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Introdução
Este artigo enfoca, em um estudo comparado entre países (Brasil, México, Espanha
e Portugal), os fatores socioeconômicos e culturais associados ao desempenho de jovens
de 15 anos no exame do PISA 20031. O PISA (Programa Internacional de Comparação de
Alunos), programa da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico) de avaliação de habilidades e competências de jovens de 15 anos de variados
países, é uma fonte importante para esta análise. Esta comparação funda-se na
necessidade de inserir o debate sobre a situação do ensino básico brasileiro num contexto
mais amplo de parâmetros e foi vislumbrada tendo em vista que a experiência
contemporânea dos jovens inseridos no sistema escolar, mesmo que em diferentes
contextos nacionais, apresenta pontos comuns, seja porque a dinâmica do ensino tem
seguido padrões mínimos estabelecidos entre os países (definidos como requisitos básicos
de conhecimento e habilidades para o mercado de trabalho e incremento do
desenvolvimento econômico), seja porque a sociedade atual informacional introduziu a
dinâmica das redes mundializadas de informação e conhecimento. Este processo, por um
lado, homogeneíza experiências das coortes de jovens que têm acesso a recursos
computacionais, mas, por outro lado, agrava as desigualdades de cenários nacionais menos
desenvolvidos e menos inclusivos.
E por que analisar o Brasil à luz destes países em específico? Esta escolha se
deveu à clara correspondência cultural e do aspecto lingüístico e à aproximação sob o ponto
de vista da história social: são todos países marcados pela implantação de um “welfare
state” mais tardio, o que, certamente, impactou o processo de implantação de políticas
educacionais e a configuração dos sistemas de ensino. É notável que mesmo a partir
dessas semelhanças, as situações distintas de desempenho dos alunos da Espanha e de
Portugal, de um lado, e do Brasil e do México, de outro, sugerem a presença de fatores
específicos explicativos nos âmbitos dos sistemas intra e extra-escolares.
Não há análises detidas sobre características educacionais do Brasil em
perspectiva comparada e este trabalho pode contribuir para o aperfeiçoamento dos
indicadores nacionais. Algumas perguntas que nortearam o estudo que embasou o presente
artigo foram: que possibilidades o tratamento dos efeitos dos aspectos culturais e
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A abordagem da dimensão socioeconômica e cultural dos estudantes como fator explicativo de seu
desempenho foi uma das dimensões abordadas pelo projeto “Estudo comparado sobre
indicadores escolares e de desempenho de alunos, e o mapeamento das expectativas dos
j o v e n s . An á l i s e d a s i n f o r m a ç õ e s c o l e t a d a s p e l o s s i s t e m a s d e a v a l i a ç ã o : P I S A 2 0 0 0 , P I S A 2 0 0 3
e ENEM 2002, 2003 e 2004” desenvolvido pelo Centro de Estudos de Opinião Pública (CESOP) da
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) em contrato com a UNESCO (Convênio
UNICAMP/UNESCO n°4585-1). O estudo teve a c oordenação principal da Profa. Dra. Rachel
Meneguello e como pesquisadores subcoordenadores : para as questões estatísticas Clécio da Silva
Ferreira e, para a dimensão sociológica, Fabíola Brigante Del Porto. Em linhas gerais, este estudo
buscou traçar um conhec im ento m ais am plo sobre os condicionantes que m arcam a educação
b á s i c a e m c o n t e xt o s n a c i o n a i s v a r i a d o s , t e n t a n d o s u b s i d i a r a s r e f l e x õ e s s o b r e a s f o r m a s d e
superação dos limites que marcam o caso brasileiro.

socioeconômicos sobre o desempenho pode apresentar para um maior conhecimento dos
constrangimentos dos alunos brasileiros em específico? Embora a elaboração do PISA se
dê no âmbito dos países da OCDE, o que tem como conseqüência a elaboração de
questões pouco adequadas a outras localidades onde o exame é realizado – como o Brasil
e outros países da América Latina –, o suposto deste estudo foi que a exploração dos
módulos de questões socioeconômicas, culturais e de comportamento podem contribuir para
compreender as distinções refletidas nas médias de desempenho observadas na prova do
PISA2. O estudo ora apresentado selecionou, portanto, dos questionários dirigidos aos
alunos as questões sobre seus capitais cultural, social e econômico para medir o impacto
destes sobre os desempenhos.
Porém, o PISA é um instrumento que apenas mensura a capacidade de
acompanhamento dos alunos ao sistema de ensino estruturado, a partir do desempenho em
campos específicos, e avalia o processo de aprendizagem com base na percepção destes
sujeitos (os alunos) e os diretores de escola. Assim, este exame não permite uma avaliação
das políticas educacionais no seu sentido amplo, e em perspectiva comparada, possibilita
apenas identificar as principais semelhanças nos sistemas de ensino nacionais,
independentes de condições singulares culturais e de organização social.
Uma vez apresentados os pressupostos e limites do trabalho, este artigo está
organizado da seguinte maneira: a primeira seção realiza um breve levantamento de
estudos sociológicos e educacionais sobre a relação do desempenho escolar dos alunos
com fatores referentes ao seu contexto socioeconômico e cultural, sobretudo para o caso
brasileiro. As seções seguintes tratam dos dados do PISA 2003 especificamente: a segunda
seção apresenta o PISA e resume os primeiros procedimentos estatísticos realizados, a
saber, a análise de correlações e a análise fatorial. A terceira seção apresenta os modelos
de regressão elaborados para cada país para medir separadamente o efeito das variáveis
socioeconômicas e culturais sobre o desempenho dos alunos. Por fim, são destacados os
aspectos comuns aos países e elementos específicos a cada um.
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As médias de desempenho dos quatro países estão apresentadas no arquivo anexo ao presente
artigo.

