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1. Introdução 

A realização de experimentos em sala de aula ou laboratório de Ciências é uma 

ferramenta de extrema importância para o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas e socioemocionais por parte dos alunos. Esse tipo de atividade permite 

que os alunos façam observações; elaborem perguntas; examinem informações  

pré-existentes; planejem investigações; coletem, analisem e interpretem dados; 

proponham respostas, explicações e previsões; e comuniquem resultados (National 

Research Council – 1996). Em particular, no laboratório os alunos têm a 

oportunidade de utilizar métodos e procedimentos da ciência para investigar 

fenômenos, resolver problemas e ir em busca de questões e interesses (Hodson – 

1993), além de permitir relações sociais colaborativas, bem como atitudes positivas 

em relação à Ciência (Hofstein e Lunetta – 1982, Lazarowitz Tamir – 1994 e Lunetta 

– 1998). 

No entanto, a aprendizagem significativa no laboratório acontece desde que os 

alunos tenham tempo suficiente e oportunidades para interação e reflexão (Gunstone 

e Champagne – 1990). Hofstein e Lunetta (2004) apontam como limitação relevante 

para o uso de atividades em laboratório nas aulas de Ciências as limitações de 

recursos (ex.: materiais e espaço), a necessidade de conhecimentos e habilidades 

por parte dos professores e a falta de tempo para os mesmos se informarem, 

elaborarem e implementarem esse tipo de atividade. O Programa Academia de 

Ciência atua junto às escolas participantes no sentido de tentar mitigar essas 

dificuldades e empoderar os professores, de forma a enriquecer o ambiente de sala 

de aula e a promover oportunidades de aprendizagem significativa aos alunos, bem 

como aumentar a autoestima deles. 

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados da avaliação 

econômica do Programa Academia de Ciência, realizado pelo Instituto Fernand 

Braudel de 2006 a 2015. No programa, as escolas contempladas: (i) recebem 

suporte pedagógico para os professores no ensino de disciplinas de Ciências 

(Ciências no caso do Ensino Fundamental II e Física, Química e Biologia no caso do 

Ensino Médio); e (ii) realização de atividades relacionadas a disciplinas de Ciências 
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no contraturno para alunos selecionados. Os principais objetivos do programa são: 

promover o empoderamento dos professores; ampliar a gama de estratégias de 

ensino utilizadas pelos professores; aumentar a proficiência dos alunos; estimular a 

busca por carreiras por meio do ingresso no Ensino Técnico e/ou Ensino Superior, 

tanto na área de Ciências quanto em outras; e aumentar a autoestima dos alunos. 

A avaliação teve como foco a frente de provisão de suporte pedagógico para os 

professores no ensino de disciplinas de Ciências e foi feita utilizando dados do 

SARESP de 2007 a 2012. Foram incluídas na avaliação as escolas que receberam  

o programa a partir de 2009. Foram avaliados os impactos da participação no 

programa sobre três dimensões: (1) comportamento dos professores, com foco  

nas estratégias de ensino utilizadas por eles, especialmente na realização de 

experimentos científicos em sala de aula; (2) comportamento dos alunos em relação 

às intenções de ingressar no Ensino Técnico e/ou no Ensino Superior; e (3) 

desempenho escolar dos alunos em Matemática, Língua Portuguesa e Ciências.  

Na maior parte das análises, foi utilizada a metodologia de diferenças em diferenças 

com pareamento das escolas via propensity score. 

Além desta introdução, o relatório é composto pela apresentação do Programa 

Academia de Ciência (Seção 2), das bases de dados utilizadas (Seção 3), da 

metodologia (Seção 4), da análise descritiva dos dados (Seção 5), dos principais 

resultados (Seção 6) e das principais conclusões (Seção 7). 

2. O Programa Academia de Ciência 

O Programa Academia de Ciência é realizado pelo Instituto Fernand Braudel em dois 

municípios do estado de São Paulo: São Bernardo do Campo e Guaratinguetá. Ele 

tem como público-alvo alunos de Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Em 2014, 

foram atendidos 6.163 alunos e 79 professores, em 8 escolas. 

O programa apresenta duas frentes principais, descritas a seguir: 
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1) Provisão de suporte pedagógico para professores no ensino de disciplinas 

de Ciências 

Nas escolas que recebem o programa, os professores (em especial os de disciplinas 

de Ciências) podem solicitar apoio na condução de atividades/aulas, agendando 

previamente a data da aula e o conteúdo que será abordado. Nessa data, uma 

equipe do programa levará o material que será utilizado na atividade/aula e auxiliará 

na condução dela (a ideia é que a equipe do programa “faça junto” com o professor 

regular da disciplina). 

Considerando as experiências de implementação do programa até o momento, 

pode-se dizer que geralmente cada turma recebe cerca de seis atividades por mês 

(duas por disciplina x três disciplinas). A equipe do programa faz um esforço junto 

aos professores para que todas as turmas daquele ano/série tenham acesso à 

atividade solicitada por um dos professores daquela disciplina. 

Os principais objetivos do programa nessa frente são: (i) aprimorar os 

conhecimentos e promover o empoderamento dos professores; e (ii) ampliar a gama 

de estratégias de ensino utilizadas pelos professores. 

2) Realização de atividades relacionadas a disciplinas de Ciências no 

contraturno para alunos selecionados 

Nas escolas que recebem o programa, é oferecido aos alunos um programa de 

contraturno em que são realizadas atividades relacionadas a disciplinas de Ciências. 

A adesão por parte dos alunos é voluntária, e a seleção deles para participar é feita 

por turma de contraturno, sendo que o processo depende da localidade. 

Considerando as experiências de implementação do programa até o momento, 

pode-se dizer que costuma haver excesso de demanda (a equipe estima atender 

30% dos interessados). As atividades são executadas pela própria equipe do 

programa (geralmente duas pessoas), e as turmas formadas são do tipo 

multisseriadas, sendo uma para Ensino Fundamental II e outra para Ensino Médio 

(para cada turno letivo). 

Os principais objetivos do programa nessa frente são: (i) aumentar a proficiência 

(aprendizado); (ii) reduzir a evasão escolar; (iii) aumentar o acesso ao Ensino Médio; 
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(iv) aumentar o acesso e melhorar o desempenho no ENEM (considerando que 

algumas das competências exigidas estão relacionadas àquelas desenvolvidas com 

o Ensino de Ciências); (v) ampliar a busca por carreiras por meio do ingresso no 

Ensino Técnico e/ou Ensino Superior), tanto na área de Ciências quanto em outras; 

e (vi) aumentar a autoestima dos alunos. 

A seleção das escolas participantes do programa se inicia a partir da indicação  

de algumas escolas pela Diretoria Regional de Ensino, que se baseia em suas 

percepções sobre a abertura e engajamento delas para tal. Por engajamento  

das escolas, entende-se o compromisso do diretor em relação ao estímulo e ao 

empoderamento dos professores, à ocupação do espaço escolar, a inovações  

nas metodologias de ensino e ao desempenho dos alunos. A equipe do programa 

considera que essas características são importantes uma vez que o programa “dá 

trabalho” para a equipe escolar do ponto de vista de implementação e manutenção. 

É importante ressaltar que características como tamanho, condição socioeconômica 

da região, infraestrutura e desempenho no SARESP não são critérios considerados 

para a seleção de escolas. 

As escolas indicadas pela Diretoria Regional de Ensino são visitadas pela equipe do 

programa para constatar se: (i) há condições físicas para a realização do programa 

(ex.: salas); (ii) a equipe gestora se mostra disposta a receber o programa (em 

especial para as atividades no contraturno); (iii) há comprometimento dos 

funcionários para manter o apoio necessário; (iv) há alimentação disponível; e (v) a 

localização está adequada em relação à distância do patrocinador e da residência 

das crianças. A partir dos resultados dessas visitas, é feita a seleção final de escolas 

que receberão o programa. 

Nas escolas participantes, todos os professores (especialmente os de disciplinas 

relacionadas a Ciências) podem solicitar suporte pedagógico. Já no que se refere às 

atividades para alunos no contraturno, a seleção deles varia de acordo com a 

localidade. Nas duas localidades, é feito um evento de abertura que inclui a 

realização de experiências científicas, e todos os alunos são convidados a se 

inscrever (adesão voluntária). Em São Bernardo do Campo, a equipe do programa 

solicita ajuda da escola para fazer a seleção. Já em Guaratinguetá, opta-se por 
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receber todos os inscritos, que posteriormente são acomodados via “seleção natural” 

dos próprios alunos. Geralmente, há excesso de demanda e é formada uma lista de 

espera, que pode “rodar” ao longo do ano letivo todo (não há pré-requisitos entre os 

módulos de atividades realizadas). 

A Tabela 1 apresenta a lista de escolas participantes por localidade, incluindo 

informações sobre os anos de início e de término do programa na escola. 

 

Tabela 1 – Lista de Escolas Participantes  

São Bernardo do Campo Ano de Início Ano de Término 

E.E. Nail Franco de Mello Boni 2006 2013 

E.E. Marco Antônio Prudente de Toledo 2006 2009 

E.E. Santa Olímpia 2006 2008 

E.E. Mizuho Abundância 2009 2010 

E.E. Francisco Emygdio Pereira Neto 2009 2015 

E.E. Santa Dalmolin Demarchi 2009 2015 

E.E. Maria Regina Demarchi Fanani 2014 2015 

Guaratinguetá Ano de Início Ano de Término 

E.E. Conselheiro Rodrigues Alves 2009 2015 

E.E. Ernesto Quissak 2009 2015 

E.E. José Pereira Éboli 2009 2015 

E.E. Nilo Santos Vieira 2014 2015 

E.E. Luiz Menezes 2014 2015 

Fonte: Instituto Fernand Braudel. 

3. Base de Dados Utilizada 

Na avaliação de impacto, foram utilizados dados secundários, especificamente os 

microdados do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São 

Paulo (SARESP). O SARESP tem periodicidade anual e é realizado pela Secretaria 

da Educação do Estado de São Paulo, com o objetivo de diagnosticar e monitorar  

a evolução do Ensino Básico no estado de São Paulo. Participam diretores, 

professores e alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio (séries/anos 

selecionados). 

