um meio positivo para contribuir na evolução 

acadêmica dos discentes (Tabela 3 e Tabela 4). Resende (2008) constatou em sua pesquisa 

que a atividade para casa é o meio que envolve de forma mais direta a família no contexto 

escolar, principalmente nos primeiros anos da escolarização da criança. Por meio dessa 

atividade é possível envolver o professor, o aluno e seus familiares, assim como também 

é possível conhecer o currículo escolar e a forma de trabalho desse profissional.  

Nessa mesma pesquisa identificou-se que os pais, tanto da camada média como da 

camada mais popular geralmente são unânimes em afirmar sobre a importância da 

atividade para casa, seja por motivo de fixação da aprendizagem, para ocupar o tempo do 

aluno, para desenvolver o hábito de estudar ou mesmo para criar uma atitude autônoma. 
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Tabela 3. Analise bivariada entre desempenho acadêmico em Português de crianças e fatores familiares e socioeconômicos (N=85.280) 

 Bom desempenho acadêmico    

 ≤50 

N (%) 

>50 

N (%) 

OR (IC 95%) Pearsons 

Chi-Square 

Estilo da escola     

A escola passa lição para o seu filho fazer em casa?     

Não = 0 9521 (26,5) 26382 (73,5) 1,375 
<0.01 

Sim = 1 10265 (20,8) 39112 (79,2) (1,332-1,420) 

Escolaridade do responsável     

Até Ensino Fund. Incompleto = 0 4600 (34,2) 8843 (65,8) 1,941  
<0.01 

A partir do Ensino Fund. Completo = 1 15186 (21,1) 56651 (78,9) (1,865-2,019)  

Até Ensino Fund. Incompleto = 0 3000 (37,1) 5097 (62,9) 2,118 
<0.01 

A partir do Ensino Fund. Completo = 1 16786 (21,7) 60397 (78,3) (2,018-2,222) 

 

Sobre a participação dos pais na vida escolar dos filhos     

Você participou de reuniões da escola do seu filho?     

Não = 0 3357 (27,3) 8951 (72,7) 1,291 
<0.01 

Sim = 1 16429 (22,5) 56543 (77,5) (1,236-1,348) 

Você conhece os resultados da escola do seu filho? 

(SARESP, IDESP) 

    

Não = 0 7691 (23,9) 24543 (76,1) 1,061 
<0.01 

Sim = 1 12095 (22,8) 40951 (77,2) (1,027-1,096) 

Não = 0 8144 (27,5) 21473 (72,5) 1,434 
<0.01 

Sim = 1 11642 (20,9) 44021 (79,1) (1,388-1,482) 
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Não = 0 8836 (25,1) 26330 (74,9) 1,200 
<0.01 

Sim = 1 10950 (21,9) 39164 (78,1) (1,162-1,239) 

Acompanhei as lições de casa?     

Não = 0 8792 (30,4) 20086 (69,6) 1,808 
<0.01 

Sim = 1 10994 (19,5) 45408 (80,5) (1,750-1,868) 

Eu ajudo meu filho estudar em casa?     

Não = 0 4627 (27,2) 12387 (72,8) 1,309 
<0.01 

Sim = 1 15159 (22,2) 53107 (77,8) (1,259-1,360) 

     

Postura do Aluno     

Meu filho faz lição de casa sempre na frente da televisão?     

Sim = 0 5383 (26,3) 15091 (73,7) 1,248  
<0.01 

Não = 1 14403 (22,2) 50403 (77,8) (1,204-1,294) 

Meu filho faz as lições de casa assim que chega da escola?     

Não = 0 10749 (25,6) 31286 (74,4) 1,301 
<0.01 

Sim = 1 9037 (20,9) 34208 (79,1) (1,260-1,343) 

Meu filho tem uma mesa para estudar e fazer lições?     

Não = 0 6772 (26,8) 18532 (73,2) 1,319 
<0.01 

Sim = 1 13014 (21,7) 46962 (78,3) (1,275-1,364) 

Meu filho faz as lições de casa em cima da hora de ir para 

a escola? 

    

Sim = 0 2380 (35,8) 4265 (64,2) 1,963 
<0.01 

Não = 1 17406 (22,1) 61229 (77,9) (1,862-2,070) 
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Tabela 4. Analise bivariada entre desempenho acadêmico em Matemática de crianças e fatores familiares e socioeconômicos (N=85.280) 

 Bom desempenho acadêmico    

 ≤50 

N (%) 

>50  

N (%) 
OR (IC 95%) 

p 

Estilo da escola 

A escola passa lição para o seu filho fazer em casa?     