1. A relação do contexto socioeconômico e cultural do aluno e o desempenho escolar
A abordagem das relações entre a origem sócio-cultural e econômica do indivíduo e
seu desempenho e rendimento escolares é um tema que se tornou clássico no campo dos
estudos educacionais.
Até a primeira metade do século passado atribuía-se à escolarização um papel
central na construção de uma nova sociedade, justa e democrática, na qual a escola pública
garantiria a igualdade de oportunidades. Com a democratização do acesso à escola
fundamental e o prolongamento da escolaridade obrigatória evidenciou-se o problema das
desigualdades de escolarização entre os grupos sociais. Vários surveys educacionais
passaram a mostrar a forte relação entre o desempenho escolar e a origem social dos
alunos, sendo o Relatório Coleman (1966) e as análises de Bourdieu (e seus trabalhos com
Passeron) marcos para a ruptura com a visão otimista de construção de uma sociedade
igualitária por meio da educação para todos (NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2002; BONAMINO
e FRANCO, 2004).
Assim, foi desnudada a idéia de que a renda ou o status socioeconômico e o
acesso a bens culturais por parte do aluno são elementos que influenciam seu desempenho
na escola. Em conseqüência a desigualdade de acesso àqueles elementos cultural e
econômico implica desigualdades nos resultados escolares apresentados. Assim também, a
origem social do aluno (marcada por clivagens de classe, etnia, sexo, local de moradia)
contribui para explicar as diferentes condições e condutas dos estudantes frente à escola e,
uma vez dentro desta, suas chances de sucesso ou fracasso. Vale dizer que estes
elementos direcionam a conduta dos estudantes, seu grau de comprometimento com os
estudos e com as escolhas de trajetórias e carreiras acadêmicas3. (BOURDIEU, 1998;
BOURDIEU e PASSERON, 1973a).
Para analisar estas desiguais condições de acesso à escola, reflexo do próprio
sistema de estratificação social, Bourdieu define, além do conceito de capital econômico, os
conceitos de capital social e capital cultural4. Assim como o espaço social é um campo de
lutas onde os atores elaboram estratégias para melhorar sua posição social e acumular
capitais, a escola também se define como um sistema de estratificação social (BOURDIEU,
1989). As possibilidades de ação dos indivíduos dentro do campo escolar são perpassadas,
neste sentido, pela desigual distribuição de capitais, a saber: de capital econômico (em
razão dos bens e serviços a que ele dá acesso); capital social (que abrange os
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S o b r e a r e l a ç ã o e n t r e a s e xp e c t a t i v a s e s c o l a r e s e a p o s i ç ã o s o c i a l d o a l u n o , B o u r d i e u d i z a i n d a
que “...as atitudes a respeito da escola, da cultura escolar e do futuro oferecido pelos estudos são,
em grande parte, a expressão do sistema de valores implícitos ou explícitos que eles devem à sua
posição social.” (BOURDIEU, 1998, p.46).
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Estes conceitos de capitai s tam bém são definidos por Col em an.

relacionamentos sociais influentes mantidos pela família) e de capital cultural (que
compreende as competências culturais e lingüísticas socialmente herdadas pelo estudante).
Dentre os três tipos de capital, o capital cultural aparece, na obra de Bourdieu,
como o principal fator explicativo do desempenho escolar dos alunos e também de sua
trajetória acadêmica (NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2002; SILVA e HASENBALG, 2002). O
grau de investimento na carreira escolar dos filhos, bem como as decisões sobre as
trajetórias escolares mais oportunas para eles relacionar-se-iam ao retorno provável,
intuitivamente estimado pelos pais, que seria alcançado com a experiência escolar e com os
títulos obtidos através dela5. Porém, esta dimensão não explica sozinha as atitudes dos
estudantes e de seus pais ou responsáveis frente à escola, ela se encontra imbricada com o
capital social: a partir das experiências de seus pares, os membros dos diferentes grupos
sociais tenderiam a estimar suas chances objetivas no universo escolar e passariam a
adequar seus investimentos em educação a estas chances (BOURDIEU e PASSERON,
1973b).
Os estudos sobre o desempenho e rendimento escolares, desde então, abordam a
escolarização como um produto desigualmente distribuído6, que responde (e reproduz) às
condições socioeconômicas e culturais e ao contexto regional específico que estabelece
suas condições. Assim, sobretudo em países altamente desiguais como os latinoamericanos, a influência dos capitais se converterá na desigual distribuição do bem
educacional e em discrepâncias de resultados e carreiras escolares para os filhos das
diferentes classes sociais. (BOURDIEU e PASSERON, 1973a; BONAMINO e FRANCO et
al, 2004 e 2005; INEP, 2001; SILVA e HASENBALG, 2000 e 2002; STROMQUIST, 2004).
Bonamino e Franco (2004) estudaram o desempenho em leitura dos jovens
brasileiros no PISA 2000 e o impacto dos capitais cultural, social e econômico sobre este.
Segundo os autores, a importância da família se deve tanto pelas relações que a
criança/jovem desenvolve no ambiente doméstico (medida pela força das relações entre
pais e filhos) como pelo papel familiar na construção de capital social (através das relações
extra-familiares que constrói). Este papel familiar, porém, é diferenciado não apenas em
razão da desigualdade de acesso aos recursos, mas também pelas diferentes formas de
uso dos recursos disponíveis. A partir disso, Bonamino e Franco hipotetizaram que
“determinados arranjos de capitais possuem efeitos diferenciados, uma vez que indicam o
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Segundo Nogueira e Nogueira, Bourdieu afirmaria ainda que a natureza e a intensidade dos
investimentos em educação variam em função do grau em que a reprodução social de cada grupo
depende do sucesso escolar de seus membros (Nogueira e Nogueira, Op. Cit., p.23).
6
Strom quist (2004) define a igual dade em educação com o o m odo com o um bem educacional é
distribuído entre os membros de uma população. Este conceito desdobra-se nas seguintes
dimensões: a igualdade de acesso, igualdade de obtenção, igualdade de produção, igualdade de
resultados e igualdade de tratamento (essa última dimensão, não abordada por todos os
p e s q u i s a d o r e s , r e f e r e - s e a o a c e s s o à b o a q u a l i d a d e d e p r o f e s s o r e s , m a t e r i a i s e d a e xp e r i ê n c i a
educacional de uma forma geral).