Dentre as informações sobre os alunos, estão disponíveis dados sobre proficiência 

em Língua Portuguesa, Matemática e Ciências (nesse caso, apenas em anos pares), 
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percepções sobre a escola e sobre os professores e características 

socioeconômicas. Já no caso dos professores, estão disponíveis dados sobre a 

utilização de recursos pedagógicos, frequência e tipo de lições de casa, frequência e 

tipo das avaliações. 

Estavam disponíveis para a equipe de avaliação os microdados dessa pesquisa para 

os anos letivos de 2007 a 2012. Entretanto, para alguns anos e questionários, havia 

informações incompletas e/ou indisponíveis, que limitaram as possibilidades de 

análise da avaliação de impacto1. 

4. Metodologia 

A avaliação econômica é composta por duas partes: (i) avaliação de impacto; e (ii) 

análise de retorno econômico. Ambas serão descritas nas próximas subseções no 

contexto da avaliação do Programa Academia de Ciência. 

4.1. Avaliação de Impacto 

Embora o programa apresente duas frentes, a de provisão de suporte pedagógico 

para professores e a de realização de atividades relacionadas a disciplinas de 

Ciências no contraturno, essa avaliação de impacto abordará apenas a frente de 

suporte pedagógico para professores. 

Como o número de escolas que recebem o programa é reduzido, o tamanho das 

turmas de contraturno é relativamente pequeno, e como, por definição, essas turmas 

são multisseriadas, uma parcela elevada de alunos participantes do contraturno é 

composta por alunos em séries/anos que não participam do SARESP. Dessa forma, 

não se tem informações nem massa de dados suficientes para que se possa 

conduzir uma avaliação de impacto dessa frente do programa. No Anexo 1, serão 

 
                                            

1. Essas limitações serão comentadas ao longo do texto, quando pertinente. 
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apresentadas informações sobre os alunos participantes das atividades no 

contraturno que participaram do SARESP, com base nas informações disponíveis. 
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4.1.1. Dimensões Avaliadas e Dados Utilizados 

Nesta avaliação de impacto, foram investigadas as seguintes dimensões: 

1. Impacto sobre o Comportamento dos Professores 

Para investigar qual foi o impacto de receber programa sobre o comportamento dos 

professores das escolas participantes, foram considerados itens sobre práticas 

pedagógicas e recursos utilizados. Foram utilizadas duas fontes de dados 

provenientes do SARESP: 

(i) Questionários para Professores 

Como o SARESP engloba disciplinas da área de Ciências apenas em anos pares,  

a avaliação dessa dimensão utilizando essas informações ficou restrita, por 

definição, a análises de anos pares. Foram utilizadas as informações de 2008 e 

2012, contemplando tanto o momento antes quanto o depois do início do programa 

nas escolas participantes selecionadas (conforme será descrito na próxima 

subseção). 

(ii) Questionários para Alunos 

Os questionários para alunos do SARESP incluem diversos itens sobre a percepção 

do aluno a respeito de seus professores no geral e sobre seus professores de 

disciplinas específicas, a depender do ano (par ou ímpar). Em especial, nos anos 

pares, o SARESP engloba disciplinas da área de Ciências, de forma que nesses 

anos os alunos respondem a perguntas sobre seus professores de disciplinas dessa 

área. Considerando a avaliação de impacto sobre os professores como um todo, 

foram utilizadas as informações do SARESP de 2009 e de 2011, por conta dos 

dados que estavam disponíveis para os pesquisadores. Já considerando a avaliação 

de impacto especificamente sobre os professores de disciplinas de Ciências,  

a análise fica restrita, por definição, a anos pares e, considerando as limitações 

adicionais de disponibilidade de dados, só foi possível utilizar dados de 2010. 
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2. Impacto sobre o Comportamento dos Alunos 

Para investigar qual foi o impacto de receber programa sobre o comportamento dos 

alunos das escolas participantes, foram utilizados os Questionários de Alunos do 

SARESP. Especificamente, foram considerados os itens a respeito do que o aluno 

pretende fazer após a conclusão do Ensino Médio (ex.: ingressar no Ensino Superior 

ou no Ensino Técnico) e se escolherá uma profissão ligada a Ciências. Dadas as 

restrições devido à indisponibilidade de dados aos pesquisadores, foram utilizadas 

as informações dos anos de 2009 e 2011. 

3. Impacto sobre o Desempenho Escolar dos Alunos 

Por fim, para investigar qual é o impacto de receber programa sobre o desempenho 

escolar dos alunos das escolas participantes, foram utilizados os dados de 

proficiência do SARESP para as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e 

Ciências. Foram considerados os alunos do 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e 

do 3º ano do Ensino Médio. No caso de Língua Portuguesa e Matemática, como 

essas disciplinas são avaliadas em todos os anos pelo SARESP, foram utilizados os 

dados de 2007 a 2012 (exceto 2008, devido à indisponibilidade de dados aos 

pesquisadores). Já no caso de Ciências, como essa disciplina é incluída no SARESP 

apenas em anos pares e como, dos dados disponíveis para a equipe de 

pesquisadores, apenas os dados de 2012 incluíam essas informações, a análise 

nesse caso ficou restrita a esse ano. 

4.1.2. Grupo de Tratamento e Grupo de Controle 

Nessa avaliação de impacto, definem-se: 

Grupo de Tratamento: é composto por professores ou alunos de escolas que 

receberam o Programa Academia de Ciência entre 2009 e 20152. São elas:  

 
                                            

2. A escolha dessas escolas deve-se ao fato de que serão necessárias informações sobre professores e alunos em dois 
momentos de tempo: antes e depois do programa. Como estão disponíveis para a equipe de pesquisadores dados do SARESP 
para o período entre 2007 e 2012, a inclusão na avaliação de escolas que receberam o programa antes de 2007 ou depois de 
2012 ficou impossibilitada. A exclusão da escola E.E. Mizuho Abundância, que recebeu o programa entre 2009 e 2010, deve-se 
ao fato de que a experiência do programa nessa escola apresentou características muito distintas daquelas nas demais 
escolas, não sendo comparável. 
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E.E. Conselheiro Rodrigues Alves, E.E. Ernesto Quissak, E.E. José Pereira Éboli, 

E.E. Francisco Emygdio Pereira Neto e E.E. Santa Dalmolin Demarchi. 

Grupo de Controle: é composto por professores ou alunos de escolas que não 

receberam o Programa Academia de Ciência, mas que se assemelham às escolas 

participantes em características observáveis. Essas escolas foram selecionadas com 

base no pareamento via propensity score. 

Como a seleção de escolas que receberiam o programa foi baseada em critérios 

subjetivos, que incluíam variáveis de natureza não observável (ex.: engajamento do 

diretor da escola e motivação dos professores e alunos), o método de pareamento 

via propensity score foi utilizado para selecionar escolas para compor o grupo de 

controle que se assemelhassem às escolas do grupo de tratamento em 

características observáveis anteriores à realização do programa. Esse método 

permite que sejam encontradas, para cada escola participante do programa, uma ou 

mais escolas não participantes que sejam semelhantes em relação a características 

observáveis relevantes no momento anterior à realização do programa. 

Considerando apenas as escolas da rede estadual que oferecem Ensino 

Fundamental e Ensino Médio e são localizadas em São Bernardo do Campo ou em 

Guaratinguetá, foi calculada a probabilidade de cada unidade escolar participar do 

programa, o que corresponde ao propensity score (escore de propensão). A ideia é 

que o propensity score funcione como uma medida que “resume” todas as 

características observáveis consideradas que influenciam a probabilidade de 

participar. Nesse caso, foram consideradas como características relevantes para o 

pareamento3: (i) o tempo de permanência do diretor na escola (máximo de 5 anos); 

(ii) se o diretor declara que a insatisfação e o desestímulo para a atividade docente 

prejudicam a aprendizagem dos alunos na escola; e (iii) se o diretor declara que 

mais da metade dos professores da escola participaram de programas de 

capacitação, treinamento ou desenvolvimento profissional ao longo do ano letivo. 

Todas as informações referem-se ao ano letivo de 2008, que corresponde ao 

momento anterior à realização do programa nas escolas de tratamento. Essas 

 
                                            

3. Essas informações são provenientes do Questionário do Diretor do SARESP 2008. 
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informações foram escolhidas, pois estão relacionadas ao engajamento e à abertura 

da equipe escolar, que são justamente os fatores mais relevantes para a seleção das 

escolas que recebem o programa. 

Uma vez calculados os propensity scores de todas as escolas, é possível parear 

cada escola do grupo de tratamento com uma ou mais escolas que não receberam o 

programa que apresentem propensity score o mais próximo possível da unidade 

tratada em questão, formando assim o grupo de controle. Especificamente, nessa 

avaliação foram considerados dois possíveis grupos de controle, sendo a diferença 

entre eles o número de escolas selecionadas para compor o grupo de controle para 

cada escola do grupo de tratamento: (1) para cada escola do grupo de tratamento foi 

selecionada apenas a escola mais próxima possível quanto a características 

consideradas (um vizinho mais próximo, com reposição); e (2) para cada escola do 

grupo de tratamento foram selecionadas três escolas o mais próximas o possível 

quanto a características consideradas (três vizinhos mais próximos, com reposição). 

No Anexo 2 estão disponíveis informações sobre as escolas incluídas no Grupo de 

Controle. 

A escolha do número de vizinhos a serem considerados envolve um trade-off entre 

viés e variância dos estimadores, sendo que o que gostaríamos de fazer seria 

minimizar ambos. Quando o número de vizinhos é pequeno, estamos reduzindo o 

viés do estimador, já que o grupo de controle será o mais parecido possível do grupo 

de tratamento. Por outro lado, quando aumentamos o número de vizinhos, estamos 

usando mais informação para construir o grupo de controle, reduzindo a variância do 

estimador (ou seja, ele será mais preciso), mas aumentando o viés, já que estamos 

incluindo no grupo de controle indivíduos menos parecidos com os do grupo de 

tratamento. Nos resultados apresentados na próxima seção, será dado foco ao 

primeiro grupo de controle mencionado (um vizinho mais próximo, com reposição). 

4.1.3. Metodologia 

Nessa avaliação de impacto, foram utilizadas duas metodologias diferentes: 

diferenças em diferenças com pareamento via propensity score e regressão múltipla. 

A escolha de qual dessas duas metodologias utilizar foi feita exclusivamente com 
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base na disponibilidade dos dados necessários. Sempre que possível, optou-se por 

utilizar diferenças em diferenças com pareamento via propensity score. 

