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1 - Introdução 

 

A “Olímpiada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro” (Olimpíada) foi lançada 

oficialmente em 2008 em parceria com o Ministério da Educação (MEC), mas reflete a 

experiência obtida com as três edições bienais do “Programa Escrevendo o Futuro” (PEF) criado 

em 2002 pela Fundação Itaú Social, com a coordenação técnica do Centro de Estudos e 

Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). Ambos os programas – tanto o 

PEF quanto a Olimpíada, contam com a parceria da União Nacional dos Dirigentes Municipais 

de Educação (Undime), do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e do Canal 

Futura. 

A Olimpíada tem por objetivo contribuir para a melhoria do ensino das habilidades de 

produção de textos dos estudantes. Para isso, desenvolve ações de formação continuada para 

os professores do Ensino Fundamental e Médio, como o envio de material de orientação, 

seminários, cursos on-line e presenciais. Com professores melhor preparados, espera-se que os 

alunos das escolas de Educação Básica desenvolvam plenamente suas capacidades de escrita.  

A Olimpíada também realiza um concurso de produção textual para alunos da rede 

pública, o que teve início com o PEF, o qual era voltado para o 5º e 6º anos do Ensino 

Fundamental (EF) e oferecia três categorias de participação: Poema, Artigo de Opinião e 

Reportagem (2002), esta última substituída por Memórias Literárias nas edições de 2004 e 

2006. Em 2008, ao se transformar na Olimpíada, passou a abranger seis anos escolares entre EF 

e Ensino Médio (EM) e com as seguintes categorias de participação: Poema, para 5º e 6º anos 

do EF, Memórias Literárias, para 8º e 9º ano do EF e Artigo de Opinião, para 2º e 3º anos do 

EM. A partir de 2010, foi estendido para os oito anos escolares, compreendidos entre o 5º ano 

do EF e o 3º ano do EM, e incluiu mais um gênero textual, ficando as categorias de participação 

assim distribuídas: Poema, para 5º e 6º anos do EF, Memórias Literárias, para 7º e 8º anos do 

EF, Crônica, para 9º ano do EF e 1º ano do EM, e Artigo de Opinião, para 2º e 3º anos do EM.  

Além do conhecimento que propicia aos alunos e professores participantes do concurso, 

os semifinalistas se reúnem durante três dias em uma capital e na etapa regional, em que 

participam de oficinas e atividades culturais. Na edição 2012, a premiação incluiu medalhas, 

livros, notebooks, impressoras, tablets, projetor multimídia e telão destinados às escolas, aos 

professores e aos alunos autores dos textos semifinalistas, finalistas e vencedores. 

A inscrição das escolas começa pela manifestação de interesse dos professores, 

considerados primordiais para o sucesso da Olimpíada. Em cada escola, podem se inscrever 
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quantos professores o desejarem, sendo permitido a um mesmo professor se inscrever por 

duas ou mais escolas em que trabalhe e em mais de uma categoria.  

Em 2012, a Coleção da Olimpíada, que contém as sequências didáticas para o ensino da 

escrita dos quatro gêneros textuais trabalhados, foi enviada para as 116.000 escolas públicas 

que atendiam um ou mais anos escolares entre o 5º ano do EF e o 3º ano do EM, segundo o 

Censo Escolar do INEP de 2011. A inscrição na Olimpíada pressupõe o compromisso do 

professor de por em prática as orientações contidas no material. As sequências didáticas 

encaminhadas foram desenhadas de forma cuidadosa, por uma equipe empenhada em buscar 

o que existe de mais atual quanto ao ensino da escrita, de modo que o seu uso generalizado 

nas escolas pretende representar uma contribuição de peso da Olimpíada para a melhoria do 

aprendizado dos alunos.  

Com o material da Olimpíada, também disponibilizado no portal do programa 

www.escrevendoofuturo.org.br, as escolas e professores interessados devem realizar um 

conjunto de 11 a 15 oficinas com os alunos para elaboração dos textos. A seleção é realizada 

em cinco etapas e o número de textos a serem escolhidos em cada uma delas tem variado um 

pouco de uma edição para outra. A seguir, são apresentadas as várias etapas, com os números 

da última edição (2012). 

Na etapa escolar, uma comissão julgadora formada pela escola seleciona o(s) texto(s) (um 

por categoria em que tenha professor inscrito, de acordo com os anos escolares que atende). 

O(s) texto(s) selecionado(s) deve(m) ser digitados no Portal da Olimpíada e impresso(s) para 

ser(em) enviado(s) à Comissão Julgadora Municipal. Na etapa municipal, as comissões avaliam 

as produções de todas as escolas participantes do município e selecionam de 1 até 15 textos 

por categoria, conforme o número de escolas que enviaram texto, e preenchem uma ata no 

sistema (Portal). O Cenpec organiza os textos e dá acesso ao sistema para os avaliadores da 

Comissão Julgadora Estadual, presentes em cada um dos estados brasileiros e no Distrito 

Federal. Na etapa estadual, as comissões selecionam até 500 textos (125 por categoria) e os 

alunos autores desses textos são considerados semifinalistas. Na etapa regional, os alunos 

semifinalistas e os respectivos professores são reunidos por gênero em uma capital estadual 

para participarem de um encontro com atividades de formação e culturais. Em 2012, reuniram-

se em: Natal (crônica), Fortaleza (poema), Belo Horizonte (artigo de opinião e São Paulo 

(memórias literárias). Na ocasião, os alunos têm a oportunidade de aperfeiçoar seus textos e 

são solicitados a apresentar novas produções que possibilitam aos avaliadores comparação a 

fim de se certificarem da autoria. Ao final do encontro, são selecionados até 152 finalistas (38 

por categoria). Na etapa nacional, realizada em Brasília, são anunciados os 20 vencedores 

nacionais (5 por categoria). O quadro 1 abaixo sintetiza essas etapas.  
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QUADRO 1 - Etapas da Olimpíada da Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA ESCOLAR 

As escolas recebem o material da Olimpíada, os professores realizam 
com os alunos oficinas para elaboração dos textos. A escola organiza 

uma comissão julgadora e envia à Comissão Julgadora Municipal 
apenas um texto de cada categoria (gênero textual). 

ETAPA MUNICIPAL 

As Secretarias Municipais de Educação (SME) recebem os textos 
enviados pelas escolas, organizam as Comissões Julgadoras Municipais 

e selecionam até 15 textos por categoria, conforme o número de 
escolas participantes. 

ETAPA ESTADUAL 

Os textos selecionados pelas SME são enviados para a Coordenação da 
Olimpíada, que os encaminha para as Comissões Julgadoras Estaduais, 

nos 26 estados e no Distrito Federal. No total, são selecionados até 
500 textos semifinalistas (125 por categoria). 

ETAPA REGIONAL 

Os 125 alunos semifinalistas de cada gênero e respectivos professores 
se encontram na capital de um Estado brasileiro e participam de 

atividades de formação e culturais. Na ocasião, os alunos aperfeiçoam 
seus textos e, ao final do encontro, são selecionados os 38 finalistas 

por gênero (152 no total). 

ETAPA NACIONAL 

O encontro nacional ocorre em Brasília, reunindo os 152 alunos finalistas (38 
por gênero) com os seus professores, com o(a) diretor(a) da respectiva escola 

e um responsável, para participar de atividades culturais e de um evento 
onde são anunciados os 20 vencedores nacionais. 
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2	-	Objetivo	do	trabalho	

O objetivo do presente trabalho é dar prosseguimento ao estudo iniciado no relatório 

técnico de Soares e Fonseca (2011) incluindo, agora, os alunos que participaram da Olímpiada 

de 2012. No relatório de Soares e Fonseca (2011), foram apresentados os resultados da 

caracterização dos semifinalistas do Programa Escrevendo o Futuro (2002, 2004 e 2006) e da 

Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro (Olimpíada) das edições de 2008 e 2010. 

Além da caracterização, avaliou-se também se a participação da escola na Olímpiada impacta 

positivamente o desempenho dos alunos (semifinalistas ou não) no teste de Leitura da Prova 

Brasil.  

Para a análise realizada na primeira parte deste trabalho, o banco de dados é composto 

por 2083 alunos semifinalistas das três últimas edições da Olimpíada e também das três 

primeiras edições do Programa Escrevendo o Futuro (PEF), que precedeu a Olimpíada. Estes 

dois programas, daqui adiante serão referenciados como PEF/OLPEF. 

A tabela 1 sintetiza os gêneros textuais que foram contemplados nas diferentes edições. 

Em 2002, faltou informação do gênero para uma grande quantidade de semifinalistas, por isto 

aparece a categoria “dado ausente (DA)”.  

TABELA 1 
Número de semifinalistas da PEF\OLPEF segundo gênero textual e o ano da edição 

Gênero 
Ano da edição  

Total 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Poema 612 14 68 64 215 126 125 

Memórias 540 - 61 60 169 125 125 

Crônica 251 - - - - 125 126 

Artigo de opinião 486 12 54 56 114 125 125 

Reportagem 15 15 - - - - - 

DA 179 179 - - - - - 

Total 2083 220 183 180 498 501 501 
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3	-	Caracterização	dos	alunos	semifinalistas	

Os semifinalistas são caracterizados pelo pertencimento a algumas categorias 

sociodemográficas para as quais há dados disponíveis: sexo, idade, escola, município, Unidade 

da Federação (UF) e região.  

3.1	-	Sexo	

A tabela 2 mostra a distribuição do número de semifinalistas nas diferentes edições do 

concurso segundo o sexo. Pode-se notar que há uma maior participação das alunas em todas as 

edições do concurso da PEF/OLPEF. Considerando todas as edições, 67,6% dos semifinalistas 

são do sexo feminino, valor bem acima do percentual (49,3%) de alunas matriculadas nas redes 

públicas e privadas segundo o Censo escolar de 2012 (segunda coluna) 

TABELA 2 
Porcentagem e número de semifinalistas da PEF\OLPEF segundo sexo e o ano da edição 

 

Sexo 
Matrícula 

2012
(1)

 

Ano da edição  

Total 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Feminino 49,3% 
1408 

(67,6%) 
132 

(60,0%) 
119 

(65,0%) 
120 

(66,7%) 
351 

(70,5%) 
335 

(66,9%) 
351 

(70,1%) 

Masculino 50,7% 
674 

(32,4%) 
87 

(39,5%) 
64 

(35,0%) 
60 

(33,3%) 
147 

(29,5%) 
166 

(33,1%) 
150 

(29,9%) 

Total 
55 

milhões 
2.083 220 183 180 498 501 501 

(1) Censo Escolar 2012, com 54.757.106 alunos matriculados em todas as modalidades de ensino (regular ou não) nas escolas públicas (redes 
estaduais, municipais e federais) e particulares. 