grau de mobilização da rede de apoio familiar”( BONAMINO e FRANCO, op. cit., p.91). Para
testar esta hipótese, as variáveis de desempenho e referentes aos capitais econômico,
social e cultural foram tratadas por meio de modelos de regressão linear.
Os resultados apontaram para uma correlação entre os diferentes tipos de capital e
o desempenho em leitura. Os fatores associados ao desempenho no PISA, referentes a
cada capital, foram: quanto aos elementos do capital cultural, a variável “Nível de
Escolaridade da Mãe”; com relação ao capital social, as variáveis “Diálogo Familiar”, “Status
Ocupacional” e “Recursos Educacionais Familiares” (com destaque para o poder explicativo
do “Diálogo Familiar”); com relação ao capital econômico, os resultados referentes à “Posse
de Bens” conjugados com a relação entre os “Recursos Educacionais Familiares” e o
desempenho escolar apontaram uma dimensão que merece um tratamento mais minucioso.
A análise permitiu identificar os arranjos estruturais diferenciados de capital
econômico e social e como as dinâmicas familiares de mobilização das diferentes formas de
capital influenciam o desempenho escolar. Quanto aos arranjos, evidenciaram-se dois
cenários dicotômicos: famílias com ‘alta posse de bens/baixa posse de recursos
educacionais’ e famílias com ‘baixa posse de bens/ alta posse de recursos educacionais’: o
primeiro cenário indicou que, apesar do capital econômico elevado, a família não investe em
recursos educacionais. Neste caso, os estudantes apresentam desempenho abaixo da
média geral. Por outro lado, no que se refere ao segundo cenário, foi observado que, apesar
do baixo capital econômico, “as famílias disponibilizam para seus filhos recursos
educacionais que redundam em um desempenho acima da média geral” (BONAMINO e
FRANCO, op. cit., p.97).
Estas dimensões empíricas apontaram, segundo os autores, que no Brasil (e em
países com estrutura socioeconômica semelhante) a mobilização do capital social é
fundamental para a educação dos filhos.
Silva e Hasenbalg (2002) também analisaram o impacto dos recursos familiares
para a realização educacional dos alunos brasileiros baseando-se em crianças e jovens com
idades entre 6 e 19 anos que se encontravam entre séries adjacentes no ensino básico.
Perguntaram os autores: como os recursos familiares interferem nas chances de progressão
escolar dos jovens ? Os supostos dos autores foram os seguintes: quanto ao capital
econômico, quanto maior seu volume maior seria a demanda por educação dos filhos;
quanto ao capital cultural, quanto mais educados os pais, maior apoio e auxílio eles
despenderiam ao aprendizado dos filhos, por perceberem melhor os benefícios futuros da
educação de seus filhos; no que tange ao capital social, que diz respeito à estrutura dos
arranjos familiares, o suposto foi que estabeleceria “o contexto no qual o capital econômico
e cultural dos pais é convertido em condições mais ou menos favoráveis à socialização das

crianças, funcionando como um filtro para esses outros capitais”( SILVA e HASENBALG, op.
cit., p. 69).
Embasando estes supostos, os autores afirmaram ainda que para analisar a
relação entre a estrutura familiar e o desenvolvimento infanto-juvenil e, em específico, seu
desempenho educacional, o número de crianças (irmãos) na família era o fator mais
importante a ser levado em conta, pois a atenção, tempo e energia gastos pelos pais com
cada filho diluir-se-ia tanto mais quanto maior o número de irmãos na família.
O estudo sobre a relação entre as chances de progressão escolar dos alunos e os
recursos familiares (capitais social, cultural e econômico) desenvolveu um modelo logístico
seqüencial para captar os efeitos variantes dos fatores socioeconômicos explicativos do
desempenho dos alunos em estágios diferentes do processo de escolarização. As variáveis
utilizadas foram: região (variável locacional); sexo, cor, idade (características individuais);
renda (capital econômico); educação do chefe (capital cultural); chefia da família, número de
filhos e extensão (capital social).
A hipótese do estudo propôs que os efeitos dos determinantes socioeconômicos de
escolaridade se atenuariam conforme se movia para níveis mais elevados de escolaridade
devido à ação dos mecanismos inerentes à seletividade característica do processo de
escolarização.

Os

resultados

mostraram

que

os

determinantes

socioeconômicos

comportaram-se de maneira diferenciada ao longo das transições escolares, mas seus
efeitos não seguiram o padrão esperado: a variável “Cor” teve um padrão de efeito
justamente contrário do hipotetizado, ou seja, seus efeitos se intensificaram conforme
aumentavam os anos de escolaridade; as variáveis referentes à estrutura familiar,
componentes do capital social, tiveram um efeito crescente nas transições iniciais, atingindo
um pico em torno da quarta série e se atenuando a partir de então; a variável “Renda
Familiar” apresentou forte impacto sobre as chances de acesso ao sistema formal de
ensino, mas esse efeito tornou-se nulo até a quarta série. A partir da transição relativa a se
completar com sucesso a quarta série, seu efeito passou a aumentar modesta, mas
sistematicamente. A única variável que teve, de modo sistemático, seus efeitos atenuados à
medida que se movia com sucesso nas transições escolares foi a “Escolaridade do Chefe da
Família”.
Observando os resultados de um modo geral, transpareceu o forte impacto dos
determinantes socioeconômicos sobre as transições escolares, mas, conjuntamente, seu
impacto máximo se deu apenas no meio do ciclo escolar básico.
Estes resultados, de qualquer modo, apontam para uma dimensão importante no
que diz respeito às relações entre as condições extra e intra-escolares na determinação do
desempenho dos alunos, qual seja, considerar o papel da escola e sua estrutura e a forma
como essa atua para a melhora do desempenho dos alunos e para a diminuição das