O método de diferenças em diferenças baseia-se na comparação dos grupos de 

tratamento e controle em dois momentos de tempo, sendo um antes e outro depois 

da intervenção (nesse caso, da participação no Programa Academia de Ciência).  

A principal hipótese desse método é que ambos os grupos apresentam tendências 

semelhantes ao longo do tempo e, na ausência da intervenção, isso se manteria. 

Dessa forma, o grupo de controle representa o que teria acontecido com o grupo  

de tratamento, caso este não tivesse sido tratado. Portanto, quando o programa é 

implementado, a diferença entre as variações observadas ao longo do tempo nos 

grupos de tratamento e de controle só pode ser atribuída à intervenção, ou seja, 

corresponde ao impacto da participação no programa. 

A Figura 1 apresenta um exemplo de aplicação da metodologia. Nela, estão 

presentes informações sobre os grupos de tratamento e controle antes e depois da 

participação no programa (linhas verde e azul, respectivamente). Também estão 

presentes informações sobre o comportamento esperado do grupo de tratamento na 

ausência da realização do projeto (linha vermelha pontilhada), com o objetivo de 

ilustrar a hipótese de tendências paralelas na ausência da intervenção. O impacto 

pode ser calculado a partir da diferença entre as variações observadas ao longo do 

tempo para os dois grupos (indicado pela chave), ou seja, pela diferença das 

diferenças. 
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Figura 1 – Representação da Metodologia de Diferenças em Diferenças 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

No caso de diferenças em diferenças com pareamento via propensity score,  

as comparações entre grupos ao longo do tempo, descritas anteriormente, são 

realizadas considerando-se o grupo de controle definido a partir do processo de 

pareamento com base no propensity score que foi descrito na subseção anterior. 

Além disso, na regressão são utilizados pesos calculados a partir dos valores dos 

propensity scores. Esse método foi utilizado nas análises de comportamento dos 

professores e de desempenho dos alunos em Matemática e Língua Portuguesa. 

Uma vez que esse método se baseia na comparação das evoluções dos grupos  

de tratamento e de controle ao longo do tempo, para que ele seja factível, é preciso 

que estejam disponíveis informações de ambos os grupos em dois momentos  

de tempo: um antes do início da intervenção e outro depois. No entanto, essas 

informações não estavam disponíveis para algumas das análises realizadas, sendo 

elas: o comportamento dos professores segundo a percepção dos alunos e o 

comportamento dos alunos e desempenho dos alunos em Ciências. Nesses casos, 

estavam disponíveis apenas informações para os dois grupos em um momento 

posterior ao início do programa. Sendo assim, foi utilizada a metodologia de 

regressão múltipla, que permite analisar o efeito da variável de interesse 
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(participação no programa) sobre o indicador de impacto (ex.: desejo de ingressar  

no Ensino Superior) controlando por outros fatores (ex.: escolaridade dos pais) que, 

de maneira simultânea, afetam e são relevantes para explicar a variável dependente 

(isto é, o indicador de impacto). 

Em ambos os casos, desejamos estimar o efeito causal da participação no programa 

sobre o indicador de impacto. Dessa forma, precisamos incluir na estimação todas 

as características observáveis relevantes do modelo. Caso contrário, a estimativa de 

impacto será viesada e não poderá ser considerada causal, ou seja, não poderemos 

interpretá-la como sendo o impacto da participação no programa. 

O método de diferenças em diferenças nada mais é do que um caso particular do 

método de regressão múltipla. A principal vantagem desse método é que nele 

conseguimos “limpar” o efeito de todos os demais fatores que afetam o indicador  

de impacto e que são fixos no tempo, mesmo os que não conseguimos observar 

(ex.: habilidades inatas), de forma que assim conseguimos calcular o impacto da 

participação no programa sobre o indicador de impacto com maior precisão. Dessa 

forma, sempre que possível, optou-se pelo método de diferenças em diferenças com 

pareamento via propensity score. Todas as estimações foram feitas no nível 

professor ou aluno, considerando-se o pareamento feito no nível escola. No Anexo 2 

estão disponíveis as equações estimadas nas duas metodologias utilizadas. 

4.2. Análise de Retorno Econômico 

Uma vez que é encontrado impacto em uma ou mais dimensões analisadas na 

avaliação de impacto, é possível prosseguir para a análise de retorno econômico.  

O objetivo dessa análise é comparar os benefícios gerados pelo projeto, 

correspondentes ao(s) impacto(s) encontrado(s) e aos custos dele. Dessa forma é 

possível verificar se os benefícios gerados compensam os custos incorridos, ou seja, 

se o programa é economicamente viável. 

Nesse tipo de análise, quando pertinente, o impacto encontrado deve ser 

monetizado, ou seja, deve-se calcular o valor monetário associado ao(s) impacto(s) 

para que se possa compará-lo diretamente aos custos do projeto. A monetização 
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envolve a adoção de hipóteses sobre como traduzir em termos monetários o(s) 

impacto(s) encontrado(s) e a consideração de diferentes cenários econômicos  

(ex.: pessimista, realista e otimista). Já em relação aos custos associados ao 

programa, deve-se tomar o cuidado para incluir tanto os custos contábeis (valores 

efetivamente desembolsados para a execução do programa) quanto possíveis 

custos de oportunidade que podem estar presentes (valor de usos alternativos dos 

recursos empregados, como tempo de voluntários e uso de espaço físico próprio). 

Uma vez que os benefícios e os custos estão em termos monetários, é possível 

compará-los a partir do cálculo do impacto econômico líquido (benefício – custo 

econômico) ou da razão benefício-custo (benefício ÷ custo econômico). No caso  

de os benefícios excederem o custo econômico do programa, diz-se que este é 

economicamente viável. 

Entretanto, nem sempre é possível monetizar os benefícios gerados por um 

programa. A depender da natureza do programa e das dimensões que estão sendo 

avaliadas, é possível que as hipóteses envolvidas em um exercício de monetização 

sejam muito frágeis ou pouco críveis. Nesses casos, opta-se por calcular a razão 

custo-efetividade. Assim, comparam-se diretamente o(s) impacto(s) gerado(s) pelo 

programa aos custos do mesmo (custo econômico ÷ impacto não monetário).  

Pode-se dizer que, quanto maior for a razão custo-efetividade, menos eficiente é o 

projeto. É importante ressaltar que esse tipo de análise não permite avaliar se o 

programa é economicamente viável, mas permite que sejam comparadas as 

eficiências relativas de diferentes projetos que tenham os mesmos objetivos. 

Dada a natureza do projeto e os resultados da avaliação de impacto, que serão 

apresentados na Seção 6, optou-se pelo cálculo da razão custo-efetividade.  

O Quadro 1 apresenta informações sobre o custo econômico do projeto em cada ano 

considerado nessa avaliação. Já o Quadro 2 apresenta as informações de custo 

econômico que serão utilizadas na análise de retorno econômico. Os valores de 

custos totais foram trazidos a valor presente com base no Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor (INPC/IBGE). Também foram calculadas as proporções dos valores 

totais que são correspondentes à execução de atividades no contexto do Programa 

Academia de Ciência nas escolas do grupo de tratamento apenas. As informações 

utilizadas para o cálculo dessas proporções estão disponíveis no Quadro 3. 
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Na Seção 6, serão apresentados os resultados da análise de retorno econômico. 

 

Quadro 1 – Informações Anuais de Custo 

Item 2009 2010 2011 2012 

P
e
s
s
o
a
l 

Equipe R$ 127.849,00 R$ 136.648,00 R$ 161.398,00 R$ 182.019,00 

Encargos sociais R$ 37.166,00 R$ 50.346,00 R$ 67.303,00 R$ 85.002,00 

Seguros (saúde e vida) R$ 14.467,00 R$ 6.240,00 R$ 9.535,00 R$ 10.095,00 

Auxílio-refeição R$ - R$ - R$ 6.646,00 R$ 6.441,00 

Estagiários R$ - R$ 63.725,00 R$ 41.560,00 R$ 40.051,57 

Multiplicadores (estag. de 
Ens. Médio) 

R$ 43.401,00 R$ 14.400,00 R$ 1.804,00 R$ 7.200,00 

Autônomos R$ 7.738,00 R$ - R$ - R$ 8.750,00 

Subtotal R$ 230.621,00 R$ 271.359,00 R$ 318.246,00 R$ 339.558,57 

Materiais R$ 3.522,00 R$ 34.181,00 R$ 13.528,00 R$ 12.075,00 

Cópias e impressões R$ - R$ 6.699,00 R$ 2.379,00 R$ 4.191,00 

Transporte R$ 13.978,00 R$ 24.374,00 R$ 21.164,00 R$ 13.698,00 

Hospedagem, eventos e outros R$ 2.210,00 R$ 760,00 R$ 17.736,00 R$ 56.528,00 

Comunicação R$ - R$ 2.400,00 R$ 4.071,00 R$ 3.399,00 

Subtotal R$ 250.331,00 R$ 339.773,00 R$ 377.124,00 R$ 429.449,57 

Taxa de administração (15%) R$ 25.033,10 R$ 50.965,95 R$ 56.568,60 R$ 64.417,44 

Total R$ 275.364,10 R$ 390.738,95 R$ 433.692,60 R$ 493.867,01 

Fonte: Instituto Fernand Braudel. 

 

Quadro 2 – Informações de Custo Econômico para Análise  

de Retorno Econômico 

 2009 2010 2011 2012 

Total em todas as 
escolas 

R$ 425.185,94 R$ 568.732,09 R$ 594.540,71 R$ 638.978,74 

Percentual de 
atividades 
executadas nas 
escolas do grupo de 
tratamento 

81,2% 73,6% 78,2% 83,9% 

Total nas escolas 
do grupo de 
tratamento 

R$ 345.169,40 R$ 418.753,13 R$ 464.767,86 R$ 536.008,66 

R$ 1.764.699,05 

Observação: valores em reais de 31/03/2016, considerando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE). 

Fonte: Instituto Fernand Braudel. Elaborado pelos autores. 

 

Quadro 3 – Total de Atividades por Escola 

Município Escola 2009 2010 2011 2012 
São Bernardo 
do Campo 

E.E. Francisco Emygdio Pereira 
Neto 

203 74 193 192 
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E.E. Santa Dalmolin Demarchi 116 58 187 169 

Outras 102 83 258 112 

Guaratinguetá 

E.E. Conselheiro Rodrigues Alves 42 80 262 155 

E.E. Ernesto Quissak 42 39 113 131 

E.E. José Pereira Éboli 37 31 169 113 

Outras 0 18 0 34 

Fonte: Instituto Fernand Braudel. 