3.2	-	Região	

A tabela 3 apresenta a distribuição dos semifinalistas em cada região de residência. A 

maior participação é na região Nordeste, com 30,8% dos alunos semifinalistas e 43% das 

escolas semifinalistas. As duas últimas colunas mostram o percentual de alunos matriculados e 

o percentual da população residente no Brasil em 2012. Como se pode observar na tabela, a 

região Sudeste apesar de ter um maior percentual de alunos matriculados e pessoas residentes, 

apresenta um percentual (27,3%) de semifinalistas um pouco menor que a região Nordeste. 
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TABELA 3 

Percentual de alunos semifinalistas da PEF\OLPEF por região 

Região 
Alunos 

semifinalistas 

Escolas dos 

semifinalistas 

Matrícula 

2012
(1)

 

População     

2012
(2)

 

Centro-Oeste 232 (11,1%) 201 (15,9%) 7,3% 7,4% 

Nordeste 642 (30,8%) 542 (43,0%) 30,0% 27,8% 

Norte 271 (13,0%) 202 (16,0%) 10,6% 8,4% 

Sudeste 568 (27,3%) 496 (39,3%) 38,8% 42,1% 

Sul 370 (17,8%) 316 (25,1%) 13,3% 14,3% 

Total 2.083 1.757 55 milhões 194 milhões 
(1) Censo Escolar 2012 
(2) Estimativa  de 2012 enviada pelo IBGE ao Tribunal de Contas da União (TCU)  

 

3.3	–	Atraso	

A data de nascimento do aluno passou a ser perguntada somente a partir da edição de 

2008. A idade dos semifinalistas foi calculada de forma aproximada usando esta data de 

nascimento e o ano da edição no qual o aluno(a) participou. A média das idades dos alunos foi 

de 14 anos variando de 9 a 49 anos. Cerca de 1% dos semifinalistas apresentaram idades abaixo 

de 9 anos ou acima de 20 anos, o que possivelmente é ocasionado por um erro de 

preenchimento da data de nascimento. O histograma no gráfico 1, mostra a distribuição das 

idades, com o eixo vertical indicando a quantidade de semifinalistas e o eixo horizontal 

indicando as idades. Uma barra maior no gráfico significa uma maior quantidade de alunos. 
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GRÁFICO 1 
Distribuição das idades dos semifinalistas da Olimpíada 

 

O atraso do aluno é uma informação importante a ser analisada. Visto que a informação 

do ano escolar não estava disponível nos dados analisados, foi necessário, para o cálculo do 

atraso, usar a informação do gênero do texto escrito pelo semifinalista. O gênero Poema, por 

exemplo, deveria ser trabalhado pelos alunos do 5º e 6º ano, portanto alunos com 10 e 11 

anos. O de Memórias deveria ser trabalhado pelos alunos de 7º e 8º ano (12 e 13 anos), o de 

Crônicas deveria ser trabalhado pelos alunos de 9º ano do Ensino Fundamental e o 1º ano do 

ensino Médio (14 e 15 anos) e, por fim, o de Artigo de Opinião, pelos alunos do 2º e 3º anos do 

Ensino Médio (16 e 17 anos). Comparando estas idades esperadas para o ano escolar com a 

idade dos semifinalistas, foi possível obter uma variável indicadora de se o semifinalista estava 

ou não atrasado em relação ao seu ano escolar. A tabela 4 mostra o percentual de 

semifinalistas atrasados e para este cálculo foram desconsiderados os alunos fora da faixa de 9 

a 20 anos. 
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A tabela mostra que 72% dos semifinalistas, da edição de 2008, que escreveram textos do 

gênero Memórias, eram alunos atrasados em relação ao ano escolar. O valor entre parênteses 

mostra a quantidade de semifinalistas para os quais foi possível calcular a idade. 

TABELA 4 
Percentual de semifinalistas da Olimpíada com atraso escolar por 

gênero e edição 

Gênero 
Ano da edição  

Total 2008 2010 2012 

Poema 26% (457) 28% (208) 29 (126) 29% (123) 

Memórias 46% (404) 72% (161) 27% (124) 29% (119) 

Crônica 18% (244) - 19% (124) 17% (120) 

Artigo de opinião 19% (344) 18% (105) 21% (119) 18% (120) 
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4	-	Caracterização	dos	municípios	

Os municípios de residência dos semifinalistas da PEF/OLPEF foram caracterizados 

segundo o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a escolaridade de residentes com mais de 

25 anos e o coeficiente de concentração de renda, indicadores produzidos pelo Atlas de 

Desenvolvimento Humano publicado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) em 2000. O PIB municipal, fornecido pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas (IBGE) e o nível de formação dos professores do Ensino Fundamental 

obtido do CENSO escolar de 2010 também foram utilizados para a caracterização dos 

municípios onde residem os semifinalistas da PEF/OLPEF. 

4.1	–	Índice	de	Desenvolvimento	Humano	

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de cada município é composto pela 

agregação de três indicadores: expectativa de vida ao nascer, escolaridade e PIB per capita. 

Quanto mais próximo o IDH for de 1 (um), mais desenvolvida é a região. Usando este índice, os 

municípios foram agrupados em quatro grupos de tamanho iguais, os quais são rotulados de 

“baixo” (compreende os 25% municípios com menores IDH), depois “médio-baixo” 

(compreende os próximos 25% municípios), “médio-alto” (compreende os próximos 25% 

municípios) e, por fim, “alto” (compreende os 25% municípios com maiores IDH). 

Dos 5.564 atuais municípios brasileiros, apenas 59 não dispunham do índice, já que estes 

são novos municípios criados depois do ano de 2000. Estes municípios agregam 0,3% da 

população e 0,2% das matrículas. Dos 2.083 semifinalistas, catorze (0,7%) residiam em 

municípios sem o IDH em 2000. 

A tabela 5 mostra que há mais semifinalistas residentes em municípios com alto IDH e isto 

foi verificado em todas as edições da PEF/OLPEF. No entanto, a proporção de semifinalistas 

provenientes de municípios de alto IDH é menor do que seria esperado considerando-se a 

população residente nestes municípios ou o número de matrículas.  
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TABELA 5 
Percentual de semifinalistas da PEF\OLPEF em municípios, divididos em grupos segundo o IDH 

do município e o ano da edição. 
 

IDH 
População 

2012
(1)

 

Matrícula 

2012
(2)

 

Ano da edição  

Total 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Baixo 11,3% 13,2% 13,8% 12,7% 13,7% 10,6% 13,9% 16,4% 12,8% 

Médio-Baixo 14,1% 15,9% 21,1% 22,7% 14,8% 21,7% 23,3% 22,6% 18,8% 

Médio-Alto 17,2% 17,3% 23,4% 25,0% 19,1% 23,3% 24,5% 22,8% 24,0% 

Alto 57,2% 53,3% 41,0% 39,5% 52,5% 44,4% 37,8% 37,1% 43,5% 

DA 0,3% 0,3% 0,7% - - - 0,6% 1,2% 1,0% 

Total 
194 

milhões 
55        

milhões 
2.083 220 183 180 498 501 501 

(1) Estimativa 2012 enviada pelo IBGE ao Tribunal de Contas da União. 
(2)

 Censo Escolar 2012 
 
 

4.2 - Escolaridade dos residentes  

A tabela 6 é baseada no número médio de séries (anos escolares) completadas pelas pessoas 

com 25 ou mais anos de idade em cada município. Esta informação foi usada para ordenar e dividir 

todos os municípios brasileiros em quatro grupos de mesmo tamanho, assim como foi feito com o 

IDH. Na coluna Total observa-se que quase metade (49,7%) dos semifinalistas está concentrada nos 

municípios em que a população tem maior média de anos de estudos completos. Mas, isto é 

reflexo do que acontece na população que apresenta uma alta concentração de pessoas (67,7%) e 

alta concentração de alunos matriculados (64,6%). Pela tabela 6, pode-se dizer que a PEF/OLPEF 

está com uma presença maior em municípios com nível de escolaridade de médio para baixo, visto 

que os percentuais de semifinalistas são maiores se comparado com os percentuais de 

matriculados em 2012. 
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TABELA 6 
Percentual de semifinalistas da PEF\OLPEF em municípios, divididos em grupos segundo o 

tempo de estudo das pessoas com 25 anos ou mais de idade e o ano da edição. 
 

Estudo 
População 

2012
(1)

 

Matrícula 

2012
(2)

 

Ano da edição  

Total 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Baixo 10,9% 12,7% 13,4% 8,2% 12,0% 8,9% 13,9% 18,0% 12,8% 

Médio-Baixo 10,6% 11,8% 18,8% 21,4% 14,2% 17,8% 22,9% 18,0% 16,4% 

Médio-Alto 10,5% 10,6% 17,4% 14,1% 9,8% 17,8% 18,9% 17,0% 20,6% 

Alto 67,7% 64,6% 49,7% 56,4% 63,9% 55,6% 43,8% 45,9% 49,3% 

DA 0,3% 0,3% 0,7% - - - 0,6% 1,1% 1,0% 

Total 
194 

milhões 
55      

milhões 
2.083 220 183 180 498 501 501 

(1) Estimativa 2012 enviada pelo IBGE ao Tribunal de Contas da União. 
(2) Censo Escolar 2012 

4.3 - Concentração de renda  

O Coeficiente de Gini é um indicador de concentração ou desigualdade da distribuição de 

renda de uma região4. Este coeficiente varia de 0 a 1, sendo que valores próximos de 1 indicam 

maior desigualdade na distribuição de renda e valores próximos de 0 indicam menor 

desigualdade. Este coeficiente foi obtido a partir do Atlas do Desenvolvimento Humano de 2000 

do PNUD e usado para ordenar e dividir os municípios brasileiros em quatro grupos de mesmo 

tamanho.  

A tabela 7 apresenta a distribuição dos semifinalistas segundo o Coeficiente de Gini e o 

ano da edição da PEF/OLPEF, bem como a mesma distribuição na população em geral e no 

número de matrículas na educação básica nos seus vários formatos. Nesta tabela, vemos que o 

percentual de semifinalistas, da população e de alunos matriculados são maiores em municípios 

com maior desigualdade de renda. 

 

 

 

                                                      

4
 O Coeficiente de Gini é uma medida de desigualdade desenvolvida pelo estatístico italiano Corrado Gini e 
publicada no documento "Variabilità e mutabilità" ("Variabilidade e mutabilidade" em italiano), em 1912. 
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TABELA 7 
Percentual de semifinalistas da PEF\OLPEF segundo o Coeficiente de Gini dos municípios e o 

ano da edição 
 

GINI 
População 

2012
(1)

 

Matrícula 

2012
(2)

 

Ano da edição  

Total 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Baixo 17,4% 16,2% 17,8% 9,5% 16,4% 18,3% 19,7% 19,8% 17,8% 

Médio-Baixo 21,9% 21,6% 24,3% 20,5% 23,0% 21,1% 27,7% 24,2% 24,4% 

Médio-Alto 21,2% 22,0% 24,5% 23,2% 28,4% 25,0% 23,1% 25,5% 24,0% 

Alto 39,2% 40,0% 32,7% 46,8% 32,2% 35,6% 28,9% 29,3% 32,9% 

DA 0,3% 0,3% 0,7% - - - 0,6% 1,2% 1,0% 

Total 
194 

milhões 
55        

milhões 
2.083 220 183 180 498 501 501 

(1) Estimativa 2012 enviada pelo IBGE ao Tribunal de Contas da União. 
(2)

 Censo Escolar 2012 

4.4 - Produto Interno Bruto 

Com base nas informações do IBGE sobre o Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos 

municípios em 2010, último ano disponível para o PIB municipal, foi possível caracterizar os 

semifinalistas segundo grupos de escolas localizadas em municípios de baixo, médio-baixo, médio-

alto e alto PIB per capita. Na tabela 8, pode-se observar uma maior presença de semifinalistas em 

municípios com maior PIB e isto se mantém em todas as edições. Nos munícipios com alto PIB per 

capita, o percentual de semifinalistas foi menor do que o verificado na população ou mesmo na 

distribuição de alunos matriculados e, nos demais grupos, este percentual foi maior.  