Não = 0 10579 (12,4) 25324 (29,7) 1,351 
<0.01 

Sim = 1 11660 (13,7) 37717 (44,2) (1,310-1,394) 

Escolaridade do responsável     

Até Ensino Fund. Incompleto = 0 4784 (5,6) 8659 (10,2) 1,721  
<0.01 

A partir do Ensino Fund. Completo = 1 17455 (20,5) 54382 (63,8) (1,655-1,790)  

Até Ensino Fund. Incompleto = 0 3097 (3,6) 5000 (5,9) 1,878 
<0.01 

A partir do Ensino Fund. Completo = 1 19142 (22,4) 58041 (68,1) (1,791-1,970) 

 

Sobre a participação dos pais na vida escolar dos filhos     

Você participou de reuniões da escola do seu filho?     

Não = 0 3651 (4,3) 8657 (10,2) 1,234 
<0.01 

Sim = 1 18588 (21,8) 54384 (63,8) (1,183-1,287) 

Você conhece os resultados da escola do seu filho? 

(SARESP, IDESP) 

    

Não = 0 8397 (9,8) 23837 (28,0) 0,998 
0,887 

Sim = 1 13842 (16,2) 39204 (46,0) (0,967-1,030) 

Não = 0 8963 (10,5) 20654 (24,2) 1,386 
<0.01 

Sim = 1 13276 (15,6) 42387 (49,7) (1,343-1,430) 

Não = 0 9958 (11,7) 25208 (29,6) 1,217 <0.01 
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Sim = 1 12281 (14,4) 37833 (44,4) (1,180-1,255) 

Acompanhei as lições de casa?     

Não = 0 9682 (11,4) 28878 (22,5) 1,761 
<0.01 

Sim = 1 12557 (14,7) 43845 (51,4) (1,707-1,817) 

Eu ajudo meu filho estudar em casa?     

Não = 0 5133 (6,0) 11881 (13,9) 1,292 
<0.01 

Sim = 1 17106 (20,1) 51160 (60,0) (1,245-1,341) 

     

Postura do Aluno     

Meu filho faz lição de casa sempre na frente da televisão?     

Sim = 0 6027 (7,1) 14447 (16,9) 1,250 
<0.01 

Não = 1 16212 (19,0) 48594 (57,0) (1,208-1,295) 

Meu filho faz as lições de casa assim que chega da escola?     

Não = 0 11841 (13,9) 30194 (35,4) 1,239 
<0.01 

Sim = 1 10398 (12,2) 32847 (38,5) (1,201-1,277) 

Meu filho tem uma mesa para estudar e fazer lições?     

Não = 0 7318 (8,6) 17986 (21,1) 1,229 
<0.01 

Sim = 1 14921 (17,5) 45055 (52,8) (1,189-1,270) 

Meu filho faz as lições de casa em cima da hora de ir para a 

escola? 

    

Sim = 0 2485 (2,9) 4160 (4,9) 1,781 
<0.01 

Não = 1 19754 (23,2) 58881 (69,0) (1,690-1,876) 
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Visando responder ao segundo objetivo do estudo, foram investigadas associações 

entre bom desempenho acadêmico com fatores familiares e socioeconômicos. Nota-se 

que todos os itens investigados no presente estudo, decorrente do “Questionário dos Pais”, 

mostraram-se associados ao desempenho acadêmico dos estudantes (Tabela 3 e Tabela 

4). 

Os resultados da presente pesquisa mostraram que as crianças cujos pais ou 

responsáveis tinham uma maior escolaridade também apresentaram um melhor 

desempenho no SARESP (Tabela 3 e Tabela 4), confirmando o que a literatura vem 

indicando: pais que possuem um grau mais elevado em sua escolaridade têm mais chances 

de transferir aos filhos seus ensinamentos e despertar mais confiança, resultando num 

melhor desempenho escolar; segundo a literatura esses pais também possuem mais 

capacidade linguística, o que contribui para o sucesso do aluno (Marteleto, 2004; Andrada 

e colaboradores, 2008). Do mesmo modo, parece que os recursos materiais e culturais 

também influenciam o desenvolvimento escolar das crianças. Nas famílias de menor 

escolaridade e renda, onde esses recursos são mais limitados, os estudantes teriam um 

menor acesso a esse importante apoio em suas atividades extraclasse (Resende, 2008). 

Portanto, programas de estimulação neste campo, podem ajudar a aumentar o acesso das 

crianças de camadas menos favorecidas. 