 

5. Análise Descritiva 

No Anexo 3, estão disponíveis estatísticas descritivas baseadas nos dados do 

SARESP que foram utilizados nessa avaliação. As tabelas apresentam informações 

para os seguintes grupos4: (i) escolas do estado de São Paulo; (ii) escolas do 

município de São Bernardo do Campo; (iii) escolas do município de Guaratinguetá; e 

(iv) escolas do grupo de tratamento em conjunto; e (v) escolas do grupo de 

tratamento individualmente. Nas próximas subseções, serão comentadas algumas 

das principais informações reportadas. 

5.1. Comportamento dos Professores 

As Tabelas A3 e A4 (Anexo 3) apresentam informações autodeclaradas sobre os 

professores de Ciências, Química e Biologia em dois momentos de tempo: 2008 e 

2012. Comparando as escolas que receberam o Programa Academia de Ciência 

(grupo de tratamento) com as escolas do estado de São Paulo, nota-se que, em 

2008, as proporções de professores dessas disciplinas que “utilizam laboratórios ou 

biblioteca”, cujos alunos “desenvolvem experimentos em sala de aula”, eram 

menores nas escolas do grupo de tratamento (66,7% contra 76,0% e 37,5% contra 

44,0%, respectivamente). Fazendo a mesma comparação em 2012, nota-se que a 

situação se inverteu: em média, nas escolas do grupo de tratamento, as proporções 

de professores dessas disciplinas que “utilizam laboratórios ou biblioteca”, cujos 

alunos “desenvolvem experimentos em sala de aula”, eram maiores que as 

 
                                            

4. Sujeito a disponibilidade de dados. 
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observadas nas escolas do estado de São Paulo (89,6% contra 75,2% e 61,1% 

contra 49,2%, respectivamente). 

As Tabelas A5 e A6 (Anexo 3) apresentam informações autodeclaradas sobre os 

professores de Matemática e Física em dois momentos de tempo: 2008 e 2012. 

Comparando as escolas do grupo de tratamento com as escolas do estado de São 

Paulo, nota-se que, tanto em 2008 quanto em 2012, a proporção de professores 

dessas disciplinas que “utiliza laboratórios ou biblioteca” era maior nas escolas do 

grupo de tratamento que nas escolas do estado de São Paulo (58,3% contra 28,9% 

em 2008 e 95,2% contra 60,4% em 2012). 

Conforme mencionado anteriormente, nos anos pares, o SARESP inclui provas de 

Ciências e questões específicas para os alunos sobre as impressões deles a 

respeito dos professores de disciplinas de Ciências. As perguntas incluem com que 

frequência os professores levam a feiras de Ciências, indicam material científico para 

leitura e propõem trabalhos para serem realizados em grupos, por exemplo. As 

Tabelas A10 e A11 (Anexo 3) apresentam informações sobre as percepções dos 

alunos de 7º e 9º ano do E.F., respectivamente, sobre seus professores de Ciências 

no ano letivo de 20105. Como o programa foi iniciado em 2009 nas escolas do grupo 

de tratamento, essas informações são de um momento em que essas escolas já 

estavam expostas ao programa há aproximadamente dois anos (o SARESP é 

realizado no fim do ano letivo). Para os dois anos (7º e 9º), dentre todos os itens 

considerados, a proporção de alunos que declaram que o professor “nunca” realiza 

aquela atividade é sempre menor nas escolas do grupo de tratamento que nas 

escolas do estado de São Paulo. 

As Tabelas A12, A13 e A14 (Anexo 3) apresentam informações semelhantes, mas 

para os alunos do 3º ano do E.M. e referentes aos seus professores de Biologia, 

Química e Física, respectivamente. No caso dos professores de Biologia e Física, 

para a maioria dos itens considerados, a proporção de alunos que declaram que o 

professor “nunca” realiza aquela atividade é menor nas escolas do grupo de 

 
                                            

5. Dos dados disponíveis aos pesquisadores, 2010 era o único ano para o qual esse tipo de informação estava disponível no 
SARESP. 
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tratamento que nas escolas do estado de São Paulo. O contrário é observado para 

os professores de Química na maior parte dos itens. 

5.2. Comportamento dos Alunos 

As Tabelas A7, A8 e A9 (Anexo 3) apresentam informações sobre o comportamento 

dos alunos do 7º e 9º ano do E.F. e 3º ano do E.M., respectivamente, em 2010. 

Comparando as informações das escolas do grupo de tratamento com as 

informações das escolas do estado de São Paulo, nota-se que, em média: (i) a 

proporção de alunos do 7º ano do E.F. das escolas do grupo de tratamento que 

querem cursar Ensino Superior ou Ensino Técnico é maior que a observada entre os 

alunos das escolas do estado de São Paulo como um todo (72,7% contra 68,4%); (ii) 

a proporção de alunos do 9º ano do E.F. das escolas do grupo de tratamento que 

querem cursar Ensino Superior ou Ensino Técnico é maior que a observada entre os 

alunos das escolas do estado de São Paulo como um todo (80,8% contra 69,0%); e 

(iii) a proporção de alunos do 3º ano do E.M. das escolas do grupo de tratamento 

que querem cursar Ensino Superior ou Ensino Técnico é maior que a observada 

entre os alunos das escolas do estado de São Paulo como um todo (77,1% contra 

74,3%). 

5.3. Desempenho Escolar dos Alunos 

As Tabelas A15, A16 e A17 (Anexo 3) apresentam a evolução do desempenho em 

Matemática entre 2007 e 2012 para os alunos de 7º e 9º ano do E.F. e 3º ano do 

E.M., respectivamente. Em todos os anos letivos considerados e para todos os 

anos/séries, em média, o desempenho dos alunos das escolas do grupo de 

tratamento foi maior que o dos alunos nas escolas do estado de São Paulo. Em 

2007, os alunos das escolas de tratamento do 7º e 9º ano do E.F. e 3º ano do E.M. 

tiveram desempenho médio de 203,24, 232,20 e 266,57, respectivamente. Já os 

alunos das escolas do estado de São Paulo, nesse mesmo ano, tiveram 

desempenho médio de 194,08, 231,38 e 263,31. Comparativamente, em 2012, os 

alunos das escolas de tratamento do 7º e 9º ano do E.F. e 3º ano do E.M. tiveram 
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desempenho médio de 220,75, 251,89 e 281,36, respectivamente. Já os alunos das 

escolas do estado de São Paulo, nesse mesmo ano, tiveram desempenho médio de 

215,27, 242,59 e 271,16, respectivamente. 

As Tabelas A18, A19 e A20 (Anexo 3) apresentam a evolução do desempenho em 

Língua Portuguesa entre 2007 e 2012 para os alunos de 7º e 9º ano do E.F. e 3º ano 

do E.M., respectivamente. Novamente, em todos os anos letivos considerados e 

para todos os anos/séries, em média, o desempenho dos alunos das escolas do 

grupo de tratamento foi maior que o dos alunos nas escolas do estado de São Paulo. 

Em 2007, os alunos das escolas de tratamento do 7º e 9º ano do E.F. e 3º ano do 

E.M. tiveram desempenho médio de 217,37, 249,16 e 255,77, respectivamente. Já 

os alunos das escolas do estado de São Paulo, nesse mesmo ano, tiveram 

desempenho médio de 208,16, 238,97 e 253,79. Comparativamente, em 2012, os 

alunos das escolas de tratamento do 7º e 9º ano do E.F. e 3º ano do E.M. tiveram 

desempenho médio de 217,11, 239,19 e 277,33, respectivamente. Já os alunos das 

escolas do estado de São Paulo, nesse mesmo ano, tiveram desempenho médio de 

210,41, 228,15 e 269,17. 

A Tabela A21 (Anexo 3) apresenta o desempenho médio em Ciências em 2012 para 

os alunos de 7º e 9º ano do E.F. e 3º ano do E.M. Nota-se que, em média, o 

desempenho dos alunos das escolas do grupo de tratamento foi maior que o dos 

alunos das escolas do estado de São Paulo (232,02 contra 220,67 para o 7º ano 

E.F., 261,58 contra 248,95 para o 9º ano do E.F. e 279,84 contra 272,44 para o 3º 

ano do E.M.). 

O Quadro-resumo 1 apresenta as informações de destaque acerca da análise 

descritiva realizada, considerando as três dimensões apontadas. 
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Quadro-resumo 1 – Destaques acerca da Análise Descritiva 

Comportamento dos Professores 

Antes do início do programa (2008), as proporções de professores de disciplinas de 
Ciências nas escolas do grupo de tratamento que utilizavam laboratórios e cujos alunos 
desenvolviam experimentos em sala de aula eram menores que as observadas 
considerando todas as escolas do estado de São Paulo. Essa situação se inverteu após o 
programa (2012), à medida que essas proporções passam a ser maiores dentre as 
escolas do grupo de tratamento em comparação às escolas do estado de São Paulo como 
um todo. 

Em 2010, quando as escolas do grupo de tratamento estavam expostas há cerca de dois 
anos ao programa, a proporção de alunos nas escolas do grupo de tratamento que 
declaram que o professor nunca faz uso de estratégias diversificadas e desejáveis de 
ensino (ex.: levar a feira de Ciências, museus e outros lugares educativos, indicar material 
científico para leitura, propor atividades de pesquisa, usar o laboratório, etc.) é menor do 
que a observada considerando as escolas do estado de São Paulo como um todo. 

 

Comportamento dos Alunos 

Em 2010, quando as escolas do grupo de tratamento estavam expostas há cerca de dois 
anos ao programa, a proporção de alunos nas escolas do grupo de tratamento que 
queriam cursar Ensino Superior ou Ensino Técnico é maior que a observada entre os 
alunos das escolas do estado de São Paulo como um todo. 