desigualdades de condições referentes aos aspectos constitutivos dos capitais social,
cultural e econômico que interferem no processo escolar. A hipótese dos autores sinalizava
para um possível papel atenuador das desigualdades por parte dos mecanismos inerentes à
seletividade que caracterizam o próprio processo de escolarização. Esta é uma questão que
foge, porém, dos propósitos do presente artigo7.
É pertinente indicar, porém, a existência de estudos que exploram estas relações
(SILVA

e

HASENBALG,

2000;

2002;

SCHWARTZMAN,

2003;

SOARES,

2005;

STROMQUIST, 2004). Todavia, parece sobressair o forte impacto das características
socioeconômicas e culturais do aluno sobre seu desempenho escolar. Para o caso
brasileiro, Schwartzman (2003) tratando dos resultados observados no PISA 2000, afirma
que, estatisticamente, o elevado impacto que as condições socioeconômicas têm na
explicação do desempenho dos jovens diminuiu o efeito que o fator escola exerce sobre
esse. E adiciona que o impacto das características da escola sobre o desempenho era
maior entre os alunos cujo nível socioeconômico médio era mais elevado (possivelmente
porque esses têm acesso a melhores escolas)8.
Estes estudos, apenas pontuados neste artigo, forneceram alguns parâmetros para
a abordagem do desempenho dos alunos no PISA 2003, tomando o Brasil como referência
exploratória a ser estudado à luz dos resultados dos demais países. As questões que
orientaram a seleção das variáveis bem como a escolha dos procedimentos estatísticos
foram: como as variáveis referentes aos capitais cultural, social e econômico interagem
estatisticamente e produzem efeitos sobre o desempenho dos jovens de 15 anos na prova
do PISA 2003? Quais fatores e variáveis, de forma isolada ou combinada, impactam as
médias de desempenho dos estudantes em cada país? Há aspectos dos condicionantes
socioeconômicos e culturais dos desempenhos no PISA 2003 que são comparáveis tendo
em vista as especificidades de cada país, seus sistemas de ensino e de estratificação?
As seções seguintes resumem os procedimentos realizados para a busca de
respostas a estas questões.

7

Para os países aqui analisados, está sendo realizado, com base nos dados do PISA, um estudo
dos possíveis fatores que indicam o “efeito-escola” sobre o desempenho naquela prova.
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Soares, analisando resultados do SAEB 2001, também encontrou que as melhorias implantadas
nas escolas com relação a uma maior qualificação dos professores e nas condições da escola
impactam principalmente o desempenho dos alunos mais abastados: “...a diferença de resultados
entre grupos de alunos considerados pela cor da pele e pelo nível socioeconômico aumenta. Em
outras palavras, os alunos mais favorecidos apropriam-se de forma mais eficiente da melhoria das
condições da escola, aumentando, assim, as desigualdades”(SOARES, 2005, p.108).

2. O desempenho dos alunos no PISA 2003 (Brasil, México, Espanha e Portugal)
As informações e conhecimentos produzidos pelo PISA trazem elementos que
permitem analisar os fatores extra-escolares associados ao desempenho dos alunos nos
diferentes países uma vez que, além das provas de conhecimentos, os alunos responderam
a questionários sobre suas características culturais e socioeconômicas, questões sobre
aprendizagem e estratégias de estudo, relação com os professores e informações sobre
suas escolas e atividades didáticas desenvolvidas.
As variáveis das dimensões demográficas, culturais e socioeconômicas, retiradas
do questionário respondido pelos alunos, utilizadas nos modelos explicativos do
desempenho no PISA 2003 foram as seguintes: ano de nascimento, sexo, “mora com pai”,
“mora com a mãe”, “mora com outras pessoas”, escolaridade do pai, escolaridade da mãe,
ocupação do pai, ocupação da mãe, tipo de escola, série que está cursando e presença de
recursos educativos e favoráveis à aprendizagem em casa (escrivaninha, “quarto só seu”,
“lugar tranqüilo para estudar”, computador, softwares educativos, internet, calculadora,
literatura clássica, livros de poesia, obras de arte, livros-texto e dicionários)9.

2.1 Primeiros resultados
Os dados do PISA 2003 indicaram a participação predominante de alunos de
escolas públicas em todos os países aqui analisados: Brasil e México 85%, Espanha 62% e
Portugal 94%.
A hipótese central deste estudo foi que as diferenças encontradas entre os países
nos resultados das avaliações traduzem os resultados da forma como as políticas
educacionais implementadas interagem com os constrangimentos sociais e econômicos que
estruturam cada sociedade.
Os primeiros resultados, da análise bivariada e de correlações, apontaram uma
significativa homogeneidade para a relação entre os desempenhos escolares dos quatro
países estudados e os fatores socioeconômicos dos alunos. A tendência à homogeneidade
dos quadros de associação de fatores foi comprovada com a análise fatorial conduzida para
cada

país.

Os

resultados

desse

procedimento

de

análise

identificaram

fatores

significativamente associados ao desempenho obtido na prova de matemática.
O desempenho em matemática apareceu diretamente associado a aspectos
referentes à dimensão socioeconômica e cultural do aluno igualmente presentes nos países
analisados: a presença de recursos educacionais domésticos e o índice cultural e
socioeconômico para cada país.
9

As questões correspondentes a estas variáveis estão elencadas no anexo a este artigo.