TABELA 8 
Percentual de semifinalistas da PEF\OLPEF segundo o PIB per capita dos municípios e a edição 

 

PIB 
População 

2012
(1)

 

Matrícula 

2012
(2)

 

Ano da edição  

Total 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Baixo 12,1% 14,0% 15,7% 11,4% 11,5% 12,8% 17,7% 20,2% 14,0% 

Médio-Baixo 15,9% 17,2% 17,1% 11,8% 15,8% 15,0% 19,3% 18,4% 17,4% 

Médio-Alto 23,3% 22,5% 29,1% 35,9% 26,8% 27,2% 28,7% 25,9% 31,3% 

Alto 48,7% 46,3% 38,0% 40,9% 45,9% 45,0% 34,3% 35,5% 37,3% 

Total 
194 

milhões 
54           

milhões 
2.083 220 183 180 495 501 501 

(1) Estimativa 2012 enviada pelo IBGE ao Tribunal de Contas da União. 
(2) Censo Escolar 2012 
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4.5 - Formação dos professores  

Com base nos dados do Censo escolar de 2012, obteve-se, para cada município, o 

percentual de professores do Ensino Fundamental da rede Pública que têm o curso superior. 

Este percentual foi usado como um indicador do nível de formação dos professores do Ensino 

Fundamental. O gráfico 2 mostra a distribuição deste indicador considerando os municípios no 

Brasil para os quais tivemos esta informação (5.350 municípios). Os municípios brasileiros 

tiveram uma média de 87% para este indicador e entre os municípios que tiveram alunos 

semifinalistas, a média do indicador (89%) foi um pouco maior que a média para municípios que 

não tiveram alunos semifinalistas (86%).  

GRÁFICO 2 
Distribuição do percentual de professores do Ensino 

Fundamental que tem curso superior 
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TABELA 9 
Média do percentual de professores com curso superior em 

cada município segundo o Censo de 2012 
 

Região Total 
Municípios sem 

semifinalistas 

Municípios com 

semifinalistas 

Brasil 87% 86% 89% 

Sudeste 93% 92% 93% 

Nordeste 78% 77% 82% 

Sul 93% 93% 93% 

Norte 83% 82% 87% 

Centro-Oeste 93% 92% 95% 

 

A tabela 10 apresenta o percentual de semifinalistas segundo o indicador de formação, 

aqui dividido em quatro grupos de mesmo tamanho e o ano da edição. Pela tabela 10, 16,3% 

dos semifinalistas residem em municípios com baixa quantidade de professores graduados. 

Neste grupo, estão concentrados 16,2% da população no Brasil e 18,1% de alunos matriculados.  

TABELA 10 
Percentual de semifinalistas segundo o nível de formação superior dos professores do Ensino 

Fundamental nos municípios e o ano da edição. 
 

Formação 
População 

2012
(1)

 

Matrícula 

2012
(2)

 

 

Total 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Baixo 16,2% 18,1% 16.3% 14.5% 14.2% 12.8% 18.5% 18.8% 14.6% 
Médio-Baixo 27,9% 27,9% 25.8% 31.8% 27.3% 22.8% 24.1% 24.2% 27.1% 
Médio-Alto 31,8% 31,1% 31.0% 28.2% 30.6% 36.7% 31.7% 29.5% 31.1% 
Alto 22,8% 21,8% 25.3% 25.0% 26.2% 24.4% 24.3% 25.1% 26.5% 
DA 1,3% 1,1% 1.5% 0.5% 1.6% 3.3% 1.4% 2.4% 0.6% 

Total 
194 

milhões 
55         

milhões 
2.083 220 183 180 498 501 501 

(1) Estimativa 2012 enviada pelo IBGE para o Tribunal de Contas da União (TCU). 
(2) Censo Escolar 2012 
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5 - Caracterização das escolas 

Esta seção mostra como foram medidas as várias características das escolas, que 

potencialmente influenciam o desempenho de seus alunos, e são apresentadas tabelas e 

gráficos da associação entre cada uma destas variáveis e a presença de semifinalistas.  

5.1 - Nível Socioeconômico da escola 

A condição social e econômica do ambiente familiar guarda estreita relação com a 

educação formal dos pais e outras evidências de capital cultural e é no Brasil um dos fatores 

que mais diretamente influenciam o nível de aprendizado dos alunos. Espera-se, portanto, que 

uma escola que atenda alunos com maior poder aquisitivo apresente melhores resultados. 

Diante disto, é imprescindível considerar a condição socioeconômica para uma avaliação mais 

informativa do desempenho dos alunos e das escolas por eles frequentadas.  

Para caracterizar as escolas dos semifinalistas calculou-se um indicador de nível 

socioeconômico do aluno (NSE) usando-se as respostas de questões dos questionários 

contextuais que acompanham a Prova Brasil e o ENEM dos últimos anos, conforme a 

metodologia descrita por Alves e Soares (2009). Este indicador agrega informações referentes à 

escolaridade do pai e da mãe, existência de banheiros, rádios, geladeira, TV, máquina de lavar, 

DVD e automóveis na residência do aluno. O indicador obtido do nível socioeconômico é similar 

ao Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB), desenvolvido pela Associação Brasileira de 

Empresas de Pesquisa (ABEP) e usado frequentemente pelas empresas de pesquisa de 

mercado. Entretanto, conforme se pode ver na referência citada acima, foi utilizado um modelo 

da Teoria de Resposta ao Item para cálculo do NSE, visto que a metodologia de cálculo do 

Critério Brasil não permite a inclusão das informações de alunos que responderam apenas a 

parte do questionário contextual.  

Neste trabalho, foi utilizado o nível socioeconômico da escola (NSCESC) calculado pelo 

trabalho de Alves e Soares (2012) que agregaram as informações de várias bases de dados 

(Saeb, Prova Brasil e Enem) produzidas pelo Inep e disponíveis ao público. A tabela 11 

apresenta as escolas que foram ordenadas segundo o seu NSEESC e divididas em quatro grupos 

de igual tamanho. O primeiro grupo denominado Baixo congrega as escolas com os 25% 

menores valores de MNSE.  

É importante destacar que dos 2.083 semifinalistas, 8,4% deles estudavam em escolas nas 

quais não foi possível calcular o NSEESC. Isso ocorreu pelo fato de que nem todas as escolas dos 

semifinalistas da PEF\OLPEF participam da Prova Brasil ou ENEM. Do total de semifinalistas, 

46,4% deles estão concentrados em escolas com NSEESC baixo ou médio-baixo e este valor é 
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maior do que o percentual de alunos matriculados segundo o Censo Escolar de 2012 (31%). Esta 

tendência pode ser observada nas várias edições da PEF\OLPEF. 

 

TABELA 11 
Percentual de semifinalistas da PEF\OLPEF segundo o NSE da escola e o ano da edição  

NSE escolas 
Matrícula 

2012
(2)

 

Ano da edição 

Total 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Baixo 13,2% 18,5% 14,1% 11,5% 13,3% 20,5% 23,2% 18,4% 
Médio-Baixo 17,8% 27,9% 29,5% 27,3% 30,6% 27,7% 26,7% 27,9% 
Médio-Alto 21,5% 24,9% 23,6% 26,2% 26,1% 24,3% 23,8% 26,3% 
Alto 21,7% 20,2% 15,5% 19,7% 18,3% 22,1% 20,0% 21,4% 
DA 25,9% 8,4% 17,3% 15,3% 11,7% 5,4% 6,4% 6,0% 

Total 55 milhões 2.083 220 183 180 498 501 1582 

(1) Censo Escolar 2012 
 

5.2 - Atraso escolar dos semifinalistas  

Os dados da Prova Brasil de 2007, 2009 e 2011 foram utilizados para o cálculo de uma 

medida do atraso escolar das escolas dos semifinalistas. Em cada ano da Prova Brasil foi 

registrado o número de alunos do 5º e 9º ano do EF em cada escola que estavam com idade 

acima da idade prevista para o seu ano escolar. As quantidades obtidas em cada ano da Prova 

Brasil foram somadas e divididas pelo total de alunos (5º e 9º ano) nas três provas Brasil 

(escolas com menos de 10 alunos foram descartadas), obtendo assim um percentual único de 

alunos atrasados em cada escola. O gráfico 3 abaixo mostra a distribuição deste percentual. A 

média do percentual de atraso escolar por escola foi de 32%. Considerando apenas as escolas 

com alunos semifinalistas, esta média cai para 29,5%. 
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GRÁFICO 3 
Distribuição do percentual de alunos com atraso escolar em cada escola 

 

Na tabela 12, a coluna total mostra que quatro em cada dez (38,3%) semifinalistas está no 

grupo de escolas que têm alunos com maior atraso escolar (médio-alto ou alto). Praticamente o 

mesmo percentual verificado nas edições de 2002 e 2012. A segunda coluna mostra o 

percentual de matriculados nas escolas de cada grupo segundo o Censo Escolar de 2012. 

Grande parte dos 33% de dados ausentes se deve ao fato de que foram considerados os alunos 

matriculados em todas as modalidades de ensino, enquanto que para estimativa do nível de 

atraso só consideramos alunos do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental que participaram da 

Prova Brasil de 2007, 2009 e 2011. 

TABELA 12 
Percentual de semifinalistas da PEF\OLPEF segundo o atraso escolar médio da escola e edição 

Atraso escolar 
Matrícula 

2012
(2)

 

Ano da edição 

Total 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Baixo 16,5% 22,2% 16,8% 28,4% 29,4% 22,3% 18,8% 23,2% 

Médio-Baixo 18,0% 27,0% 27,3% 21,9% 29,4% 27,5% 26,1% 28,3% 

Médio-Alto 17,5% 23,4% 26,4% 19,1% 20,0% 24,3% 23,2% 24,2% 

Alto 14,9% 14,9% 12,7% 14,2% 11,7% 15,7% 16,6% 14,8% 

DA 33,0% 12,5% 16,8% 16,4% 9,4% 10,2% 15,4% 9,6% 

Total 55 milhões 2.083 220 183 180 498 501 501 

(1) Censo Escolar 2012 
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Além das características citadas acima foram ainda obtidas, com base nos dados das 

194.960 escolas do Censo Escolar de 2012, mais duas características em cada escola: medida de 

complexidade e de qualidade da infraestrutura. Estas medidas foram produzidas agregando-se, 

através do modelo da Teoria de Resposta ao Item, introduzido por Samejima (1969), diferentes 

indicadores da presença na escola de cada uma destas características. Para fins de 

apresentação as medidas destas dimensões foram colocadas na escala de 0 a 10. 

5.3 - Complexidade  

A medida da complexidade de cada escola foi obtida agregando-se os indicadores de 

etapas de ensino presentes na escola. Com isso assume-se que a escola é mais “complexa” se 

atende a alunos de diferentes etapas do ensino básico. O quadro 2 resume as variáveis 

utilizadas para o cálculo da complexidade da escola. 