 

Desempenho Escolar dos Alunos 

Entre 2007 e 2012, em todos os anos letivos considerados e para todos os anos/séries, o 
desempenho dos alunos das escolas do grupo de tratamento foi maior que o dos alunos 
nas escolas do estado de São Paulo como um todo em Matemática e em Língua 
Portuguesa.  
O mesmo vale para o desempenho em Ciências em 2012 (único ano para o qual há dados 
disponíveis para os pesquisadores). Dessa forma, há indícios de que os alunos das 
escolas do grupo de tratamento já tinham desempenho maior que os alunos das escolas 
do estado de São Paulo como um todo antes de receber o programa e essa característica 
se manteve ao longo dos anos considerados (posteriores à implementação do mesmo). 
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6. Resultados 

6.1. Avaliação de Impacto 

6.1.1. Comportamento dos Professores 

A Tabela 2 apresenta os principais resultados da avaliação de impacto do programa 

Academia de Ciência sobre o comportamento dos professores. Essas estimações 

foram feitas com base na metodologia de diferenças em diferenças com pareamento 

via propensity score, utilizando os dados dos Questionários dos Professores de 

Ciências, Química e Biologia do SARESP 2008 e do SARESP 2012. As estimações 

foram feitas a partir de um probit no nível professor, considerando o pareamento no 

nível escola (1 vizinho mais próximo, com reposição). Os erros-padrão foram 

computados considerando cluster de escola6. 

Para verificar se estar em uma escola que recebeu o programa tem impacto sobre o 

comportamento dos professores, é preciso verificar a significância estatística do 

parâmetro correspondente à interação entre as dummies de tratamento e de tempo. 

Em outras palavras, é preciso verificar se o valor 0 (zero) está contido no intervalo de 

confiança associado ao diferencial entre grupos no momento posterior à participação 

no programa. Se o coeficiente associado a essa variável for positivo e 

estatisticamente significante, temos indícios de que o programa teve impacto positivo 

sobre a dimensão em questão. Para isso, verifica-se o sinal do coeficiente e o  

p-valor. A significância estatística também está denotada a partir de asteriscos  

(*** para p-valor<0,01, correspondendo à significância ao nível de 99% de confiança, 

** para p-valor<0,05, correspondendo à significância ao nível de 95% de confiança,  

* para p-valor<0,1, correspondendo à significância ao nível de 90% de confiança). 

 
                                            

6. Os erros-padrão da regressão dizem respeito a quão precisas são nossas estimativas. Para estimá-los corretamente, é 
preciso incorporar na estimação o fato de que, pela estrutura dos dados, é possível que haja fenômenos que não afetam as 
observações individualmente (ex: professores), mas afetam grupos de observações de maneira uniforme dentro de cada grupo 
(ex.: professores de uma mesma escola). Portanto, define-se os grupos (clusters) de escola nas regressões. 
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Considerando o comportamento dos professores de Ciências, Química e Biologia, 

nota-se que, em média, foram encontrados efeitos positivos e estatisticamente 

significantes sobre o professor declarar que: (i) os alunos desenvolvem experimentos 

em sala de aula pelo menos uma vez por mês (Q1); (ii) os alunos produzem textos 

ou relatos sobre experimentos realizados pelo menos uma vez por mês (Q2); (iii) os 

alunos produzem relatórios com observações de estudos do meio pelo menos uma 

vez por mês (Q3); (iv) os alunos realizam pesquisas extraclasse, a partir de temas 

apresentados em sala de aula pelo menos uma vez por mês (Q4); e (v) os alunos 

utilizam computadores para acessar imagens de plantas, animais e ambientes 

naturais pelo menos uma vez por mês (Q7); e (vi) usa jornais e revistas como 

material didático. Por fim, foi encontrado um efeito negativo e estatisticamente 

significante sobre o professor declarar que (vii) faz uso de atividades extraclasse. 

Uma possível explicação para esse último resultado é que, justamente pelo 

programa proporcionar ao professor novas maneiras de diversificação de estratégias 

de ensino a partir da realização de experimentos, os professores tendem a optar por 

esse tipo de prática pedagógica em detrimento de atividades extraclasse. 

Comparando esses resultados com os obtidos quando se opta por utilizar três 

vizinhos mais próximos com reposição no pareamento das escolas (disponíveis na 

Tabela A22 do Anexo 4), nota-se que apenas os resultados descritos nos itens (ii) e 

(vi) do parágrafo anterior são robustos, ou seja, se mantêm. 

Uma vez que: (i) por conta da disponibilidade de dados aos pesquisadores, não foi 

possível identificar a disciplina que o professor leciona em todos os anos 

considerados nessa análise (para que se pudesse considerar apenas os professores 

de Física); e (ii) os Questionários dos Professores de Matemática e Física não 

incluem perguntas a respeito do uso de experimentos em sala de aula e atividades 

afins, incluindo apenas itens que não se relacionam aos objetivos do programa em 

questão; optou-se por não conduzir a avaliação de impacto sobre o comportamento 

dos professores dessas disciplinas. 

A Tabela 3 apresenta outros resultados da avaliação de impacto do Programa 

Academia de Ciência sobre o comportamento dos professores de todas as 

disciplinas, mas considerando a percepção dos alunos sobre eles. Nesse caso, os 

resultados referem-se às declarações dos alunos do 7º e 9º ano do E.F. e 3º ano do 
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E.M. sobre seus professores de todas as disciplinas a partir de informações do 

SARESP 20107. Nesses e nos demais resultados apresentados nessa subseção, por 

conta da disponibilidade de dados aos pesquisadores, foi utilizada a metodologia de 

regressão múltipla, sendo que as estimações foram feitas a partir de um probit no 

nível professor ou aluno, considerando o pareamento no nível escola (1 vizinho mais 

próximo, com reposição). Os erros-padrão foram computados considerando cluster 

de escola. Estamos interessados no parâmetro da Dummy de tratamento. 

Nota-se que, em média, foram encontrados efeitos positivos e estatisticamente 

significantes sobre os alunos declararem que seus professores usam o laboratório 

“às vezes”, independentemente do ano/série considerado. No caso do 3º ano do 

E.M., ainda são encontrados efeitos positivos e estatisticamente significantes sobre 

os alunos declararem que os professores usam o laboratório “sempre”. Esses 

resultados são consistentes com os observados quando se conduz uma análise 

semelhante, mas pareando cada escola com os três vizinhos mais próximos e com 

reposição (disponíveis na Tabela A23 do Anexo 4). 

As Tabelas 4 e 5 apresentam os resultados da avaliação de impacto do Programa 

Academia de Ciência sobre o comportamento dos professores de Ciências, de 

acordo com as percepções dos alunos do 7º e 9º ano do E.F., respectivamente.  

No caso do 7º ano do E.F., em média, alunos em escolas que receberam o programa 

apresentam menor probabilidade de declarar que seu professor nunca: é exigente 

com relação ao trabalho dos alunos (item 2); passa lição de casa (item 6); corrige 

lição de casa (item 7); mostra interesse no aprendizado de todos os alunos (item 8); 

indica jornais, revistas e artigos científicos para ler (item 12) e indica o uso de 

enciclopédia e livros de Ciências (item 13). Já no caso do 9º ano do E.F., em média, 

alunos em escolas que receberam o programa apresentam menor probabilidade de 

declarar que seus professores nunca propõem atividades de pesquisa, laboratório e 

trabalhos individuais (item 14) e relaciona os conteúdos de Ciências às situações do 

 
                                            

7. Nos casos dos resultados do comportamento dos professores a partir das percepções dos alunos, optou-se por apresentar 
somente os resultados referentes ao ano letivo de 2010 por ser um ano em que a disciplina de Ciências é incluída (os alunos 
respondem perguntas sobre os professores dessas disciplinas especificamente) e pela disponibilidade de dados aos 
pesquisadores (esse é o único ano para o qual se tem essas informações, dados adicionais de perfil do aluno para serem 
utilizados como variáveis de controle nas análises e também o único ano em que se observa variação suficiente necessária 
para a condução dessas análises). 
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cotidiano (item 16). Na maioria dos casos, esses resultados são consistentes com os 

observados quando se conduz uma análise semelhante, mas pareando cada escola 

com os três vizinhos mais próximos e com reposição (disponíveis nas Tabelas A24 e 

A25 do Anexo 4). 

As Tabelas 6, 7 e 8 apresentam os resultados da avaliação de impacto do programa 

Academia de Ciência sobre o comportamento dos professores de Física, Química e 

Biologia, de acordo com as percepções dos alunos do 3º ano do E.M., 

respectivamente. Considerando os professores de Física, em média, alunos em 

escolas que receberam o programa apresentam menor probabilidade de declarar 

que seu professor “nunca” propõe trabalhos para serem realizados em grupos (item 

15). Considerando os professores de Química, em média, alunos em escolas que 

receberam o programa apresentam menor probabilidade de declarar que seu 

professor nunca: passa lição de casa (item 6); corrige lição de casa (item 7); indica o 

uso de enciclopédia e livros de Química (item 13); e propõe trabalhos para serem 

realizados em grupos (item 15). Por fim, considerando os professores de Biologia, 

em média, alunos em escolas que receberam o programa apresentam menor 

probabilidade de declarar que seu professor nunca: é exigente com relação ao 

trabalho dos alunos (item 2); incentiva os alunos a melhorar o seu desempenho  

(item 3); é atencioso e auxilia os alunos a realizar suas tarefas (item 4); explica a 

matéria até que todos os alunos entendam (item 5); passa lição de casa (item 6); 

corrige lição de casa (item 7); mostra interesse no aprendizado de todos os alunos 

(item 8); dá aos alunos oportunidade de participar e expressar suas opiniões (item 

9); indica jornais e revistas para ler (item 12); indica o uso de enciclopédia e livros  

de Biologia (item 13); propõe trabalhos para serem realizados em grupos (item 15); 

relaciona os conteúdos de Biologia às situações do cotidiano (item 17); e costuma 

mostrar a aplicação dos conteúdos estudados na Biologia em outras disciplinas  

(item 18). Comparando esses resultados com os obtidos quando se opta por utilizar 

três vizinhos mais próximos com reposição no pareamento das escolas (disponíveis 

nas Tabelas A26, A27 e A28 do Anexo 4), nota-se que apenas os resultados 

referentes às percepções a respeito dos professores de Biologia se mantêm. 
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Tabela 2 – Resultados: Comportamento dos Professores de Ciências, Química e Biologia (1 vizinho mais próximo,  

com reposição) 