O mesmo estudo revelou ainda que a participação dos pais ou responsáveis na vida 

escolar das crianças é um fator que reflete positivamente no desempenho acadêmico do 

estudante. Verificamos esse dado ao constatar que: (i) o fato dos pais/respondentes ao 

participar de reuniões escolares, (ii) conhecer os resultados acadêmicos da criança, (iii) 

acompanha-los nos deveres de casa e (iv) ajudá-los a estudar em casa mostraram-se 

associadas ao melhor desempenho acadêmico das crianças da amostra (Tabela 3 e Tabela 

4).  

Esse grupo de atitudes e relação dos pais com os filhos, entendidos como apoio e 

participação familiar, tem sido descrito na literatura como envolvimento da família nos 

estudos da criança, tendo um reflexo positivo na sua vida acadêmica (SANTOS e 

MARTURANO, 1999; MAIMONI e BORTONI, 2001). Portanto, a participação dos pais 

nas atividades escolares dos seus filhos, assim como uma efetiva motivação, são 

apontados como fatores importantes para que as crianças tenham bom desempenho 

acadêmico. (MARCHESI, 2004) “Numa realidade escolar como a brasileira, marcada por 

inúmeras deficiências, comprometer – e não responsabilizar - com acompanhamento 
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escolar de seus filhos pode se revelar como mais uma das possibilidades de melhoria da 

qualidade de ensino” (FEVORINI E LOMÔNACO, 2009, p.76). 

Finalmente, essa pesquisa demonstrou ainda que a postura do próprio aluno 

também tem um reflexo positivo/negativo em seu desempenho acadêmico. Observa-se 

que: (i) não fazer lição de casa na frente da televisão; (ii) fazer lição de casa assim que 

chegar na escola; (iii) ter uma mesa para estudar e fazer as lições; e (iv) não fazer lição 

em cima da hora mostraram-se associadas ao melhor desempenho acadêmico das crianças 

participantes do estudo (Tabela 3 e Tabela 4). Em um estudo similar, Castro (2009), 

constatou grande relevância da postura do aluno com relação ao seu desempenho em 

matemática e português nas avaliações de grande escala, os exemplos citados são: (i) 

alunos que gostam de frequentar a escola, (ii) têm um bom relacionamento com o 

professor, (iii) mostram interesse em ter bom desempenho, (iv) são cuidadosos com os 

espaços e equipamentos escolares, e (v) que respeitam as pessoas e as regras disciplinares; 

estes tiveram melhor desempenho em avaliações. Essa pesquisa revelou que a postura do 

aluno tem impacto na sua performance escolar, podendo ser um fator positivo/negativo 

no seu desempenho acadêmico. 

A seguir serão apresentados os resultados referentes às variáveis contínuas, 

construídas para o presente estudo. Como pode ser conferido na Tabelas 5 e na Tabela 6, 

todos os tópicos investigados no presente estudo, apresentaram associação com o 

desempenho acadêmico dos estudantes da amostra, tanto relacionado à Língua 

Portuguesa quanto em Matemática.  

Primeiramente, nota-se que as três áreas relativas à boa qualidade da escola 

analisada nessa pesquisa mostraram associação positiva, estatisticamente significante, 

com o melhor desempenho acadêmico: (i) O quanto a escola valoriza, inclui, deixa os 

pais/responsáveis informados no processo de educação das crianças; (ii) satisfação dos 

pais/responsáveis com a escola dos filhos; e (iii) qualidade da instituição escolar referente 

aos Recursos Humanos e Estrutura física (tabelas 5 e 6).  
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Tabela 5. Teste t LP(51) Análise bivariada entre desempenho acadêmico em Português de crianças e fatores familiares e socioeconômicos (N=85280) 

 
 N Media Desvio Padrão p 

Quanto à qualidade da escola*     

(A) O quanto a escola valoriza, inclui, deixa os pais informados 

os pais no processo de educação dos filhos 
85280 5,68 2,177 <0.01 

(B) Satisfação dos pais com a escola dos filhos  85280 4,39 1,927 <0.01 

(C) Qualidade da escola (RH e Estrutura) 85280 6,28 1,309 <0.01 

     

Quanto à participação dos pais na vida escolar dos filhos**     

(E) Questões sobre a participação dos pais na vida escolar dos 

filhos 
    

>50 65494 5,45 1,751 <0.01 

≤50 19786 5,02 1,824 <0.01 

     

Quanto à postura do aluno**     

(F) Descritivo     

>50 65494 1,61 0,664 <0.01 

≤50 19786 1,48 0,731 <0.01 

     

(F2) Interesse do seu filho pelos estudos     

>50 65494 8,44 1,656 <0.01 

≤50 19786 7,40 2,162 <0.01 
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F3 Seu filho costuma estudar?     