QUADRO 2 
Lista das variáveis utilizadas para o cálculo do indicador da complexidade da escola 

 

Variável Descrição Categoria 

1) Matrículas 
Número de alunos matriculados na escola, Censo de 
2012. 

1 = 20% menores 
2 = abaixo da escola mediana 
3 = escola mediana 
4 = acima da escola mediana 
5 = 20% maiores 

2) Turmas Número de turmas por escola, Censo de 2012. 

1 = 20% menores 
2 = abaixo da escola mediana 
3 = escola mediana 
4 = acima da escola mediana 
5 = 20% maiores 

3) PNE 
Número de alunos portadores de necessidades especiais 
(PNE) 

0 = Nenhum 
1 = 1 
2 = 2 a 4 
3 = 5 ou + 

4) Localização Local da escola 
1 = Rural 
2 = Urbana 

5) Turno Número de turnos na escola
(1)

 1, 2 e 3 

6) Etapas  Número de etapas de ensino atendidas pela escola 
(2)

 1, 2, 3, 4, 5 e 6 
(1)

 Manhã, tarde ou noite 
(2)

 Atendimento especializado, Educação regular (infantil, EF1, EF2, EM) e EJA 

Este indicador foi reescalado para assumir valores dentro do intervalo de 0 a 10. A seguir, 

encontra-se um gráfico de caixa para o indicador de complexidade separado pelo grupo de 

escolas com semifinalistas e escolas sem semifinalistas. Este gráfico mostra a faixa de valores 

que o indicador pode assumir e também os limites dos 50% valores intermediários do 

indicador. A linha que “corta” cada caixa representa a mediana do indicador, uma medida do 

valor central do indicador. Analisando a mediana de cada grupo de escola, nota-se que as 
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escolas com semifinalistas apresentam um maior nível de indicador de complexidade. O 

símbolo “o” que aparece no gráfico para as escolas com semifinalistas indica um valor atípico. 

GRÁFICO 4 – Gráfico de caixa para o indicador da complexidade da escola 
 

 

Focando-se a análise nas escolas dos semifinalistas da PEF\OLPEF, estas escolas são 

divididas em quatro grupos de igual tamanho segundo o indicador de complexidade. Mais de 

90% destas escolas encontravam-se no grupo de alta e média-alta complexidade, padrão similar 

ao da distribuição das matrículas em 2012 (tabela 11). Pelo Censo de 2012, 67,5% dos alunos 

estão matriculados em escolas consideradas de alta complexidade. 

Vale ressaltar sobre a diferença entre a metodologia empregada neste trabalho para o 

cálculo do indicador de complexidade e a metodologia usada em Soares e Fonseca (2011). Aqui, 

o cálculo de complexidade também leva em consideração o tamanho da escola, medido pelo 

número de alunos matriculados e número de turmas. Em Soares e Fonseca (2011), o tamanho 

das escolas entrou como um fator separado, mas o seu efeito (assim como o da complexidade) 

foi pequeno, por isto aqui optamos por trabalhar com uma única medida agregando estes dois 

fatores (tamanho e complexidade). 
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TABELA 11 
Percentual de semifinalistas da PEF\OLPEF segundo a complexidade da escola 

 

Complexidade 
Matrícula 

2012
(2)

 

Ano da edição 

Total 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Baixo 2,4% 1,7% 3,6% 4,9% 2,8% 0,6% 1,2% 1,0% 
Médio-Baixo 8,7% 5,2% 7,3% 7,1% 3,3% 4,2% 5,6% 4,8% 
Médio-Alto 21,3% 19,0% 13,6% 18,6% 21,7% 19,7% 19,8% 19,2% 
Alto 67,5% 72,2% 71,4% 62,8% 68,9% 73,7% 72,9% 75,0% 
DA - 1,9% 4,1% 6,6% 3,3% 1,8% 0,6% 0,0% 

Total 54 milhões 2.083 220 183 180 498 501 501 

(1) Censo Escolar 2012 

 

5.4 - Infraestrutura 

A medida da infraestrutura da escola foi obtida agregando-se indicadores de existência 

de: local próprio de funcionamento, água tratada, energia elétrica, saneamento básico (esgoto 

e coleta de lixo), indicador de dependências (biblioteca, laboratório, cantina, banheiro, etc), 

indicador de itens de posse (computadores e outros equipamentos eletrônicos) e indicador de 

computador com Internet para alunos e/ou funcionários. O quadro 3 sintetiza as variáveis 

usadas. 

QUADRO 3 
Lista das variáveis utilizadas para o cálculo do indicador da infraestrutura da escola 

 

Variável Descrição Categoria 

1) Local Local de funcionamento da 
escola 

1 = Sem local definido  
2 = Funciona só em outros locais  
3 = Funciona só em prédio escolar  
4 = Funciona em prédio escolar e em outros locais 

2) Prédio Prédio da escola é 
compartilhado? 

1 = Não 
2 = Sim 

3) Água Abastecimento de água 1 = Sem abastecimento de água  
2 = Água não é filtrada 
3 = Água filtrada, mas não é pública  
4 = Água filtrada da rede pública.  

4) Energia Abastecimento de energia 
elétrica 

1 = Sem abastecimento de energia  
2 = Energia de outras fontes 
3 = Energia pública  

5) Esgoto Esgoto sanitário 1 = Sem coleta de esgoto sanitário 
2 = Outra forma de coleta de esgoto sanitário  
3 = Esgoto sanitário público 

6) Lixo Coleta de lixo 1 = Lixo sem destino 
2 = Lixo sem coleta periódica, mas com outros destinos. 
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Variável Descrição Categoria 

3 = Lixo tem coleta periódica 

7) Dependências Dependências existentes na 
escola (secretaria, sala diretor, 
sala professor, biblioteca, 
laboratório, quadra de esportes, 
sanitários, pátio coberto, etc) 

1 = Escola não tem as dependências listadas  
2 = De 1 a 5 dependências 
3 = De 6 a 10 dependências 
4 = De 11 a 15 dependências 
5 = De 16 a 29 dependências 

8) Equipamentos Equipamentos na escola (TV, 
copiadora, DVD, Fax, impressora, 
retroprojetor, equipamento de 
multimídia, etc) 

1 = Escola não tem os equipamentos listados  
2 = De 1 a 4 equipamentos 
3 = De 5 a 8 equipamentos 
4 = De 9 a 11 equipamentos 

9) Comp_adm Computador administrativo 1 = Não tem computadores administrativos 
2 = Tem computadores sem Banda Larga 
3 = Tem computadores com Banda Larga 

10) Comp_aluno Computador para alunos 1 = Não tem computadores para alunos 
2 = Tem computadores sem Banda Larga 
3 = Tem computadores com Banda Larga 

Este indicador foi reescalado para assumir valores dentro do intervalo de 0 a 10. A 

distribuição dos valores deste indicador de infraestrutura é mostrada no gráfico 5 separado 

pelo grupo de escolas com semifinalistas e escolas sem semifinalistas. Pelo gráfico, observa-se 

que as escolas dos semifinalistas apresentam maiores valores de infraestrutura. A média do 

indicador de infraestrutura para escolas dos semifinalistas é 7,2, enquanto que para as outras 

escolas esta média é 6,0. 

 
  



 

| 24 | Caracterização dos semifinalistas 

 

GRÁFICO 3 
Histograma do indicador de infraestrutura da escola 

 

 

As escolas dos semifinalistas foram divididas em quatro grupos de igual tamanho, 

segundo o indicador de infraestrutura. A tabela 12 apresenta os percentuais de semifinalistas 

em cada grupo e edições da PEF\OLPEF. Pode-se observar um elevado percentual de 

semifinalistas no grupo de escolas com alto indicador de infraestrutura (49,7%), índice maior 

que o das matrículas nesse grupo de escolas (48,6%) em 2012.  

TABELA 12 
Percentual de semifinalistas da PEF\OLPEF segundo a infraestrutura da escola 

 

Infraestrutura 
Matrícula 

2012
(2)

 

Ano da edição  

Total 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Baixo 4,1% 1,8% 6,4% 2,2% 2,2% 1,2% 1,8% 0,2% 
Médio-Baixo 16,5% 14,5% 18,2% 15,8% 16,7% 13,9% 13,8% 13,0% 
Médio-Alto 30,8% 32,1% 29,1% 31,1% 31,7% 30,3% 36,1% 31,7% 
Alto 48,6% 49,7% 42,3% 44,3% 46,1% 52,8% 47,7% 55,1% 
DA - 1,9% 4,1% 6,6% 3,3% 1,8% 0,6% - 

Total 55 milhões 2.083 220 183 180 498 501 501 

(1) Censo Escolar 2012 
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6 - Efeito da PEF\OLPEF no desempenho dos alunos 

Será que o fato de as escolas estarem participando da PEF\OLPEF ajuda a melhorar o 

desempenho de seus alunos em leitura? Para responder a esta pergunta, primeiro devemos 

definir um indicador do quanto a Olimpíada está presente na escola. Com os dados disponíveis, 

foi possível criar este indicador  baseado na quantidade de participações da escola desde 2004, 

número de textos enviados pela escola, número de professores envolvidos e a posição 

alcançada pela escola em cada edição. Os detalhes destas variáveis serão vistos na próxima 

seção. Em seguida, foi preciso definir como será medido o efeito deste fator e para isto usamos 

o desempenho dos alunos em leitura na Prova Brasil de 2007, de 2009 e de 2011, uma 

avaliação em larga escala, desenvolvida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC) com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino 

oferecido pelo sistema educacional brasileiro. 

Na seção seguinte serão mostradas em detalhes as variáveis utilizadas para medir o fator 

presença da PEF\OLPEF na escola, rotulada apenas com “Presença”.  

6.1 - Presença da PEF\OLPEF na Escola 

A presença da PEF\OLPEF na escola foi construída levando em consideração cada uma das 

informações explicadas abaixo.  

• Quantidade de participações (edições) 

Esta variável indica a quantidade de edições da PEF\OLPEF em que a escola 

participou enviando um ou mais textos para julgamento. Apenas as edições a partir de 

2004 foram consideradas, já que para 2002 esta informação não estava disponível. Esta 

variável pode ser considerada em 83.346 escolas que tiveram no mínimo uma 

participação desde 2004. Esta variável assume valores de1 a5.  

• Etapa alcançada nas edições de 2008, 2010 ou 2012 (posição) 

Estas variáveis indicam a maior etapa alcançada pela escola inscrita nas edições de 

2008 e 2010. A faixa de variação desta variável é de 0 a 5, sendo que o valor 0 (zero) 

indica que a escola teve ao menos um professor inscrito, mas não enviou texto; , o valor 

1 (um) indica que a escola tinha professor inscrito e que a comissão julgadora escolar 

(CJESC) selecionou e enviou ao menos um texto, que não foi escolhido na etapa seguinte 

(municipal); o valor 2 (dois) indica que o(s) texto(s) enviado(s) pela  escola foi(foram) 

selecionado(s) pela comissão julgadora do município (CJM), mas que nenhum foi 
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escolhido na etapa seguinte (estadual); e, assim sucessivamente, até o valor 5 (cinco), 

que indica que o texto passou por todas as etapas e foi vencedor. 