Apesar de os resultados das análises desenvolvidas (de correlações e fatorial)
permitirem indicar o conjunto de fatores associados ao desempenho, a significativa
homogeneidade que caracterizou as relações de associação para todos os países impôs a
adoção de outro procedimento analítico que propiciasse aprofundar as possíveis distinções
entre países. Assim, a tarefa seguinte foi a elaboração de modelos de regressão linear
múltipla para cada um dos quatro países considerados, de forma a avaliar o efeito líquido de
cada variável explicativa sobre o desempenho dos alunos, com o objetivo de melhor
dimensionar os efeitos da dimensão socioeconômica e cultural sobre o desempenho
observado.
Na seção a seguir, são apresentados de forma detalhada os modelos de regressão
para cada país (Brasil, México, Espanha e Portugal), indicando os efeitos das variáveis
socioeconômicas e culturais sobre o desempenho dos alunos.

3. Análises segundo os modelos de regressão para o PISA 2003
Neste trabalho são utilizados os modelos de regressão linear múltipla para modelar a
relação entre variáveis consideradas do contexto socioeconômico e cultural do aluno e seu
desempenho em matemática no PISA 2003. O modelo se baseia na relação entre uma
variável dependente (neste caso, o desempenho dos alunos no PISA 2003 - matemática)
com

outras

variáveis

independentes

(ou

explicativas,

neste

caso,

as

variáveis

socioeconômicas e culturais do questionário do PISA). Essa relação é assumida ser linear
nos parâmetros10.
As tabelas em anexo apresentam as variáveis selecionadas, juntamente com os
coeficientes não padronizados (B), seus respectivos erros padrões (E.P.), os coeficientes
padronizados (Beta), a estatística t e a significância do teste (Sig.). O coeficiente não
padronizado leva em conta a escala da variável explicativa, não sendo possível fazer
comparações no sentido de poder de explicação das variáveis explicativas. Já o coeficiente
padronizado Beta possibilita esta comparação dos impactos das variáveis. Assim, uma
variável pode ter um coeficiente (não padronizado) maior do que o de uma segunda variável
(de mesma métrica), porém, com um desvio padrão (do coeficiente) maior, levando a um
valor menor de Beta.

10

O modelo de regressão linear múltipla é composto pela relação
Yj=b0+b1*X1J+…+bp*Xpj , j=1,..., n

onde os parâmetros b0, b1, ..., bp são desconhecidos e cada bk

mede a relação linear entre a

variável explicativa Xk e a variável dependente, mantidas as demais variáveis constantes.

A interpretação do coeficiente B é: controladas as outras variáveis, um acréscimo
de uma unidade na respectiva variável explicativa, aumenta B unidades na variável resposta
(ou diminui, caso B seja negativo). Ou seja, o coeficiente B representa o efeito líquido da
variável a que se refere, descontadas as influências/relações das demais variáveis. A
interpretação do coeficiente B deve levar em conta a escala da variável explicativa. Para o
coeficiente Beta, para cada acréscimo de um desvio padrão na variável explicativa, em
relação a sua média, acrescenta Beta unidades na variável resposta padronizada. Quanto
maior o valor de Beta (em módulo), maior é o poder de explicação da variável associada a
Beta.
Assim, quando for dito que uma variável é mais importante que as demais, significa
que a mesma tem maior valor, em módulo, de Beta. O nível de significância de uma variável
adotado neste trabalho é de 0.05 (valor máximo de ‘Sig’ na tabela).

3.1 Brasil
O modelo ajustado explica 30% da variância do desempenho em matemática dos
alunos no PISA. A variável de maior poder de explicação se refere ao índice de bens
relacionados à cultura clássica existentes em casa (-22.5 pontos). A correlação desta
variável com o desempenho é positiva, logo alguma interação daquela com outras presentes
no modelo está ocorrendo de forma a alterar o sinal da relação com o desempenho. Três
variáveis podem estar relacionadas a este fato, o número de livros em casa (5.9 pontos), se
na casa do aluno tem livros de literatura clássica (33.2 pontos) e obras de arte (13.8 pontos).
Em seguida, aparece o índice de facilidades com computador em casa, com
coeficiente positivo de 19 pontos. Outros três índices têm relação positiva com o
desempenho, a saber, o índice internacional socioeconômico do pai e da mãe11 (0.76 e
0.51pontos, respectivamente) e o de recursos domésticos educacionais (10 pontos).
Reforçando o índice socioeconômico dos pais, aparecem as variáveis do nível de
escolaridade dos pais (7 pontos a mais no desempenho a cada nível acumulado de
escolaridade da mãe e 3.6 pontos do pai). Ainda, o fato de o aluno morar com sua mãe
aumenta em 16.5 pontos seu desempenho na prova, em relação ao aluno que não mora
com sua mãe. Também aparece com efeito positivo sobre o desempenho o fato de o aluno
morar com outras pessoas (irmãos, primos, avós), de 22 pontos. Por último, os alunos vão
melhor em matemática do que as alunas, com cerca de 14 pontos a mais na média.

11
Os “índices internacionais socioeconômicos” do pai, da mãe e o esperado pelo aluno foram
construídos com base na codificação das respostas dos estudantes às perguntas sobre as
ocupações dos pais (e a que o aluno espera alcançar no futuro) segundo parâmetros comparáveis
internacionalmente.