>50 65494 2,37 0,736 <0.01 

≤50 19786 2,13 0,869 <0.01 

 
    

Questões Socioeconômicas** 
    

G Dispositivos de cultura 
    

>50 65494 2,93 1,133 <0.01 

≤50 19786 2,71 1,260 <0.01 

     

H Renda familiar por domicílio     

>50 65494 2,55 1,110 <0.01 

≤50 19786 2,09 1,063 <0.01 

**Teste Mann-Whitney; *Teste T 
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Tabela 6. Teste t Mat(51) Analise bivariada entre desempenho acadêmico em Matemática de crianças e fatores familiares e socioeconômicos (N=85280) 

 N Media Desvio Padrão p 

Quanto à qualidade da escola*     

(A) O quanto a escola valoriza, inclui, deixa os pais informados 

os pais no processo de educação dos filhos 
85280 5,68 2,177 <0.01 

(B) Satisfação dos pais com a escola dos filhos  85280 4,39 1,927 <0.01 

(C) Qualidade da escola (RH e Estrutura) 85280 6,28 1,309 <0.01 

     

Quanto à participação dos pais na vida escolar dos filhos**     

(E) Questões sobre a participação dos pais na vida escolar dos 

filhos 
    

>50 63041 5,45 1,753 <0.01 

≤50 22239 5,06 1,813 <0.01 

     

Quanto à postura do aluno**     

(F) Descritivo     

>50 63041 1,61 0,661 <0.01 

≤50 22239 1,49 0,730 <0.01 

     

(F2) Interesse do seu filho pelos estudos     

>50 63041 8,43 1,674 <0.01 

≤50 22239 7,55 2,109 <0.01 
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F3 Seu filho costuma estudar?     

>50 63041 2,37 0,741 <0.01 

≤50 22239 2,16 0,848 <0.01 

 
    

Questões Socioeconômicas** 
    

G Dispositivos de cultura 
    

>50 63041 2,91 1,140 <0.01 

≤50 22239 2,78 1,237 <0.01 

     

H Renda familiar por domicílio     

>50 63041 2,54 1,113 <0.01 

≤50 22239 2,16 1,076 <0.01 

**Teste Mann-Whitney; *Teste T 
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Assim, conclui-se que instituições com melhores condições físicas e pedagógicas, 

que incluem os pais/responsáveis no processo educacional e os mantêm informados 

quanto a vida escolar dos seus filhos, tiveram melhores resultados frente às escolas que 

não têm essa postura. Conforme Dourado e Oliveira (2009), uma política que garanta uma 

educação de qualidade acarretará mudanças no resultado acadêmico, refletindo assim 

uma política que valorize a escola, invista na sua qualificação, entendendo como bem 

qualificada uma instituição que se preocupe com a situação econômica e cultural dos 

estudantes, que respeite as diferenças socioculturais e dificuldades dos alunos, que crie 

condições e ofereça a eles uma boa formação, que seja consolidada, ética, inclusiva. 

Aliado a tais pontos, também é importante que a política educacional se mantenha atenta 

e propensa à discussão e manutenção do projeto pedagógico e do processo avaliativo, 

sempre pensando no êxito do aluno. Para tanto, devem ser valorizadas a formação inicial 

e contínua do professor e uma boa gestão escolar, entre outras medidas.  

Como discutido anteriormente, segundo os resultados das duas tabelas de dados 

dicotômicos, a participação ativa dos pais/cuidadores na vida escolar das crianças, assim 

como uma postura responsável do aluno, também apresentaram influência positiva em 

seu desempenho acadêmico, com base em dados contínuos/intervalares (Tabelas 5 e 6).  

Finalmente, percebe-se em nossos resultados que a presença de recursos culturais e 

uma renda mais elevada impactam positivamente no desempenho acadêmico dos 

escolares da amostra (Tabelas 5 e 6). Neste sentido, a literatura tem apontado que o fato 

da criança pertencer a um meio com mais recursos econômicos e culturais parece levar a 

maiores oportunidades, o que acaba refletindo em sua vida escolar (SOARES E 

COLLARES, 2006; ANDRADA et al, 2008). É possível constatar em diversos estudos 

que os fatores do ambiente familiar e cultural estão relacionados ao desempenho 

acadêmico do estudante – autores concordam que maior variedade de lazer, recursos de 

suportes para o desenvolvimento da criança e indicie socioeconômico apresentam uma 

relação positiva com o progresso escolar, configurando tais elementos como bastante 

significativos (JACOB E LOUREIRO, 2004; SOARES e COLLARES, 2006; 