Variáveis 

Reg. 1 Reg. 2 Reg. 3 Reg. 4 Reg. 5 Reg. 6 Reg. 7 Reg. 8 Reg. 9 Reg. 10 Reg. 11 Reg. 12 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 
Usa 

compu-
tadores 

Usa 
internet 

Usa fitas 
e/ou 

DVDs 

Usa jornais 
e/ou 

revistas 

Usa 
atividades 

extraclasse 

Dummy de tratamento * 
Dummy de tempo  

1,172* 1,172* 1,124* 5,963*** 0,0451 0,698 5,631*** 0,445 1,801 1,014 6,083*** -5,081*** 

(0,666) (0,666) (0,600) (0,697) (0,772) (0,845) (0,332) (1,092) (1,503) (0,818) (0,963) (0,312) 

Dummy de tratamento  
-0,895*** -0,895*** -1,798*** -6,359*** -2,378*** -1,817*** -5,796*** -1,457 -1,352 -0,863*** -5,046*** -0,588*** 

(0,328) (0,328) (0,311) (0,855) (0,308) (0,206) (0,295) (0,912) (1,022) (0,218) (0,823) (0,138) 

Dummy de tempo  
-0,399 -0,399 0,0275 -5,551*** 0,356 -0,544 -4,455*** 0,900 -0,693 -0,571 -5,512*** 5,321*** 

(0,913) (0,913) (0,935) (0,533) (1,240) (1,173) (0,829) (1,159) (1,466) (1,059) (0,556) (0,704) 

Mais de 10 anos de 
experiência 

0,216 0,216 0,869 0,429 0,634 0,385 0,382 0,564 -0,147 0,431 1,081 1,682 

(0,960) (0,960) (0,889) (0,870) (1,238) (0,919) (0,590) (1,085) (0,939) (0,567) (0,901) (1,703) 

Mais de 10 anos de 
experiência nessa escola  

0,966 0,966 0,567 1,054 0,699 0,633 0,0699 1,151 2,275    

(0,922) (0,922) (0,917) (1,364) (1,354) (0,981) (1,162) (1,363) (2,051)    

Trabalha em outra 
escola  

1,012** 1,012** 0,854 0,191 1,423*** 0,927 1,039 0,429 0,822 -0,638 0,408  

(0,509) (0,509) (0,583) (0,472) (0,498) (0,669) (0,652) (1,060) (1,005) (0,747) (0,517)  

Constante  
-0,895 -0,895 -0,332 5,408*** -0,734 0,0839 4,373*** -1,173 -0,694 0,515 5,082*** 0,112 

(0,719) (0,719) (1,037) (0,439) (1,286) (0,902) (0,811) (1,148) (1,081) (0,661) (0,556) (0,863) 

Efeito fixo de escola  Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Número de observações  236 236 212 188 212 212 212 157 158 145 126 56 

Erros-padrão robustos entre parênteses. 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

Legendas: as perguntas de Q1_CQB a Q2_CQB referem-se ao professor declarar que seus alunos realizam determinada atividade pelo menos uma vez por mês, sendo elas: Q1_CQB - 
desenvolvem experimentos em sala de aula; Q2_CQB - produzem textos ou relatos sobre experimentos realizados; Q3_CQB - produzem relatórios com observações de estudos do meio; Q4_CQB 
- realizam pesquisas extraclasse, a partir de temas apresentados em sala de aula; Q5_CQB - utilizam materiais diversos (madeira, isopor, fios, etc.) para demonstração de conteúdos de Ciências, 
Biologia ou Química; Q6_CQB - produzem tabelas e gráficos, a partir dos experimentos realizados; Q7_CQB - utilizam computadores para acessar imagens de plantas, animais e ambientes 
naturais. Foram mantidos na tabela apenas os itens que apresentaram variação suficiente para que se pudesse fazer essa análise. 

Fonte: SARESP 2008 e 2012. Elaborado pelos autores. 
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Tabela 3 – Resultados: Comportamento dos Professores segundo os Alunos (1 vizinho mais próximo, com reposição) 

 

Reg. 1 Reg. 2 Reg. 3 Reg. 4 Reg. 5 Reg. 6 

7º ano do E.F. 7º ano do E.F. 9º ano do E.F. 9º ano do E.F. 3º ano do E.M. 3º ano do E.M. 

Prof. usa 
laboratório 

sempre 

Prof. usa 
laboratório  

às vezes 

Prof. usa 
laboratório 

sempre 

Prof. usa 
laboratório  

às vezes 

Prof. usa 
laboratório 

sempre 

Prof. usa 
laboratório  

às vezes 

Dummy de tratamento  
0,551 1,734** 0,397 1,307** 0,935*** 1,693*** 

(0,610) (0,748) (0,537) (0,608) (0,274) (0,611) 

Mulher  
-0,0559 -0,0840 0,148 0,176 -0,00144 0,108 

(0,118) (0,240) (0,425) (0,225) (0,140) (0,194) 

Branco  
-0,784*** -0,577** -0,484 -0,352** -0,206* -0,244*** 

(0,194) (0,238) (0,316) (0,155) (0,110) (0,0613) 

Mãe completou pelo menos o E.M.  
-0,295** -0,173 0,0199 -0,293*** -0,124 -0,103 

(0,116) (0,159) (0,201) (0,112) (0,129) (0,121) 

Pai completou pelo menos o E.M.  
-0,360** -0,108 -0,323*** 0,112 -0,225** -0,0268 

(0,168) (0,0981) (0,0773) (0,249) (0,0987) (0,0962) 

Constante  
-1,132** -1,206** -1,834*** -0,963*** -1,626*** -1,181*** 

(0,440) (0,587) (0,623) (0,347) (0,0839) (0,118) 

 330 330 377 377 505 505 

Erros-padrão robustos entre parênteses. 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

Fonte: SARESP 2010. Elaborado pelos autores. 
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Tabela 4 – Resultados: Comportamento dos Professores de Ciências segundo os Alunos do 7º ano do E.F. (1 vizinho mais 

próximo, com reposição) 

Variáveis 
Reg. 1  Reg. 2  Reg. 3  Reg. 4  Reg. 5  Reg. 6  Reg. 7  Reg. 8  Reg. 9  

Item 1  Item 2  Item 3  Item 4  Item 5  Item 6  Item 7  Item 8  Item 9  

Dummy de tratamento  
-0,350 -0,261* -0,115 -0,277 -0,336 -0,482** -0,441** -0,480*** -0,201 

(0,244) (0,142) (0,277) (0,193) (0,309) (0,229) (0,212) (0,147) (0,258) 

Mulher  
-0,0775 -0,321** -0,527* 0,0755 0,0665 -0,0409 -0,0948 -0,178 0,0452 

(0,111) (0,148) (0,279) (0,204) (0,175) (0,0739) (0,126) (0,188) (0,0591) 

Branco  
0,149 0,283* -0,224 0,0876 -0,238 -0,111 0,127*** 0,997** -0,0337 

(0,210) (0,145) (0,164) (0,223) (0,208) (0,111) (0,0335) (0,458) (0,128) 

Mãe completou pelo menos o E.M. 
0,130 -0,121 0,311* 0,749** 0,779* 0,329** 0,627* 0,801 0,204 

(0,119) (0,0907) (0,170) (0,331) (0,430) (0,146) (0,329) (0,599) (0,185) 

Pai completou pelo menos o E.M. 
-0,0445 -0,0824 -0,329 -0,0171 -0,224 0,0728 -0,0985 -0,308 0,160 

(0,121) (0,258) (0,266) (0,176) (0,398) (0,107) (0,154) (0,194) (0,151) 

Constante  
-0,813*** -1,599*** -1,343*** -2,197*** -1,975*** -1,410*** -1,635*** -2,715*** -1,421*** 

(0,237) (0,198) (0,270) (0,388) (0,302) (0,161) (0,346) (0,801) (0,262) 

Número de observações  571 571 552 542 548 526 506 503 538 

 

Variáveis 
Reg. 10  Reg. 11  Reg. 12  Reg. 13  Reg. 14  Reg. 15  Reg. 16  Reg. 17  Reg. 18  

Item 10  Item 11  Item 12  Item 13  Item 14  Item 15  Item 16  Item 17  Item 18  

Dummy de tratamento  
-0,617  -1,067  -0,716*  -0,544**  -0,467  0,0517  -0,447  -0,186  -0,717  

(0,532)  (0,674)  (0,375)  (0,264)  (0,286)  (0,305)  (0,272)  (0,295)  (0,604)  

Mulher  
-0,104  0,175  0,186***  0,176  -0,355*  0,0800  -0,0669  0,0509  0,233*  

(0,236)  (0,171)  (0,0688)  (0,117)  (0,203)  (0,167)  (0,171)  (0,0959)  (0,133)  

Branco  
0,390***  0,411***  0,309***  0,117  0,0962  0,109  0,0697  0,309**  0,201  

(0,141)  (0,106)  (0,0867)  (0,176)  (0,136)  (0,378)  (0,203)  (0,145)  (0,185)  

Mãe completou pelo menos o E.M. 
0,284**  0,263***  -0,00941  0,121  0,0429  0,207  -0,206  0,241*  0,334***  

(0,128)  (0,0819)  (0,0864)  (0,0747)  (0,0801)  (0,270)  (0,258)  (0,145)  (0,0786)  

Pai completou pelo menos o E.M. 
0,193*  0,0114  0,144**  -0,101  0,0891  0,134  0,254**  0,00946  0,143  

(0,106)  (0,115)  (0,0725)  (0,153)  (0,178)  (0,163)  (0,111)  (0,139)  (0,180)  

Constante  
0,306*  0,0540  -0,384**  -0,743***  -0,841***  -1,895***  -0,869***  -1,014***  0,353  

(0,181)  (0,197)  (0,162)  (0,219)  (0,172)  (0,537)  (0,188)  (0,166)  (0,216)  

Número de observações  533  572  571  576  579  587  579  583  579  

Erros-padrão robustos entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Legenda: aluno declara que o professor nunca realiza determinado item, sendo eles: 1 - costuma aguardar muito tempo até 
que os alunos façam silêncio para iniciar a aula; 2 - é exigente com relação ao trabalho dos alunos; 3 - incentiva os alunos a melhorar o seu desempenho; 4 - é atencioso e auxilia os alunos a 
realizar suas tarefas; 5 - explica a matéria até que todos os alunos entendam; 6 - passa lição de casa; 7 - corrige lição de casa; 8 - mostra interesse no aprendizado de todos os alunos; 9 - dá aos 
alunos oportunidade de participar e expressar suas opiniões; 10 - leva os alunos às Feiras de Ciências; 11 - utiliza filmes ou vídeos educativos nas aulas; 12 - indica jornais, revistas e artigos 
científicos para ler; 13 - indica o uso de enciclopédia e livros de Ciências; 14 - propõe atividades de pesquisa, laboratório e trabalhos individuais; 15 - propõe trabalhos para serem realizados em 
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grupos; 16 - relaciona os conteúdos de Ciências às situações do cotidiano; 17 - costuma mostrar a aplicação dos conteúdos estudados em Ciências em outras disciplinas; 18 - leva os alunos a 
visitar museus, exposições e outros lugares educativos. 