• Número de turmas envolvidas na escola (turmas) 

Este indicador reflete a quantidade de turmas envolvidas na Olímpiada. Cada 

professor inscrito significa que uma turma da escola está envolvida com algum texto. 

Para levar em consideração o tamanho da escola, esta quantidade foi dividida pelo 

número de alunos matriculados na escola. Desta forma, o indicador representa a 

quantidade de turmas para cada 100 alunos matriculados. 

• Número de professores envolvidos (professores) 

Esta variável indica a quantidade de professores da escola inscritos na Olimpíada. 

Este indicador foi obtido dividindo-se a quantidade de professores envolvidos pelo 

número de alunos matriculados na escola, assim temos uma indicação da quantidade de 

professores envolvidos para cada 100 alunos matriculados. 

O quadro 4 sintetiza as variáveis usadas. 

QUADRO 4 
Variáveis utilizadas para o cálculo do indicador Presença da PEF\OLPEF 

 

Variáveis Descrição Categoria 

(1) Edições 
Quantidade de participações desde a edição 
2004 

1, 2, 3, 4 ou 5 participações 

(2) Posição2008 
(3) Posição2010 
(4) Posição2012 

Posição alcançada pela escola na edição 2008, 
2010 e 2012 

0 = Escola não apresentou texto 
1 = Escola foi até a CJESC (escola) 
2 = Escola foi até a CJM (município) 
3 = Escola foi até a CJE (semifinalista) 
4 = Escola foi até a CJR (regional) 
5 = Escola foi até a CJN (sucesso) 

(5) Turmas 
Número de turmas envolvidas a cada 100 
alunos (OLP de 2008 a 2012) 

1 = Baixo 
2 = Médio-baixo 
3 = Médio-alto 
4 = Alto 

(6) Envolvidos 
Número de professores envolvidos a cada 100 
alunos (OLP de 2008 a 2012). 

1 = Baixo 
2 = Médio-baixo 
3 = Médio-alto 
4 = Alto 

 

Importante destacar que cada um destes indicadores, isoladamente, mede de forma 

precária, ainda que não viciada, a presença da PEF\OLPEF na escola. No entanto, quando estes 

indicadores são agregados, obtém-se uma medida mais confiável do fator. Como na construção 
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de outros fatores, aqui também se utilizou o modelo de Samejima (1969) para dados 

ordenados, implementado no programa Multilog. O indicador de presença foi colocado na 

escala variando de 0 a 10. A média deste indicador é 4,48, com as escolas dos semifinalistas 

tendo uma média de 5,84. A distribuição dos valores deste indicador de presença é mostrado 

no gráfico 6 separado pelo grupo de escolas dos semifinalistas e escolas sem semifinalistas. 

Pelo gráfico, observa-se que as escolas dos semifinalistas apresentam maiores valores de 

presença, como de fato era de esperar.  

 

GRÁFICO 6 
Histograma do indicador de presença da PEF\OLPEF nas escolas 
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6.2 - Influência das variáveis sociodemográficas  

O efeito da presença na Olimpíada será avaliado usando o desempenho de cada aluno em 

Leitura na Prova Brasil de 2007, 2009 e 2011. Apesar de estas avaliações serem anteriores à 

última edição da Olimpíada disponível por ocasião do presente estudo (2012), isto não 

inviabiliza a análise realizada neste relatório, pois não se esperam grandes mudanças nos 

resultados para a próxima Prova Brasil se comparados com os de 2011.  

Como se sabe, o desempenho do aluno é influenciado por certas características 

sociodemográficas. Um aluno de família com alto nível socioeconômico (NSE), como pode ser 

visto em vários estudos, tem resultados melhores nas avaliações do que outros alunos de NSE 

inferior. Outras características como sexo, raça/cor têm historicamente se mostrado ser 

influentes no desempenho dos alunos. Uma boa avaliação, portanto, deve levar em 

consideração estas informações, que podem ser obtidas do questionário contextual que é 

respondido pelos alunos quando submetidos à Prova Brasil. 

A tabela 13 apresenta o efeito bruto de cada uma das características do aluno que serão 

consideradas neste estudo. Como medida de desempenho, foi considerada a proficiência dos 

alunos em Leitura do 5º ano e 9º ano na Prova Brasil de 2007, 2009 e 2011. Como se pode 

perceber, as maiores médias são de alunas da cor branca, com alto nível socioeconômico e 

que não têm atraso escolar. 

TABELA 13 
Média da proficiência em Leitura do 5º ano e 9º ano na Prova Brasil de 2007, 2009 e 2011 para 

variáveis que caracterizam o aluno. 
 

Variáveis do aluno 
Prova Brasil 2007 Prova Brasil 2009 Prova Brasil 2011 

5º ano 9º ano 5º ano 9º ano 5º ano 9º ano 

Sexo Masculino 171,0 222,6 175,5 230,8 182,4 231,5 

 Feminino 180,6 235,2 185,4 243,2 195,6 246,6 

Atraso Sem atraso 177,8 237,5 186,0 244,8 195,8 247,9 

 Com atraso 155,7 217,6 169,7 218,4 173,0 221,3 

NSE Baixo 166,4 219,1 168,6 227,2 173,7 225,4 

 Médio-baixo 173,3 226,5 177,9 235,4 184,9 236,2 

 Médio-alto 177,6 231,7 184,4 241,9 192,8 244,3 

 Alto 182,9 239,5 189,8 248,6 198,8 250,5 

Raça Branco 180,2 236,5 184,0 244,7 195,9 248,5 

 Pardo 175,8 226,0 181,0 235,3 188,1 236,9 

 Preto 163,5 220,1 169,4 228,9 176,3 230,4 
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Além das variáveis sociodemográficas de cada aluno, as características da escola também 

têm um impacto no desempenho nas avaliações. Uma escola com boa infraestrutura tem um 

impacto mais positivo do que uma escola com pouca ou nenhuma infraestrutura. O mesmo vale 

para uma escola com alto nível socioeconômico, medido pela média do NSE dos alunos desta 

escola. 

A tabela 14 mostra as médias das proficiências para cada variável associada à escola: 

atraso na escola (MATRASO), NSE médio (MNSE), infraestrutura da escola, complexidade da 

escola e presença da PEF\OLPEF na escola. Estas variáveis já foram definidas nas seções 

anteriores e, assim como o NSE do aluno, são variáveis quantitativas variando no intervalo de 0 

a 10 que, para efeito de construção destas tabelas, foram divididas em quatro grupos de igual 

tamanho.  

TABELA 14 
Média da proficiência em Leitura do 5º ano e 9º ano na Prova Brasil de 2007, 2009 e 2011 para 

as variáveis que caracterizam a escola. 
 

Variáveis de escola 
Prova Brasil 2007 Prova Brasil 2009 Prova Brasil 2011 

5º ano 9º ano 5º ano 9º ano 5º ano 9º ano 

Atraso da escola Baixo 180,6 236,2 192,8 250,7 198,5 247,9 

 Médio-baixo 173,1 230,8 182,2 241,1 190,5 241,9 

 Médio-alto 164,8 224,1 172,6 232,9 179,7 233,6 

 Alto 159,9 216,9 161,6 222,9 167,2 222,7 

NSE da escola Baixo 155,9 212,5 158,8 219,5 166,7 220,4 

 Médio-baixo 165,8 222,7 173,7 233,1 180,6 233,4 

 Médio-alto 175,7 229,1 185,2 241,0 192,1 241,0 

 Alto 188,3 241,6 198,3 254,0 205,1 253,1 

COMPLEXIDADE Baixo 164,0 225,8 160,8 219,2 167,1 218,7 

 Médio-baixo 168,5 221,8 164,2 222,1 171,2 221,1 

 Médio-alto 170,7 225,3 172,7 229,9 180,5 229,8 

 Alto 171,6 227,5 179,0 237,2 186,7 238,2 

INFRAESTRUTURA Baixo 153,6 212,5 149,5 205,5 154,7 203,7 

 Médio-baixo 160,0 217,3 163,5 222,6 169,8 222,2 

 Médio-alto 168,3 224,3 176,3 234,4 183,4 234,5 

 Alto 177,4 230,4 187,7 242,2 194,9 242,8 

PRESENÇA Baixo 170,0 226,1 175,3 232,9 182,8 234,8 

 Médio-baixo 172,1 227,9 177,0 235,7 185,6 237,3 

 Médio-alto 173,1 227,7 177,3 235,2 187,3 237,2 

 Alto 172,0 227,0 175,8 234,4 186,5 236,6 
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Como dito, estas tabelas registram o efeito bruto de cada uma destas variáveis. O efeito 

específico de cada uma delas só pode ser analisado por meio de modelos estatísticos de 

regressão. Em estudos educacionais é razoável admitir-se que alunos dentro de uma mesma 

escola se influenciam mutuamente e esta dependência entre eles deve ser incluída nos 

modelos de análise. Isto é usualmente feito pelos modelos hierárquicos ou modelos multiníveis 

descritos, por exemplo, em Raudenbush e Bryk (2007). 

 

6.3 - Modelo hierárquico  

No modelo hierárquico são considerados simultaneamente dois níveis, detalhados nas 

equações abaixo. O nível 1 contempla características do aluno, indexados pela letra i, enquanto 

que no nível 2 temos as variáveis associadas às escolas, indexadas pela letra j. As variáveis 

escolhidas para caracterizar os alunos foram sexo, atraso, NSE e cor/raça, sendo que os alunos 

brancos são tomados como referência.  

Para caracterizar as escolas, foram usadas as variáveis NSE da escola (NSEESC), atraso da 

escola (ATRASOESC), complexidade (COMPLEX), infraestrutura (INFRA) e presença da 

PEF\OLPEF na escola (PRESENCA). Para ajuste do modelo hierárquico, usamos para cada escola 

a mesma informação do MNSE e MATRASO em cada Prova Brasil (2007, 2009 e 2011), 

diferentemente do que foi feito em Soares e Fonseca (2011), onde se usou uma medida 

separada para cada Prova Brasil.  

Como pode ser visto no modelo abaixo, as variáveis explicativas NSE do aluno, NSE da 

escola, atraso da escola, complexidade, infraestrutura e presença da PEF\OLPEF serão 

centralizadas pela média. O NSE do aluno é centralizado pela média das escolas onde estudam 

estes alunos, enquanto que as demais variáveis serão centralizadas pela grande média (média 

geral). Esta centralização não muda os valores das estimativas dos coeficientes destas variáveis, 

mas torna o intercepto do modelo mais fácil de interpretar.  O intercepto é a parte fixa do 

modelo e seu valor representa a proficiência média de um aluno tomado como referência. 
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No nível 1, o parâmetro intercepto β0j tem o índice j indicando que cada escola terá um 

intercepto diferente dependendo das características mostradas no nível 2. O termo eij é o 

componente aleatório que representa a variação no desempenho dos alunos que não é 

explicada pelas variáveis presentes no modelo, enquanto que o termo u0j é um componente 

aleatório que representa a variação nos interceptos que não é explicada pelas variáveis das 

escolas presentes no modelo. Para os componentes aleatórios eij e u0j é comum assumir que 

são independentes com uma distribuição normal com média 0 e variância igual a 2

e
σ  e 2

u0
σ  

respectivamente. 