MARTURANO E FERREIRA, 2004). 
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4.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 

Apesar de contar com uma amostra bastante expressiva, representativa de todos os 

estudantes, essa pesquisa possui algumas limitações que precisam ser apontadas. Uma 

das mais importantes se refere à falta de identificação dos estudantes por gênero, já que 

o banco de dados do SARESP não trazia esse dado. Essa informação seria bastante 

interessante e consideramos uma falha não ter acesso a este dado. Assim, uma das 

recomendações desta pesquisa é que nas próximas edições do SARESP, esse dado seja 

possível de ser coletado. Outra limitação foi uma perda importante entre o número inicial 

de respondentes e aquele que utilizamos na análise estatística desta pesquisa. Optamos 

por trabalhar somente com as questões do “Questionário dos Pais” que tinham os dados 

completos, por considerarmos uma análise mais fidedigna, pais que não responderam ao 

questionário, assim como alunos que faltaram, mesmo em uma das avaliações do 

SARESP. Dessa forma, o tamanho amostral diminuiu, o que pode ter comprometido, em 

algum nível, os resultados obtidos. Finalmente, ressaltamos que o SARESP analisa os 

dados com diferentes pesos para diferentes questões, de modo que os resultados oficiais 

podem se apresentar diferentes dos relatados pela presente pesquisa.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 

O presente estudo procurou analisar a complexa relação entre os temas de 

Avaliação, Desempenho Acadêmico e Relação Família–Escola. Esta pesquisa foi 

realizada com o desejo de contribuir neste campo, trazendo importantes reflexões sobre 

as instituições escolares da Rede Estadual de São Paulo e as Avaliações de Grande Escala 

que ocorrem periodicamente em nosso país. 

Foi surpreendente o bom desempenho acadêmico dos escolares, tanto do 3º ano 

como do 5º ano do Ensino Fundamental I das Escolas Públicas Estaduais de São Paulo. 

Como se trata de uma grande amostra, esse dado indica que a Educação está caminhando 

num rumo positivo.  

Além disso, ficou evidente a importância da participação dos pais na vida escolar 

das crianças por meio de ações, tais como procurar frequentar as reuniões pedagógicas, 

mostrar interesse em conversar com o professor, providenciar um local adequado para a 

criança fazer suas atividades, conversar sobre o ambiente escolar, acompanhar suas lições 

de casa, inteirar-se dos resultados da escola. A postura do aluno também se mostrou de 

grande relevância nesse contexto, por meio de esforços tais como mostrar interesse pelos 

estudos e fazê-lo com regularidade, fazer suas atividades em horário e local adequados, 

não deixar suas lições para serem realizadas à última hora. Essas atitudes da família e 

aluno, aliadas a outros pontos também importantes, como a qualidade da escola, a postura 

e competência do professor, o emprego de projetos pedagógicos adequados e uma boa 

gestão escolar podem contribuir para o sucesso acadêmico do estudante. Assim, é possível 

concluir que a soma desses fatores levou a um impacto positivo no desempenho 

acadêmico. Podemos notar que o bom desempenho está, quase sempre, relacionado a 

atitudes simples e conscientes tanto do estudante como dos familiares e profissionais da 

área de Educação envolvidos. Uma postura adequada do estudante, professores 

competentes que orientem e direcionem bem seus alunos, assim como familiares que se 

mostrem interessados pela vida acadêmica das crianças, podem contribuir muito para o 

desenvolvimento do estudante. Essas são atitudes que independem de recursos 

financeiros, mas com grande valor. 

Esperamos que esse estudo, mesmo com suas limitações, contribua para que 

governantes e profissionais da área educacional, assim como alunos e seus familiares, 



68 
 

 
 

reflitam sobre a importância do envolvimento e comprometimento de cada um para uma 

educação de melhor qualidade no Brasil. Entendemos que embora o processo avaliativo 

atual ainda possa apresentar falhas e que seu formato necessite de aperfeiçoamento, ainda 

assim ele se mostra essencial na compreensão da realidade educacional do Estado de São 

Paulo para que, a partir desse conhecimento, sejam desenvolvidas novas estratégias de 

aprimoramento e avanço, principalmente, quanto à educação básica das escolas públicas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

1) Alguns dos contatos relevantes feitos com a Secretaria de Educação: 
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ANEXO 2 
 

2)  Comprovante de entrega do CD com os dados. 
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ANEXO 3 

3) Termo de Responsabilidade: 
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ANEXO 4 

 

4) Questionário dos Pais: 
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