3.2 Espanha
O modelo ajustado para a Espanha é o de menor poder de explicação, com 17% da
variância explicada. Os índices internacionais socioeconômicos, do pai e da mãe, têm a
melhor relação com o desempenho (0.56 e 0.39 pontos, respectivamente). Reforçando
esses índices, aparece o nível de escolaridade do pai, com 3.6 pontos adicionais a cada
nível de escolaridade acumulada e se a mãe possui nível superior (neste caso, o aluno
acumula 8.6 pontos na prova). Outros quatro índices aparecem no modelo: posse de bens
em casa (8.8 pontos), facilidades com computador em casa (8.6 pontos), bens relacionados
à cultura clássica (6.5 pontos) e recursos domésticos educacionais (6.4 pontos).
Ainda, duas variáveis isoladas aparecem no modelo, quais sejam, se outras
pessoas moram com o aluno (irmãos, primos, avós), com efeito positivo de 10.8 pontos e
sexo dos alunos, com os meninos tirando em média 14 pontos a mais do que as meninas.
3.3 México
O modelo ajustado para o México explica cerca de 24% da variância do
desempenho dos alunos em matemática. As melhores variáveis se referem à posse de
bens. O fato de ter um computador disponível para o aluno usar na escola adiciona 10.5
pontos e em algum outro lugar que não sua casa ou escola tem efeito positivo de 32 pontos
na nota. Ainda, posse de livros de literatura clássica em casa, computador, número de livros,
calculadora dicionários, livros-texto, escrivaninha para estudar acumulam de 3.5 a 22 pontos
na média.
Os índices socioeconômicos, do pai e o esperado pelo aluno, têm relação positiva
com o desempenho (0.33 e 0.15 pontos, respectivamente). Reforçando esses índices, o
nível de escolaridade do pai soma 4.8 pontos na nota no PISA a cada nível de escolaridade
acumulada e a escolaridade superior da mãe significa para o aluno 4.6 pontos a mais
naquela prova.
Aparecem no modelo as variáveis de informação sobre a qualificação profissional
dos pais: alunos com mães com alta qualificação no trabalho acumulam 20 pontos na nota.
Por fim, outras três variáveis isoladas aparecem no modelo, quais sejam: se outras
pessoas moram com o aluno (irmãos, primos, avós), com efeito positivo de 18.5 pontos,
alunos com estrutura familiar mista (-10.2 pontos) e sexo dos alunos, com os meninos
tirando em média 18.5 pontos a mais do que as meninas.

3.4 Portugal
O modelo ajustado para Portugal tem o menor número de variáveis e razoável
poder de explicação, com 30% da variância explicada. Os índices socioeconômicos, do pai,
da mãe e o esperado pelo aluno, têm a melhor relação com o desempenho (0.75, 0.4 e 1.1

pontos, respectivamente), sendo o coeficiente do pai o mais alto dentre todos os modelos
envolvendo essa variável. Reforçando esses índices, aparece o nível de escolaridade da
mãe, com 7.1 pontos adicionais na nota no PISA a cada nível de escolaridade acumulada.
Outro grupo de variáveis que aparece no modelo se refere à posse de bens em
casa: número de livros em casa (10 pontos), livros de literatura clássica em casa (12.5
pontos), computador (24.5 pontos), calculadora (27 pontos), um lugar tranqüilo para estudar
(13.4 pontos) colaboram para o aluno melhorar seu desempenho.
Por último, o aluno acumula 18 pontos na média no PISA quando mora com sua
mãe, 24.7 pontos a mais se do sexo masculino e perde 10 pontos em média se sua mãe
tem baixa qualificação profissional.

4. Conclusões
Em linhas gerais, os modelos de regressão indicam uma presença recorrente de
fatores específicos exercendo efeito sobre o desempenho de alunos dos vários países.
Um dos principais indicadores para equalização dos jovens de 15 anos trazidos
pelo PISA 2003 é o acesso aos recursos de internet e a facilidades computacionais no
âmbito escolar e doméstico. O efeito do acesso a recursos computacionais e educacionais
domésticos sobre o desempenho é particularmente notável nos casos brasileiro e mexicano.
Com relação às variáveis individuais, o índice de riqueza familiar, os graus de
escolaridade dos pais e a posse de recursos educacionais confirmam o papel esperado
sobre o desempenho, com variações de efeito que acompanham os graus conhecidos de
desigualdade social. Estas variáveis refletem, em parte, as possibilidades externas sociais
para inserção dos alunos no ciclo escolar, e de fato promovem diferenças no desempenho.
Este é um aspecto recorrentemente observado nas pesquisas sobre desempenho escolar e
aponta para a confirmação de que em cenários distintos socioeconômicos – como ocorre
com o conjunto de países estudados - a estrutura escolar e o acompanhamento “em fase”
do ensino são fatores proeminentes para definição do sucesso escolar.
Apesar das diferenças objetivas de desempenho, marcadas pelas posições
extremas de Brasil e Espanha, como o menor e o maior desempenho médio respectivo
desse conjunto de países no PISA, parece correto sugerir a presença de aspectos
explicativos comuns aos vários países analisados. O instrumento de avaliação analisado
exerce certamente um efeito homogeneizador do conjunto de informações coletadas - o que
é próprio de instrumentos de avaliação globais comparativos, como é o caso do PISA. A
busca de indicadores para um ranking de países em educação dilui características
específicas da dinâmica de aprendizagem escolar e das condições locais de acesso aos
recursos educacionais para cada país.

Em boa medida, esses fatores encontram certa causalidade na estrutura de
organização do ensino de cada país, mas o PISA enquanto instrumento de avaliação é
apenas capaz de identificar variáveis gerais associadas ao sistema nacional de ensino. Esta
questão foge, porém, do objetivo deste artigo. Apenas de modo ilustrativo aqui e para
finalizar, a análise dos dados do PISA 2003, sob o enfoque da natureza da escola, aponta
para a organização do ensino público como um dos aspectos centrais explicativos do
desempenho dos países12.