Isto é, 

�
� 	~	)��"��	(0	; 	<=�-				e					8��	~	)��"��	(0	;	<?�� - 

Combinando o nível 1 e nível 2, obtém-se o modelo completo e a estimação dos 

parâmetros das variáveis é feita usando-se rotina denominada Mixed Models (modelo 

misturado) do pacote estatístico SPSS, conforme a equação a seguir. 
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onde,  

Yij variável resposta indicando a proficiência do aluno i pertencente à escola j 

eij , u0j  componentes aleatórios normalmente distribuídos com média 0 e variância 2

e
σ e 

2

u0
σ  

respectivamente 

β1, β2, ..., β7 parâmetros fixos das variáveis de alunos que serão estimados a partir dos dados 

usando o modelo hierárquico 

γ00, γ0, ..., γ06 parâmetros fixos das variáveis de escola que serão estimados a partir dos dados 

usando o modelo hierárquico 

sexo Sexo do aluno (0 = Masculino e 1 = Feminino) 

nse NSE do aluno (escala de 0 a 10) 

atraso Atraso do aluno (0 = Não atrasado e 1 = Atrasado) 

pardo Indicador de aluno pardo (0 = não e 1 = sim) 

preto Indicador de aluno preto (0 = não e 1 = sim) 
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amarelo Indicador de aluno amarelo (0 = não e 1 = sim) 

indígena Indicador de aluno indígena (0 = não e 1 = sim) 

NSEESC NSE da escola (escala de 0 a 10) 

ATRASOESC Atraso da escola (escala de 0 a 100%) 

COMPLEX Nível de complexidade da escola (escala de 0 a 10) 

INFRA Nível de infraestrutura da escola (escala de 0 a 10) 

PRESENCA Nível da presença da PEF\OLPEF na escola (escala de 0 a 10) 

A tabela 16 mostra um resumo dos efeitos significativos do fator presença da PEF\OLPEF 

na escola e das outras variáveis explicativas nos três anos e nas séries analisadas. Para estas 

estimativas, somente as escolas com mais de 10 alunos foram consideradas. Estimativas com 

valores positivos indicam um aumento médio no desempenho dos alunos para cada aumento 

no fator e valores negativos indicam um decréscimo médio no desempenho dos alunos. 

Observa-se que o fator presença da PEF\OLPEF na escola apresenta valores positivos indicando 

que, em escolas com uma presença maior, o desempenho dos alunos aumenta mesmo sendo 

em pequena quantidade. 

TABELA 16 
 Estimativa do efeito dos parâmetros fixos e aleatórios 

Parâmetros 
Prova Brasil 2007 Prova Brasil 2009 Prova Brasil 2011 

5º ano 9º ano 5º ano 9º ano 5º ano 9º ano 

FIXOS       

Intercepto 174,18 231,33 181,80 237,71 178,40 224,57 

sexo 9,02 12,07 8,59 11,43 11,19 13,92 

raça       

     . Pardo -0,39 -4,19 0,78 -2,45 0,49 -2,04 

    . Preto -10,09 -8,30 -7,51 -6,92 -7,58 -6,22 

atraso -13,84 -14,75 -10,25 -19,05 -16,42 -20,49 

C_nse 1,28 2,16 0,71 0,73 2,37 3,03 

C_ATRASOESC -0,05 0,07 -0,09 (0) -0,02 0,06 

C_NSEESC 15,47 14,37 14,63 13,78 15,29 14,52 

C_COMPLEX  -0,99 -0,38 -0,78 (0) -0,90 -0,26 

C_INFRA 1,70 0,83 3,63 1,97 3,43 2,21 

C_PRESENÇA 0,80 1,15 0,87 1,34 1,38 1,55 

ALEATÓRIO       

     Escolas 122,31 124,07 190,70 175,06 192,75 165,20 

     Alunos 1347,78 1589,92 1418,38 1661,97 1585,66 1691,59 

Correlação intraescola 8,3% 7,2% 11,9% 9,5% 10,8% 8,9% 

C_ = indica que a variável foi centralizada 
(0) = significa que o efeito não foi significativo ao nível de 5%. 
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Correlação intraescola 

 

A variância total dos resultados obtidos pelos alunos em Leitura está decomposta na variância 

entre as escolas,	<?��  e na variância entre alunos <=�. A proporção da variância entre escolas em 

relação à variância total recebe a denominação de correlação intraescola (ou correlação intra-

classe). Ele é calculado pela fórmula abaixo: 

@ � <?��
<?�� � <=�

�
���$�A$�$����	
�����	��B����

C���$�A$�$����	�����	��B���� D � C���$�A$�$����	�����	��8��� D
 

Este coeficiente, portanto pode ser interpretado como o percentual da variação no 

desempenho dos alunos que é devido às diferenças entre escolas e permite ao investigador ter 

melhor noção da magnitude do efeito-escola (heterogeneidade entre as escolas). 

O seu valor pode variar de 0 a 1, onde o valor zero significa que toda a variabilidade no 

desempenho é devida exclusivamente à diferença entre alunos e que a escola em nada está 

influenciando nos resultados atingidos. Por outro lado, o valor 1, indica que toda a variabilidade 

no desempenho é devida apenas às diferenças entre as escolas e que as características 

individuais dos alunos em nada afetariam o seu desempenho escolar. Ou seja, o desempenho 

do aluno é determinado apenas pelas características da escola.  

Com a centralização das covariáveis, o intercepto estimado passa a ter uma interpretação 

mais prática. Considerando o 9º ano da Prova Brasil de 2011, o intercepto 224,57 representa a 

estimativa da proficiência de um aluno com as seguintes características: sexo masculino, 

autodeclarado branco, sem atraso escolar, com socioeconômico igual a média da sua escola, e 

que estuda em uma escola com as características NSE, atraso escolar, complexidade, 

infraestrutura e presença na PEF\OLPEF igual a média geral de todas as escolas (com ou sem 

semifinalistas). 

Analisando cada variável em separado, nota-se que as alunas tiveram desempenho muito 

superior ao dos alunos em todas as edições da Prova Brasil aqui consideradas. O coeficiente da 

variável sexo é denominado de efeito puro da variável sexo.  

Como a variável raça/cor é categórica, suas categorias devem ser representadas no modelo 

como variáveis indicadoras (dummy) assumindo apenas dois valores: 0 ou 1. Como há cinco 

categorias de raça, foi necessário usar apenas quatro variáveis dummy (pardo, preto, amarelo e 

indígena). O fato de a raça branca não estar presente no modelo, significa que ela foi escolhida para 

ser a referência. 
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Na tabela 16, pode-se observar que todos os coeficientes da raça são negativos, indicando 

que as notas dos alunos de outra raça/cor são menores que a dos que se autodeclaram brancos 

(nossa referência). Em particular, deve-se notar que, em média, os alunos que se autodeclararam 

preto obtiveram desempenhos muito menores do que os autodeclarados brancos.  

Quanto ao atraso escolar, pode-se observar que os alunos com algum atraso em sua vida 

escolar têm pior desempenho do que os alunos não atrasados. Na Prova Brasil 2011, o aluno do 

5º ano com atraso teve, em média, 16 pontos a menos e o aluno do 9º ano com atraso, teve 20 

pontos a menos.  

O coeficiente do NSE do aluno é positivo em todas as avaliações, indicando que um 

aumento no nível socioeconômico implica em melhora no desempenho. Na Prova Brasil 2011, 

um aumento de um ponto no NSE do aluno do 9º ano, implica em um aumento de três pontos 

no desempenho em Leitura. Na Prova Brasil de 2009, este efeito foi bem menor (menos de um 

ponto). 

O coeficiente para o atraso da escola (C_ATRASOESC), apesar de ser significativo em todas as 

avaliações (com exceção do 9º ano de 2009), tem um valor muito pequeno. Nos casos onde este 

valor é negativo, indica que as notas dos alunos são menores em escolas com maior proporção de 

alunos atrasados,  o que era de se esperar. Contudo, causou estranheza o 9º ano de 2007 e 2009 

que teve um coeficiente positivo, indicando que as notas são maiores para alunos que estão 

estudando em escolas com maior proporção de alunos atrasados. Uma escola com 20% de alunos 

atrasados em relação à média geral implica um aumento, em média, de quase um ponto na nota de 

um aluno nela matriculado, mantendo as outras variáveis inalteradas. É possível este efeito ser 

considerado irrelevante na prática. 

 O coeficiente positivo para nível socioeconômico da escola (C_NSEESC) indica um fato 

amplamente conhecido na literatura educacional, onde as notas dos alunos são maiores em escolas 

com maior nível socioeconômico e menores em escolas com menor nível socioeconômico. Para o 

9º ano de 2011, o coeficiente estimado foi de 14,5, indicando que o acréscimo de 1 (uma) unidade 

no NSE da escola, implica um aumento médio de 14,5 pontos na nota de um aluno, desde que 

mantidas constantes as outras variáveis.  

O coeficiente da infraestrutura é positivo indicando um aumento nas notas dos alunos 

que frequentam escolas com melhor infraestrutura. Este efeito é maior para os alunos do 5º 

ano se comparado com os alunos do 9º ano. Considerando a Prova Brasil de 2011, a cada 

aumento de 1 (uma) unidade no nível deste fator (que pode variar em uma escala de 0 a 10), o 

acréscimo é de 2,2 pontos para alunos do 9º ano enquanto que, para os alunos do 5º ano, o 

acréscimo é de 3,4 pontos. 
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O grande foco deste trabalho é a análise do fator “presença PEF\OLPEF na escola”. As 

escolas podem assumir neste fator valores entre 0 e 10. Os alunos têm desempenho mais alto 

em escolas com maior presença da PEF\OLPEF apresentando um aumento de 1,55 ponto, a 

cada acréscimo de 1 (uma) unidade neste fator, se considerarmos os alunos do 9º ano na Prova 

Brasil de 2011. Vale destacar que o valor 0 (zero) significa que a escola está no menor patamar 

de participação. 

Para ilustrar melhor o efeito deste fator, imagine-se uma escola X com valor 2,0 no fator 

presença e outra escola Y com valor 8,0, portanto uma diferença de 6,0 unidades. O modelo 

indica que as notas dos alunos da escola Y serão, em média, 9,3 pontos (= 6*1,55) maiores do 

que a nota dos alunos na escola X.  

A tabela 17 apresenta um resumo do efeito do fator Presença PEF\OLPEF no desempenho 

dos alunos na Prova Brasil. As escolas foram divididas em 10 grupos, arredondando-se o valor 

para o maior inteiro mais próximo. A segunda coluna apresenta o número de escolas em cada 

um dos grupos, notando-se poucas escolas nos extremos (fator presença igual a 1 e 2 ou igual a 

9 e 10). 