Fonte: SARESP 2010. Elaborado pelos autores. 
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Tabela 5 – Resultados: Comportamento dos Professores de Ciências segundo os Alunos do 9º ano do E.F. (1 vizinho mais 

próximo, com reposição) 

Variáveis 
Reg. 1  Reg. 2  Reg. 3  Reg. 4  Reg. 5  Reg. 6  Reg. 7  Reg. 8  Reg. 9  

Item 1  Item 2  Item 3  Item 4  Item 5  Item 6  Item 7  Item 8  Item 9  

Dummy de tratamento  
0,0174 -0,0752 0,169 -0,0895 -0,0351 -0,0750 -0,0644 0,423 -0,0327 

(0,215) (0,346) (0,456) (0,352) (0,317) (0,449) (0,413) (0,466) (0,415) 

Mulher  
-0,392 -0,199 0,0185 -0,117 -0,0400 0,342 0,244 0,0504 -0,250 

(0,276) (0,295) (0,237) (0,213) (0,346) (0,265) (0,348) (0,206) (0,256) 

Branco  
0,143 0,0217 0,00750 0,276 0,338** 0,0681 0,0686 0,337 -0,216 

(0,216) (0,379) (0,402) (0,225) (0,141) (0,109) (0,170) (0,221) (0,261) 

Mãe completou pelo menos o E.M. 
-0,567** 0,271 0,126 -0,0660 -0,195 0,443** 0,346** -0,291 0,0867 

(0,230) (0,199) (0,262) (0,149) (0,133) (0,185) (0,136) (0,254) (0,0946) 

Pai completou pelo menos o E.M. 
0,307 0,0623 -0,0525 0,0653 -0,124 -0,286 -0,142 0,269 -0,0884 

(0,190) (0,176) (0,156) (0,0951) (0,0909) (0,197) (0,134) (0,221) (0,0602) 

Constante  
-1,027*** -1,607*** -1,523*** -1,389*** -1,339*** -1,727*** -1,589*** -1,885*** -0,837*** 

(0,184) (0,208) (0,283) (0,329) (0,249) (0,375) (0,273) (0,349) (0,256) 

Número de observações  578 582 569 564 550 543 508 513 557 

 

Variáveis 
Reg. 10  Reg. 11  Reg. 12  Reg. 13  Reg. 14  Reg. 15  Reg. 16  Reg. 17  Reg. 18  

Item 10  Item 11  Item 12  Item 13  Item 14  Item 15  Item 16  Item 17  Item 18  

Dummy de tratamento  
-0,617 -1,067 -0,716* -0,544** -0,467 0,0517 -0,447 -0,186 -0,717 

(0,532) (0,674) (0,375) (0,264) (0,286) (0,305) (0,272) (0,295) (0,604) 

Mulher  
0,305*** 0,190 0,209 -0,0630 -0,0984 0,0680 -0,0623 0,223* 0,366** 

(0,0761) (0,184) (0,191) (0,207) (0,205) (0,190) (0,189) (0,126) (0,167) 

Branco  
0,314*** -0,0695 0,181 0,109 0,0322 0,0378 0,0521 0,214** 0,291*** 

(0,0658) (0,153) (0,156) (0,169) (0,138) (0,0879) (0,131) (0,0864) (0,0724) 

Mãe completou pelo menos o E.M. 
0,210*** 0,0247 0,199 0,393*** 0,135 -0,0862 0,145 -0,0172 0,177*** 

(0,0643) (0,144) (0,239) (0,108) (0,157) (0,0537) (0,134) (0,0990) (0,0667) 

Pai completou pelo menos o E.M. 
-0,00316 0,135 0,129 -0,245 -0,297 0,0964 -0,0844 0,207 0,00751 

(0,112) (0,107) (0,0916) (0,163) (0,278) (0,0875) (0,164) (0,231) (0,171) 

Constante  
0,389*** -0,848** -0,443** -0,332 -0,480** -1,384*** -0,685** -0,735*** 0,404** 

(0,123) (0,363) (0,207) (0,211) (0,236) (0,233) (0,280) (0,241) (0,180) 

Número de observações  528 596 581 589 587 593 590 587 586 

Erros-padrão robustos entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Legenda: aluno declara que o professor nunca realiza determinado item, sendo eles: 1 - costuma aguardar muito tempo até 
que os alunos façam silêncio para iniciar a aula; 2 - é exigente com relação ao trabalho dos alunos; 3 - incentiva os alunos a melhorar o seu desempenho; 4 - é atencioso e auxilia os alunos a 
realizar suas tarefas; 5 - explica a matéria até que todos os alunos entendam; 6 - passa lição de casa; 7 - corrige lição de casa; 8 - mostra interesse no aprendizado de todos os alunos; 9 - dá aos 
alunos oportunidade de participar e expressar suas opiniões; 10 - leva os alunos às Feiras de Ciências; 11 - utiliza filmes ou vídeos educativos nas aulas; 12 - indica jornais, revistas e artigos 
científicos para ler; 13 - indica o uso de enciclopédia e livros de Ciências; 14 - propõe atividades de pesquisa, laboratório e trabalhos individuais; 15 - propõe trabalhos para serem realizados em 
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grupos; 16 - relaciona os conteúdos de Ciências às situações do cotidiano; 17 - costuma mostrar a aplicação dos conteúdos estudados em Ciências em outras disciplinas; 18 - leva os alunos a 
visitar museus, exposições e outros lugares educativos. 

Fonte: SARESP 2010. Elaborado pelos autores.
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Tabela 6 – Resultados: Comportamento dos Professores de Física segundo os Alunos do 3º ano do E.M. (1 vizinho mais 

próximo, com reposição) 

Variáveis 
Reg. 1  Reg. 2  Reg. 3  Reg. 4  Reg. 5  Reg. 6  Reg. 7  Reg. 8  Reg. 9  Reg. 10 

Item 1  Item 2  Item 3  Item 4  Item 5  Item 6  Item 7  Item 8  Item 9  Item 10 

Dummy de tratamento  
0,0658  0,364  0,281  0,191  0,0593  -0,00538  -0,0851  0,323  -0,0495  0,0667  

(0,146)  (0,303)  (0,275)  (0,259)  (0,305)  (0,272)  (0,218)  (0,277)  (0,263)  (0,325)  

Mulher  
0,478***  -0,149  -0,108  0,0448  0,0514  0,219***  0,483***  -0,0831  -0,0313  0,658***  

(0,111)  (0,273)  (0,255)  (0,186)  (0,191)  (0,0639)  (0,150)  (0,168)  (0,150)  (0,135)  

Branco  
-0,000695  0,00982  -0,108  -0,268  0,0333  0,100  0,155**  -0,167  0,235*  -0,109  

(0,0241)  (0,119)  (0,126)  (0,363)  (0,137)  (0,107)  (0,0710)  (0,257)  (0,135)  (0,183)  

Mãe completou pelo menos o E.M. 
-0,127  -0,213  -0,0815  -0,0256  0,0624  0,399  0,393  0,269***  0,177  -0,234***  

(0,0912)  (0,283)  (0,113)  (0,0957)  (0,204)  (0,259)  (0,299)  (0,0954)  (0,150)  (0,0469)  

Pai completou pelo menos o E.M. 
0,00620  -0,00372  0,283*  0,231**  0,114  -0,151  -0,158  -0,113  -0,265  -0,130  

(0,0552)  (0,135)  (0,150)  (0,0947)  (0,116)  (0,283)  (0,308)  (0,258)  (0,303)  (0,157)  

Constante  
-0,986***  -1,520***  -1,345***  -1,364***  -1,344***  -1,179***  -1,240***  -1,457***  -1,032***  -1,017***  

(0,0897)  (0,244)  (0,187)  (0,300)  (0,178)  (0,0733)  (0,119)  (0,239)  (0,113)  (0,115)  

Número de observações  733  732  732  732  727  733  729  728  736  737  

 

Variáveis 
Reg. 11 Reg. 12 Reg. 13 Reg. 14 Reg. 15 Reg. 16 Reg. 17 Reg. 18 Reg. 19 

Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 Item 19 

Dummy de tratamento  
-0,315  -0,0288  -0,373  -0,0167  -0,484*  -0,0800  -0,140  -0,225  -0,140  

(0,381)  (0,186)  (0,312)  (0,213)  (0,277)  (0,349)  (0,235)  (0,193)  (0,0921)  

Mulher  
0,415***  0,489***  0,252*  -0,00169  0,180***  0,168  0,242*  0,421***  0,456***  

(0,0850)  (0,127)  (0,138)  (0,136)  (0,0352)  (0,250)  (0,143)  (0,111)  (0,115)  

Branco  
0,261***  0,0253  0,302***  -0,101  0,158***  0,129*  -0,0704  0,0588  0,412**  

(0,0875)  (0,0374)  (0,0553)  (0,125)  (0,0434)  (0,0721)  (0,152)  (0,141)  (0,190)  

Mãe completou pelo menos o E.M. 
0,0386  -0,214*  -0,172**  -0,00895  0,0335  -0,146*  0,257  0,111  -0,00472  

(0,144)  (0,125)  (0,0867)  (0,137)  (0,0713)  (0,0870)  (0,199)  (0,0698)  (0,0893)  

Pai completou pelo menos o E.M. 
-0,359*  -0,133  0,0177  0,144  -0,236  -0,248  -0,359  -0,115  -0,361**  

(0,194)  (0,131)  (0,133)  (0,143)  (0,221)  (0,234)  (0,271)  (0,177)  (0,145)  

Constante  
-0,285***  -0,0533  -0,267**  -1,168***  -0,740***  -0,0559  -0,638***  -0,333*  0,350***  

(0,0974)  (0,145)  (0,110)  (0,134)  (0,103)  (0,252)  (0,165)  (0,183)  (0,0405)  

Número de observações  737  737  737  737  737  733  737  735  737  

Erros-padrão robustos entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Legenda: aluno declara que o professor nunca realiza determinado item, sendo eles: 1 - costuma aguardar muito tempo até que os 
alunos façam silêncio para iniciar a aula; 2 - é exigente com relação ao trabalho dos alunos; 3 - incentiva os alunos a melhorar o seu desempenho; 4 - é atencioso e auxilia os alunos a realizar suas tarefas;  
5 - explica a matéria até que todos os alunos entendam; 6 - passa lição de casa; 7 - corrige lição de casa; 8 - mostra interesse no aprendizado de todos os alunos; 9 - dá aos alunos oportunidade de participar 
e expressar suas opiniões; 10 - realiza experimentos na aula; 11 - propõe atividades de debates e seminários com os alunos; 12 - indica jornais e revistas para ler; 13 - indica o uso de enciclopédia e livros de 



 

 

43 

 

Física; 14 - propõe atividades de pesquisa e trabalhos individuais; 15 - propõe trabalhos para serem realizados em grupos; 16 - utiliza filmes ou vídeos educativos nas aulas; 17 - relaciona os conteúdos de 
Física às situações do cotidiano; 18 - costuma mostrar a aplicação dos conteúdos estudados na Física em outras disciplinas; 19 - leva os alunos a visitar museus, exposições e outros lugares educativos. 