12

Essa capacidade explicativa aparece, sobretudo, no Brasil e no México, onde emergem os
impactos da debilidade de infra-estrutura física e de recursos pedagógicos escolares.
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Anexo
Médias de Desempenho no PISA 2003 (Brasil, México, Portugal e Espanha)
Desempenho em Matemática

Máximo

Brasil

Mínimo
30,2539

Média
795,7937 355,518573

Desvio Padrão
99,4386474

México

94,9057

713,3043 384,860720

85,6524470

Portugal

169,528

728,883

87,7363220

Espanha
Fonte: CESOP/UNICAMP

122,0128

807,1662 485,569254

466,138732

88,4823364

Tabelas Modelos de Regressão para o PISA 2003
Brasil
Constante
ST17Q08 Em sua casa você tem: Literatura clássica?
ST04Q05 Quem mora na sua casa com você? Outros
(ex: irmão, irmã, primo, avós)
COMPHOME Facilidades com computador em casa
(WLE)
ST04Q01 Quem mora na sua casa com você? Mãe
ST03Q01 Qual o seu sexo?
ST17Q10 Em sua casa você tem: Obras de arte (ex:
pinturas)?
HEDRES Índice de recursos domésticos educacionais
(WLE)
ST11R01 Qual nível de escolaridade sua mãe
completou?
ST19Q01 Quantos livros há em sua casa?
ST13Q01 Qual nível de escolaridade seu pai
completou?
BFMJ Índice internacional sócio-econômico do pai
BMMJ Índice internacional sócio-econômico da mãe
CULTPOSS Índice de bens relacionados à cultura
clássica existentes em casa (WLE)
R²

B
E.P.
245,816 11,249
33,210 6,328
22,321 3,694

Beta
,165
,104

t
21,853
5,248
6,042

Sig.
,000
,000
,000

19,287

2,187

,185

8,819 ,000

16,540
14,406
13,757

5,994
3,482
5,946

,047
,072
,062

2,759 ,006
4,137 ,000
2,314 ,021

10,018

1,711

,117

5,854 ,000

7,043

1,636

,101

4,305 ,000

5,859
3,592

1,837
1,587

,065
,052

3,190 ,001
2,263 ,024

,756
,506
-22,547

,148
,131
4,500

,113
,088
-,204

5,123 ,000
3,859 ,000
-5,011 ,000

30%

Fonte: CESOP/UNICAMP

Espanha
B
E.P. Beta
Constante
423,061 4,306
ST03Q01 Qual o seu sexo?
14,238 1,969 ,082
ST04Q05 Quem mora na sua casa com você? Outros (ex:
10,858 2,310 ,053
irmão, irmã, primo, avós)
HOMEPOS Índice de posses em casa (WLE)
8,808 3,100 ,091
COMPHOME Facilidades com computador em casa (WLE) 8,629 1,770 ,093
ST12Q01 Mãe possui ISCED5A ou 6?
8,561 2,748 ,042
CULTPOSS Índice de bens relacionados à cultura clássica
6,491 1,820 ,072
existentes em casa (WLE)
HEDRES Índice de recursos domésticos educacionais
6,438 1,663 ,058
(WLE)
ST13Q01 Qual nível de escolaridade seu pai completou?
3,557
,778 ,060
BFMJ Índice internacional sócio-econômico do pai
,559
,076 ,105
BMMJ Índice internacional sócio-econômico da mãe
,386
,071 ,077
R²
17%

Fonte: CESOP/UNICAMP

t
98,256
7,232
4,700

Sig.
,000
,000
,000

2,841
4,874
3,115
3,567

,005
,000
,002
,000

3,872 ,000
4,569 ,000
7,373 ,000
5,444 ,000

México
Constante
IC01Q03 Existe um computador disponível para você
usar em um outro lugar qualquer?
ST17Q07 Em sua casa você tem: Calculadora?
MSECATNA
ST04Q05 Quem mora na sua casa com você? Outros (ex:
irmão, irmã, primo, avós)
ST17Q08 Em sua casa você tem: Literatura clássica?
ST03Q01 Qual o seu sexo?
ST17Q04 Em sua casa você tem: Computador?
ST17Q12 Em sua casa você tem: Dicionários?
ST17Q11 Em sua casa você tem: Livros-texto?
IC01Q02 Existe um computador disponível para você
usar em sua escola?
ST17Q01 Em sua casa você tem: Uma escrivaninha para
estudar?
ST13Q01 Qual nível de escolaridade seu pai completou?
ST12Q02 Mãe possui ISCED5B?
ST19Q01 Quantos livros há em sua casa?
BFMJ Índice internacional sócio-econômico do pai
BSMJ Índice internacional sócio-econômico esperado
pelo aluno
ST17Q10 Em sua casa você tem: Obras de arte (ex:
pinturas)?
FSECATQA
FAMSTRUM Estrutura familiar - Mista
FSECATNA
R²

B
E.P. Beta
t
Sig.
276,198 6,888
40,099 ,000
32,482 3,126 ,126 10,391 ,000
22,455 3,248
19,906 7,571
18,525 1,901

,092
,031
,117

6,913 ,000
2,629 ,009
9,745 ,000

18,304
17,811
17,419
13,024
11,203
10,535

2,316
1,837
2,274
3,785
2,552
2,463

,112
,116
,110
,046
,059
,052

7,903
9,698
7,661
3,441
4,390
4,277

9,036

2,426

,048

3,725 ,000

4,834
4,639
3,491
,327
,146

,890
2,237
,863
,096
,055

,080
,026
,058
,086
,031

5,434
2,074
4,047
3,393
2,637

-6,507

2,342 -,038 -2,778 ,005

,000
,000
,000
,001
,000
,000

,000
,038
,000
,001
,008

-8,830 3,969 -,057 -2,224 ,026
-10,193 4,983 -,024 -2,046 ,041
-11,446 2,848 -,053 -4,019 ,000
24%

Fonte: CESOP/UNICAMP

Portugal
Constante

B
245,03
1
Em sua casa você tem: Calculadora?
27,245
Qual o seu sexo?
24,680
Em sua casa você tem: Computador?
24,494
Quem mora na sua casa com você? Mãe
18,155
Em sua casa você tem: Um lugar tranqüilo para 13,404

E.P
13,58
8
9,560
3,166
4,554
7,179
5,895

Bet
a

t

Sig.