TABELA 17 
Tamanho do efeito-escola para o fator presença da PEF\OLPEF nas escolas nas edições da Prova 

Brasil de 2007, 2009 e 2011 para o 5º e 9º ano 

Valor do 

Fator 

Presença da 

PEF\OLPEF 

na Escola 

Número 

de 

escolas 

Maior efeito possível pelo aumento do fator Presença 

Prova Brasil 2007 Prova Brasil 2009 Prova Brasil 2009 

5º ano 9º ano 5º ano 9º ano 5º ano 9º ano 

1 1451 7,20 10,35 7,83 12,06 12,42 13,95 

2 5353 6,40 9,20 6,96 10,72 11,04 12,40 

3 10627 5,60 8,05 6,09 9,38 9,66 10,85 

4 13027 4,80 6,90 5,22 8,04 8,28 9,30 

5 16396 4,00 5,75 4,35 6,70 6,90 7,75 

6 18396 3,20 4,60 3,48 5,36 5,52 6,20 

7 13999 2,40 3,45 2,61 4,02 4,14 4,65 

8 3656 1,60 2,30 1,74 2,68 2,76 3,10 

9 420 0,80 1,15 0,87 1,34 1,38 1,55 

10 21 0 0 0 0 0 0 

Efeito Médio
(1)

 3,97 5,71 4,32 6,65 6,85 7,69 

dp de Leitura
(2)

 41,34 44,14 43,31 46,36 45,74 46,76 

Tamanho do Efeito (%) 10% 13% 10% 14% 15% 16% 

(1) Efeito médio levando em consideração o número de escolas 
(2) dp = desvio-padrão 
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Para se avaliar o tamanho do efeito, é usual compará-lo com o desvio padrão da medida 

de proficiência em Leitura. Isto é apresentado na última linha da tabela 17 em termos 

percentuais. Por exemplo, para o 9º ano em 2011, a PEF\OLPEF teve um efeito que 

corresponde a 16% do desvio padrão (dp) da proficiência (46,76 pontos). Ou seja, mesmo 

saindo de uma posição de pouca presença indo até uma situação de grande presença do fator, 

haveria aumento discreto da proficiência dos alunos de escolas que participam do concurso..  

Nas seções seguintes, apresentam-se todos os detalhes do ajuste do modelo hierárquico 

para cada ano (5º e 9º) da Prova Brasil de 2007, 2009 e 2011.  

6.3.1 - Prova Brasil de 2007 – 5º ano 

A tabela 18 mostra que 83.346 escolas estiveram presentes em pelo menos uma edição 

da PEF\OLPEF e 37.483 escolas tiveram alunos de 5º ano (antiga 4ª série) testados na Prova 

Brasil de 2007. Entre essas escolas, 32.590 participaram tanto na PEF\OLPEF quanto na Prova 

Brasil e, estas escolas estão fornecendo os dados para o ajuste do modelo hierárquico.  

TABELA 18 
Número de escolas presentes na Prova Brasil de 2007 (5º ano) e nas 

edições da PEF\OLPEF 

 

Prova Brasil 

2007 

PEF\OLPEF 
Total 

Sim Não 

Sim 32.590 4.893 37.483 

Não 50756 111.504 162.260 

Total 83.346 117.737 199.743 

A tabela 19 apresenta a distribuição das escolas consideradas nesta análise (32.590) por 

região. Ou seja, embora não se possa dizer que as escolas incluídas constituem uma amostra 

aleatória do conjunto das escolas, há representantes de todas as UF e elas estão espalhadas 

entre as regiões do país de forma similar ao número total de alunos.  

No Censo Escolar de 2012, há registrado um total de 194.695 escolas em funcionamento, 

valor diferente do total de 199.743 escolas apresentado na tabela 18. Isto ocorreu, pois várias 

escolas que participaram da Olimpíada e da Prova Brasil não constavam no arquivo do Censo 

Escolar 2012. 
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TABELA 19 
Percentual de escolas presentes na Prova Brasil de 2007 (5º ano) e na PEF\OLPEF 

segundo a região geográfica 
 

Região 
%Escolas usadas no 

modelo ajustado 

%Escolas              

CENSO 
(1)

 

%Matrículas 

CENSO 
(1)

 

Centro Oeste 9,0% 5,1% 7,3% 

Nordeste 28,1% 38,6% 30,0% 

Norte 8,8% 12,3% 10,6% 

Sudeste 35,5% 30,7% 38,8% 

Sul 18,5% 13,3% 13,3% 

Total 32.590 194.695 55 milhões 

(1) Censo 2012 

A tabela 20 apresenta as estimativas dos coeficientes das variáveis que foram 

significativas ao nível de 5%.  
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TABELA 20 
Estimativa (e erro-padrão) do modelo que explica a 
proficiência em Leitura (Prova Brasil 2007 – 5º ano) 

controlada por fatores e as variáveis explicativas 
 

Parâmetros Estimativas (erro-padrão) 

FIXOS  

Intercepto 174,18 (0,221) 

sexo 9,02 (0,06) 

raça  

   . Pardo -0,39 (0,069) 

   . Preto -10,09 (0,106) 

   . Amarelo -5,80 (0,230) 

   . Indígena -0,42 (0,162) 

atraso -13,84 (0,149) 

C_nse 1,28 (0,035) 

C_ATRASOESC -0,05 (0,007) 

C_NSEESC 15,47 (0,142) 

C_COMPLEX -0,99 (0,060) 

C_INFRA 1,70 (0,098) 

C_PRESENÇA 0,80 (0,044) 

ALEATÓRIO 

Escolas 122,31 (1,302) 
Alunos 1347,78 (1,549) 
Correlação Intraescola 8,3% 

MODELO NULO (SEM AS VARIÁVEIS EXPLICATIVAS ACIMA) 

FIXOS  

Intercepto 171,96 (0,101) 

ALEATÓRIO  

Escolas 299,78 (2,618) 

Alunos 1421,11 (1,422) 

Coeficiente Intraescola 17,4% 

C_ = indica que a variável foi centralizada 
(0) = indica que o efeito não foi significativo ao nível de 5%. 

O ajuste inicial de um modelo nulo como apresentado abaixo, sem quaisquer variáveis 

explicativas, mostrou uma variância do desempenho devido à escola igual a 299,78.  

YFG � γ�� � u�G � eFG 
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Com a inclusão das variáveis do aluno e da escola, esta estimativa caiu para 122,31 com 

uma redução de 59%. Quanto aos alunos, esta redução foi de apenas 5%, passando de 1421,11 

para 1347,78. 

As estimativas obtidas com os modelos da oitava série e para os dados de 2009 e 2011 

são muito similares e, assim sendo, são apresentadas nas seções que se seguem sem 

comentários detalhados.  

6.3.2 - Prova Brasil de 2007 – 9º ano 

As tabelas 21 e 22 informam o número e o percentual de escolas consideradas na análise 

do efeito-escola para os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, em 2007. 

TABELA 21 
Número de escolas presentes na Prova Brasil de 2007 (9º ano) e nas 

edições da PEF\OLPEF 

 

Prova Brasil 

2007 

PEF\OLPEF 
Total 

Sim Não 

Sim 26.250 1.131 27.381 

Não 57096 115.266 172.362 

Total 83.346 116.397 199.743 

 
TABELA 22 

Percentual de escolas participantes da Prova Brasil de 2007 (9º ano) e na PEF\OLPEF 
distribuídas por UF 

 

Região 
% Escolas usadas no 

modelo 

% Escolas              

CENSO 
(1)

 

% Matrículas 

CENSO 
(1)

 

Centro Oeste 8,7% 5,1% 7,3% 

Nordeste 27,6% 38,6% 30,0% 

Norte 7,3% 12,3% 10,6% 

Sudeste 38,3% 30,7% 38,8% 

Sul 18,1% 13,3% 13,3% 

Total 26.250 194.695 55 milhões 

A tabela 23 apresenta as estimativas dos coeficientes das variáveis significativas ao nível 

de 5% de significância, segundo o modelo utilizado. 
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TABELA 23 
Estimativa (e erro-padrão) do modelo que explica a 
proficiência em Leitura (Prova Brasil 2007 – 9º ano) 

controlada por fatores e variáveis explicativas. 
 

Parâmetros Estimativas (erro-padrão) 

FIXOS  

Intercepto 231,33 (0,284) 

sexo 12,07 (0,064) 

raça  

   . Pardo -4,19 (0,074) 

   . Preto -8,3 (0,114) 

   . Amarelo 2,31 (0,235) 

   . Indígena -4,56 (0,181) 

atraso -14,75 (0,068) 

C_nse 2,16 (0,037) 

C_ATRASOESC* 0,07 (0,007) 

C_NSEESC 14,37 (0,159) 

C_COMPLEX -0,38 (0,071) 

C_INFRA 0,83 (0,110) 

C_PRESENÇA 1,15 (0,049) 

ALEATÓRIO  

Escolas 124,07 (1,419) 
Alunos 1589,92 (1,772) 
Correlação Intraescola 7,2% 

MODELO NULO (SEM AS VARIÁVEIS EXPLICATIVAS ACIMA) 

FIXOS  

Intercepto 227,52 (0,106) 

ALEATÓRIO  

Escolas 250,45 (2,535) 

Alunos 1700,93 (1,84) 

Coeficiente Intraescola 12,8% 
C_ = indica que a variável foi centralizada 
(0) = indica que o efeito não foi significativo ao nível de 5%. 
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6.3.3 - Prova Brasil de 2009 – 5º ano 

As tabelas 24 e 25 informam o número e o percentual de escolas consideradas na análise 

do efeito-escola para os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, em 2009. 

TABELA 24 
Número de escolas participantes na Prova Brasil de 2009 e nas 

edições da PEF\OLPEF 

 

Prova Brasil 

2009 

PEF\OLPEF 
Total 

Sim Não 

Sim 32.993 6.395 39.388 

Não 50.353 109.964 160.317 

Total 83.346 116.359 199.705 

 

TABELA 25 
Percentual de escolas participantes na Prova Brasil de 2009 e na PEF\OLPEF 

distribuídas por UF 
 

Região 
% Escolas usadas no 

modelo ajustado 

% Escolas              

CENSO 
(1)

 

% Matrículas 

CENSO 
(1)

 

Centro Oeste 9,4% 7,3% 5,1% 

Nordeste 37,0% 30,0% 38,6% 

Norte 11,3% 10,6% 12,3% 

Sudeste 22,4% 38,8% 30,7% 

Sul 19,8% 13,3% 13,3% 

Total 32.993 55 milhões 194.695 

 

A tabela 26 apresenta as estimativas dos coeficientes das variáveis que foram 

significativas ao nível de 5% de significância, segundo o modelo utilizado para o 5º ano em 

2009. 
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TABELA 26 
Estimativa (e erro-padrão) do modelo que explica a 
proficiência em Leitura (Prova Brasil 2009 – 5º ano) 

controlada por fatores e variáveis explicativas. 
 

Parâmetros Estimativas (erro-padrão) 

FIXOS  

Intercepto 181,8 (0,203) 

sexo 8,59 (0,062) 

raça  

   . Pardo 0,78 (0,074) 

   . Preto -7,51 (0,106) 

   . Amarelo -4,73 (0,202) 

   . Indígena 0,37 (0,167) 

atraso -10,25 (0,067) 

C_nse 0,71 (0,024) 

C_ATRASOESC -0,09 (0,008) 

C_NSEESC 14,63 (0,163) 

C_COMPLEX -0,78 (0,065) 

C_INFRA 3,63 (0,106) 

C_PRESENÇA 0,87 (0,05) 

ALEATÓRIO  

Escolas 190,7 (1,834) 

Alunos 1418,38 (1,652) 

Correlação Intraescola 11,9% 

MODELO NULO (SEM AS VARIÁVEIS EXPLICATIVAS ACIMA) 

FIXOS  

Intercepto 176,69 (0,119) 

ALEATÓRIO  

Escolas 424,12 (3,615) 

Alunos 1464,71 (1,575) 

Coeficiente Intraescola 22,5% 

C_ = indica que a variável foi centralizada 
(0) = indica que o efeito não foi significativo ao nível de 5%. 
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6.3.4 - Prova Brasil de 2009 – 9º ano 

As tabelas 27 e 28 informam o número e o percentual de escolas consideradas na análise 

do efeito-escola para os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, em 2009. 

TABELA 27 
Número de escolas participantes na Prova Brasil de 2009 (9º ano) e 

nas edições da PEF\OLPEF 

 

Prova Brasil 

2009 

PEF\OLPEF 
Total 

Sim Não 

Sim 26.380 2.014 28.394 

Não 56.966 114.345 171.311 

Total 83.346 116.359 199.705 

 
TABELA 28 

Percentual de escolas participantes na Prova Brasil de 2009 (9º ano) e na PEF\OLPEF 
distribuídas por região. 

 

Região 
% Escolas usadas no 

modelo ajustado 

% Escolas              

CENSO 
(1)

 

% Matrículas 

CENSO 
(1)

 

Centro Oeste 9,5% 5,1% 7,3% 

Nordeste 36,9% 38,6% 30,0% 

Norte 9,7% 12,3% 10,6% 

Sudeste 23,7% 30,7% 38,8% 

Sul 20,3% 13,3% 13,3% 

Total 26.380 194.695 55 milhões 

(1) Censo Escolar do Inep, 2012 

A tabela 29 apresenta as estimativas dos coeficientes das variáveis que foram 

significativas ao nível de 5% de significância, segundo o modelo utilizado para o 9º ano em 

2009. 
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TABELA 29 
Estimativa (e erro-padrão) do modelo que explica a 
proficiência em Leitura (Prova Brasil 2009 – 9º ano) 

controlada por fatores e variáveis explicativas. 
 

Parâmetros Estimativas (erro-padrão) 

FIXOS  

Intercepto 237,71 (0,185) 

sexo 11,43 (0,071) 

raça  

   . Pardo -2,45 (0,081) 

   . Preto -6,92 (0,123) 

   . Amarelo (0) 

   . Indígena -3,37 (0,197) 

atraso -19,05 (0,083) 

C_nse 0,73 (0,025) 

C_ATRASOESC (0) 

C_NSEESC 13,78 (0,153) 

C_COMPLEX (0) 

C_INFRA 1,97 (0,109) 

C_PRESENÇA 1,34 (0,054) 

ALEATÓRIO  

Escolas 175,06 (1,933) 

Alunos 1661,97 (1,997) 

Correlação Intraescola 9,5% 

MODELO NULO (SEM AS VARIÁVEIS EXPLICATIVAS ACIMA) 

FIXOS  

Intercepto 235,06 (0,124) 

ALEATÓRIO  

Escolas 354,59 (3,518) 

Alunos 1792,59 (2,082) 

Coeficiente Intraescola 16,5% 

C_ = indica que a variável foi centralizada 
(0) = indica que o efeito não foi significativo ao nível de 5%. 
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6.3.6 - Prova Brasil de 2011 – 5º ano 

As tabelas 30 e 31 informam o número e o percentual de escolas consideradas na análise 

do efeito-escola para os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, em 2011. 

TABELA 30 
Número de escolas participantes na Prova Brasil de 2011 (5º ano) e 

nas edições da PEF\OLPEF 

 

Prova Brasil 

2009 

Olimpíada 
Total 

Sim Não 

Sim 34.775 6.048 40.823 

Não 48.571 110.009 158.580 

Total 83.346 116.057 199.403 

 

TABELA 31 
Percentual de escolas participantes na Prova Brasil de 2011 (5º ano) e na PEF\OLPEF 

distribuídas por região. 
 

Região 
%Escolas usadas no 

modelo 

%Escolas              

CENSO 
(1)

 

%Matrículas 

CENSO 
(1)

 

Centro Oeste 8,1% 7,3% 7,3% 

Nordeste 32,2% 30,0% 30,0% 

Norte 10,2% 10,6% 10,6% 

Sudeste 34,1% 38,8% 38,8% 

Sul 15,5% 13,3% 13,3% 

Total 34.775 194.695 55 milhões 

(1) Censo Escolar do Inep, 2012 

A tabela 32 apresenta as estimativas dos coeficientes das variáveis que foram 

significativas ao nível de 5% de significância, segundo o modelo utilizado para o 9º ano em 

2009. 
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TABELA 32 
Estimativa (e erro-padrão) do modelo que explica a 
proficiência em Leitura (Prova Brasil 2011 – 5º ano) 

controlada por fatores e variáveis explicativas. 
 

Parâmetros Estimativas (erro-padrão) 

FIXOS  

Intercepto 178,4 (0,235) 

sexo 11,19 (0,061) 

raça  

   . Pardo 0,49 (0,068) 

   . Preto -7,58 (0,113) 

   . Amarelo -1,82 (0,226) 

   . Indígena 3,21 (0,21) 

atraso -16,42 (0,07) 

C_nse 2,37 (0,034) 

C_ATRASOESC -0,02 (0,008) 

C_NSEESC 15,29 (0,165) 

C_COMPLEX -0,90 (0,067) 

C_INFRA 3,43 (0,11) 

C_PRESENÇA 1,38 (0,051) 

ALEATÓRIO  

Escolas 192,75 (1,821) 
Alunos 1585,66 (1,706) 
Correlação Intraescola 10,8% 

MODELO NULO (SEM AS VARIÁVEIS EXPLICATIVAS ACIMA) 

FIXOS  

Intercepto 185,53 (0,118) 

ALEATÓRIO  

Escolas 442,43 (3,688) 

Alunos 1684,35 (1,709) 

Coeficiente Intraescola 20,8% 

C_ = indica que a variável foi centralizada 
(0) = indica que o efeito não foi significativo ao nível de 5%. 
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6.3.5 - Prova Brasil de 2011 – 9º ano 

As tabelas 33 e 34 informam o número e o percentual de escolas consideradas na análise 

do efeito-escola para os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, em 2011. 

TABELA 33 
Número de escolas participantes na Prova Brasil de 2011 (9º ano) e 

nas edições da PEF\OLPEF 

 

Prova Brasil 

2009 

Olimpíada 
Total 

Sim Não 

Sim 30.082 1.519 31.601 

Não 53.264 114.538 167.802 

Total 83.346 116.057 199.403 

 
TABELA 34 

Percentual de escolas participantes na Prova Brasil de 2009 (9º ano) e na PEF\OLPEF 
distribuídas por região. 

 

Região 
% Escolas usadas no 

modelo 

% Escolas              

CENSO 
(1)

 

% Matrículas 

CENSO 
(1)

 

Centro Oeste 8,0% 5,1% 7,3% 

Nordeste 31,4% 38,6% 30,0% 

Norte 8,3% 12,3% 10,6% 

Sudeste 35,2% 30,7% 38,8% 

Sul 17,1% 13,3% 13,3% 

Total 30.082 194.695 55 milhões 

(1) Censo Escolar do Inep, 2012 

A tabela 35 apresenta as estimativas dos coeficientes das variáveis que foram 

significativas ao nível de 5% de significância, segundo o modelo utilizado para o 9º ano em 

2009. 
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TABELA 35 
Estimativa (e erro-padrão) do modelo que explica a 
proficiência em Leitura (Prova Brasil 2011 – 9º ano) 

controlada por fatores e variáveis explicativas 
 

Parâmetros Estimativas (erro-padrão) 

FIXOS  

Intercepto 224,57 (0,271) 

sexo 13,92 (0,063) 

raça  

   . Pardo -2,04 (0,070) 

   . Preto -6,22 (0,111) 

   . Amarelo 0,96 (0,180) 

   . Indígena -2,58 (0,219) 

atraso -20,49 (0,070) 

C_nse 3,03 (0,036) 

C_ATRASOESC* 0,06 (0,008) 

C_NSEESC 14,52 (0,165) 

C_COMPLEX -0,26 (0,072) 

C_INFRA 2,21 (0,111) 

C_PRESENÇA 1,55 (0,052) 

ALEATÓRIO  

Escolas 165,2 (1,694) 
Alunos 1691,59 (1,787) 
Correlação Intraescola 8,9% 

MODELO NULO (SEM AS VARIÁVEIS EXPLICATIVAS ACIMA) 

FIXOS  

Intercepto 236,90 (0,114) 

ALEATÓRIO  

Escolas 344,87 (3,188) 

Alunos 1860,47 (1,916) 

Coeficiente Intraescola 15,6% 

C_ = indica que a variável foi centralizada 
(0) = indica que o efeito não foi significativo ao nível de 5%. 
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7	-	Conclusão		

Este trabalho atualiza os resultados apresentados no relatório de Soares e Fonseca (2011) 

com a inclusão de dados mais recentes do Censo Escolar 2012 e de semifinalistas da Olimpíada 

em 2012. Como a seleção das escolas que participam do estudo não foi feita de forma aleatória, 

não se pode garantir completamente que não há viés no grupo de alunos considerado na 

estimação dos modelos, mesmo que as escolas estejam presentes em todas as regiões numa 

proporção semelhante a que se observa nos dados do Censo Escolar. 

De forma geral, entre os semifinalistas da Olimpíada há maior participação de alunos do 

sexo feminino e uma participação razoável de alunos com atraso escolar. Estes semifinalistas 

estão em escolas com menor atraso escolar, menor nível socioeconômico, maior complexidade 

(refletida basicamente pelo tamanho da escola e as etapas de ensino oferecido) e maior 

infraestrutura (local de funcionamento, presença de serviços de utilidade pública e itens de 

posse).  

Considerando as características da escola que puderam ser calculadas com os dados do 

Censo Escolar de 2012, observou-se que os alunos, cujas escolas tiveram mais exposição à 

Olimpíada tiveram uma melhora no desempenho em Leitura. Este efeito, dependendo do ano e 

da série é pequeno, variando de 4 a 8 pontos na escala do SAEB, ou seja, da ordem de 10% a 

16% em relação à variabilidade dos resultados. 

Reforçando o que foi apontado em Soares e Fonseca (2011), deve-se considerar que a 

Olimpíada se ocupa da produção de textos e que não era esperado que tivesse um impacto em 

leitura, já que uma e outra capacidade são distintas, envolvem processos cognitivos distintos.  

Apenas secundariamente a Olimpíada se ocupa da leitura, em alguns dos módulos das 

sequências didáticas, aqueles que preparam para a produção do texto.  

Outras análises seriam possíveis, tomando a escola como unidade, mas optamos por usar, 

assim como foi feito em Soares e Fonseca (2011), o modelo hierárquico como justificativa por 

Raundenbush e Bryk (2007). Outras variáveis também podem ser usadas em estudo posterior 

que sejam relacionadas com o desempenho do aluno, como o nível sociocultural da família, 

participação dos pais na vida escolar, variáveis referentes ao Diretor da escola.  
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