18,03
3
2,850
7,794
5,379
2,529
2,274

,000

ST17Q07
,057
,004
ST03Q01
,155
,000
ST17Q04
,113
,000
ST04Q01
,049
,012
ST17Q03
,045
,023
estudar?
ST17Q08 Em sua casa você tem: Literatura clássica?
12,512 3,650 ,074 3,428 ,001
ST19Q01 Quantos livros há em sua casa?
10,011 1,447 ,166 6,920 ,000
ST11R01 Qual nível de escolaridade sua mãe completou?
7,148 1,740 ,140 4,109 ,000
BSMJ Índice internacional sócio-econômico esperado pelo 1,123
,099 ,229 11,29 ,000
aluno
7
BFMJ Índice internacional sócio-econômico do pai
,746
,127 ,145 5,886 ,000
BMMJ Índice internacional sócio-econômico da mãe
,400
,121 ,086 3,293 ,001
MISCED Índice de Qualificação escolar da mãe (ISCED)
-6,302 1,321
-4,772 ,000
,173
MSECATQB
3,305
-3,063 ,002
10,125
,061
R²
30%

Fonte: CESOP/UNICAMP

Tabela de Codificação das Variáveis
Variáveis Categóricas Nominais/Ordinais

Valores

ST03Q01

Qual o seu sexo?

0: Masculino
1: Feminino

ST04Q01

Quem mora na sua casa com você?
-Mãe
-Outra mulher responsável por você (ex: madrasta,
mãe de criação ou mãe adotiva)
-Pai
-Outro homem responsável por você (ex: padrasto
ou pai adotivo)
-Outros (ex: irmão, irmã, primo, avós)
Qual nível de escolaridade sua mãe completou?
Qual nível de escolaridade seu pai completou?

ST04Q02
ST04Q03
ST04Q04
ST04Q05
ST11R01
ST13R01

ST12Q01
ST12Q02
ST14Q01
ST14Q02
ST17Q01
ST17Q02
ST17Q03
ST17Q04
ST17Q05
ST17Q06
ST17Q07
ST17Q08
ST17Q09
ST17Q10
ST17Q11
ST17Q12
ST17Q13

Mãe possui ISCED5A ou 6?
Mãe possui ISCED5B?
Pai possui ISCED5A ou 6?
Pai possui ISCED5B?
Em sua casa você tem os seguintes itens?
-Uma escrivaninha para estudar
-Um quarto só seu
-Um lugar tranqüilo para estudar
-Computador
-Softwares educativos
-Internet
-Calculadora
-Literatura clássica
-Livros de poesia
-Obras de arte (ex: pinturas)
-Livros-texto
-Dicionários
-Uma lavadora de louças
-Quantos livros há em sua casa?

ST19Q01

IC01Q01
IC01Q02
IC01Q03
FAMSTRUN
FAMSTRUM
FAMSTRUP

Existe um computador disponível para você usar
nos seguintes lugares?
-Na sua casa
-Na sua escola
-Em outro lugar qualquer
Estrutura familiar: Nuclear
Estrutura familiar: Mista
Estrutura familiar: Uma pessoa

0: Não
1: Sim

1: Nenhum
2: ISCED 1
3: ISCED 2
4: ISCED 3B,C
5: ISCED 3A
0: Não
1: Sim
0: Não
1: Sim

0: Não
1: Sim

1: 0-10 livros
2: 11-25 livros
3: 26-100 livros
4: 101-200 livros
5: 201-500 livros
6: Mais de 500 livros
0: Não
1: Sim

0: Não
1: Sim

MSECATQA
FSECATQA
MSECATQB
FSECATQB
MSECATNA
FSECATNA

Índice de Qualificação da mãe: Qualificado Alto
Índice de Qualificação do pai: Qualificado Alto
Índice de Qualificação da mãe: Qualificado Baixo
0: Não
Índice de Qualificação do pai: Qualificado Baixo
1: Sim
Índice de Qualificação da mãe: Não Qualificado Alto
Índice de Qualificação do pai: Não Qualificado Alto

Fonte: CESOP/UNICAMP

Variáveis Contínuas

Mínimo Máximo

BMMJ

Índice internacional sócio-econômico da mãe

16

90

BFMJ

Índice internacional sócio-econômico do pai

16

90

BSMJ

Índice internacional sócio-econômico esperado pelo aluno

16

90

MISCED

Índice de Qualificação escolar da mãe (ISCED)

0

6

COMPHOME

Facilidades com computador em casa (WLE)

-1,6763

1,0513

HEDRES

Índice de recursos domésticos educacionais (WLE)

-4,2987

0,6766

HOMEPOS

Índice de posses em casa (WLE)

-3,7872

1,9396

ESCS

Índice de status cultural e sócio-econômico

-4,41768 2,55362

PRGUSE

ICT: Uso de programas/softwares (WLE)

-2,6114

4,1172

INTUSE

ICT: Uso de Internet/ entretenimento (WLE)

-2,7003

3,1485

FISCED

Índice de Qualificação escolar do pai (ISCED)

0

6

CULTPOSS

Índice de bens relacionados à cultura clássica existentes
em casa (WLE)

-1,2757

1,3467

Fonte: CESOP/UNICAMP