Fonte: SARESP 2010. Elaborado pelos autores. 

Tabela 7 – Resultados: Comportamento dos Professores de Química segundo os Alunos do 3º ano do E.M. (1 vizinho mais próximo, com reposição) 

Variáveis 
Reg. 1  Reg. 2  Reg. 3  Reg. 4  Reg. 5  Reg. 6  Reg. 7  Reg. 8  Reg. 9  Reg. 10 

Item 1  Item 2  Item 3  Item 4  Item 5  Item 6  Item 7  Item 8  Item 9  Item 10 

Dummy de tratamento  
-0,106 -0,280 0,246 0,354 0,356 -0,600*** -0,426** 0,380 -0,192 -0,107 

(0,157) (0,324) (0,464) (0,419) (0,455) (0,230) (0,190) (0,437) (0,410) (0,440) 

Mulher  
0,296*** 0,0601 -0,0231 0,112 0,273*** 0,481*** 0,413*** 0,114 0,141 0,0902 

(0,0538) (0,105) (0,168) (0,188) (0,0821) (0,0752) (0,0567) (0,122) (0,115) (0,232) 

Branco  
0,200 -0,0181 0,239*** -0,000225 0,201*** 0,195*** 0,180*** 0,172** 0,0721 0,208*** 

(0,137) (0,178) (0,0309) (0,151) (0,0741) (0,0633) (0,0579) (0,0676) (0,0781) (0,0697) 

Mãe completou pelo menos o E.M. 
-0,0177 -0,200*** 0,144*** 0,159*** 0,0976 0,120** 0,0727 0,0193 0,169*** 0,171* 

(0,135) (0,0624) (0,0548) (0,0483) (0,105) (0,0590) (0,0977) (0,102) (0,0404) (0,0978) 

Pai completou pelo menos o E.M. 
-0,0448 0,141 -0,00892 -0,00116 0,0888 0,0829 0,134*** 0,00961 -0,229* -0,293* 

(0,0689) (0,0909) (0,0686) (0,137) (0,103) (0,0713) (0,0474) (0,0894) (0,121) (0,161) 

Constante  
-0,975*** -0,820*** -1,176*** -1,172*** -1,355*** -0,700*** -0,727*** -1,281*** -0,572*** -0,242 

(0,0952) (0,209) (0,146) (0,240) (0,0786) (0,0335) (0,0229) (0,148) (0,160) (0,194) 

Número de observações  738 736 737 735 737 737 738 738 737 738 

 

Variáveis 
Reg. 11 Reg. 12 Reg. 13 Reg. 14 Reg. 15 Reg. 16 Reg. 17 Reg. 18 Reg. 19 

Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 Item 19 

Dummy de tratamento  
-0,395  -0,294  -0,403*  -0,224  -0,471***  -0,316  -0,228  -0,335  -0,304  

(0,345)  (0,242)  (0,236)  (0,181)  (0,163)  (0,235)  (0,262)  (0,298)  (0,191)  

Mulher  
0,291**  0,451**  0,298**  -0,175  0,0963  0,147  0,304***  0,376***  0,560***  

(0,125)  (0,202)  (0,128)  (0,144)  (0,0724)  (0,249)  (0,0619)  (0,0699)  (0,208)  

Branco  
0,113  0,203***  0,312***  -0,0743**  -0,00589  0,226**  0,162*  0,180*  0,439***  

(0,124)  (0,0644)  (0,0534)  (0,0325)  (0,0423)  (0,0926)  (0,0913)  (0,109)  (0,0472)  

Mãe completou pelo menos o E.M. 
0,205***  0,314***  0,0847  -0,0547  -0,0189  0,0882***  0,181***  -0,0918  0,188*  

(0,0444)  (0,0839)  (0,0693)  (0,0904)  (0,0839)  (0,0317)  (0,0527)  (0,130)  (0,103)  

Pai completou pelo menos o E.M. 
-0,252***  -0,350  -0,277  -0,124  -0,0442  -0,194*  -0,0240  0,0242  -0,331*  

(0,0911)  (0,270)  (0,264)  (0,147)  (0,125)  (0,113)  (0,0733)  (0,0635)  (0,189)  

Constante  
0,201  0,221  0,0626  -0,617***  -0,525***  0,471**  -0,315***  0,0252  0,600***  

(0,184)  (0,196)  (0,184)  (0,163)  (0,144)  (0,183)  (0,0661)  (0,114)  (0,157)  

Número de observações  737  737  737  736  736  737  733  737  738  

Erros-padrão robustos entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Legenda: aluno declara que o professor nunca realiza determinado item, sendo eles: 1 - costuma aguardar muito tempo até 
que os alunos façam silêncio para iniciar a aula; 2 - é exigente com relação ao trabalho dos alunos; 3 - incentiva os alunos a melhorar o seu desempenho; 4 - é atencioso e auxilia os alunos a 
realizar suas tarefas; 5 - explica a matéria até que todos os alunos entendam; 6 - passa lição de casa; 7 - corrige lição de casa; 8 - mostra interesse no aprendizado de todos os alunos; 9 - dá aos 
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alunos oportunidade de participar e expressar suas opiniões; 10 - realiza experimentos na aula; 11 - propõe atividades de debates e seminários com os alunos; 12 - indica jornais e revistas para ler; 
13 - indica o uso de enciclopédia e livros de Química; 14 - propõe atividades de pesquisa e trabalhos individuais; 15 - propõe trabalhos para serem realizados em grupos; 16 - utiliza filmes ou 
vídeos educativos nas aulas; 17 - relaciona os conteúdos de Química às situações do cotidiano; 18 - costuma mostrar a aplicação dos conteúdos estudados na Química em outras disciplinas;  
19 - leva os alunos a visitar museus, exposições e outros lugares educativos. 

Fonte: SARESP 2010. Elaborado pelos autores. 

 

Tabela 8 – Resultados: Comportamento dos Professores de Biologia segundo os Alunos dos 3º ano do E.M. (1 vizinho mais próximo, 

com reposição) 

Variáveis 
Reg. 1  Reg. 2  Reg. 3  Reg. 4  Reg. 5  Reg. 6  Reg. 7  Reg. 8  Reg. 9  Reg. 10 

Item 1  Item 2  Item 3  Item 4  Item 5  Item 6  Item 7  Item 8  Item 9  Item 10 

Dummy de tratamento  
-0,0142 -0,307** -0,481*** -0,472*** -0,560*** -0,493** -0,453** -0,292** -0,574*** -0,392 

(0,177) (0,134) (0,179) (0,172) (0,0995) (0,218) (0,193) (0,114) (0,152) (0,298) 

Mulher  
0,411*** -0,00460 -0,137* -0,243*** -0,0664 0,455** 0,476** -0,0688 -0,0373 0,622*** 

(0,149) (0,110) (0,0720) (0,0366) (0,162) (0,188) (0,188) (0,0480) (0,0249) (0,0570) 

Branco  
0,423** 0,154** 0,0749** 0,0519 0,0434 0,210*** 0,174 -0,0408 0,0177 0,0818*** 

(0,205) (0,0616) (0,0333) (0,0498) (0,0669) (0,0795) (0,132) (0,104) (0,0900) (0,0271) 

Mãe completou pelo menos o E.M. 
-0,0837 0,212 0,251* 0,0166 -0,0682 0,300*** 0,320 0,403** 0,129 0,105 

(0,124) (0,259) (0,131) (0,121) (0,0708) (0,111) (0,198) (0,160) (0,117) (0,0845) 

Pai completou pelo menos o E.M. 
0,106 0,0544 -0,194 0,284*** 0,0670 -0,207* -0,217 -0,0368 -0,00616 -0,161*** 

(0,115) (0,103) (0,119) (0,0118) (0,0723) (0,115) (0,246) (0,113) (0,0873) (0,0594) 

Constante  
-1,320*** -1,235*** -0,885*** -1,037*** -1,001*** -0,647*** -0,709*** -1,242*** -0,734*** -0,204*** 

(0,234) (0,104) (0,0606) (0,0407) (0,135) (0,122) (0,133) (0,0653) (0,0578) (0,0428) 

Número de observações  737 738 737 736 738 736 737 737 733 737 

 

Variáveis 
Reg. 11 Reg. 12 Reg. 13 Reg. 14 Reg. 15 Reg. 16 Reg. 17 Reg. 18 Reg. 19 

Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 Item 19 

Dummy de tratamento  
-0,351 -0,393*** -0,527*** -0,174 -0,611*** -0,247 -0,646*** -0,443** 0,0519 

(0,279) (0,124) (0,174) (0,155) (0,136) (0,244) (0,106) (0,181) (0,131) 

Mulher  
0,355*** 0,450*** 0,560*** -0,120 0,0799 0,381*** 0,0875 0,507*** 0,662*** 

(0,0971) (0,0713) (0,112) (0,101) (0,0707) (0,0458) (0,121) (0,0311) (0,0765) 

Branco  
0,122*** 0,0606 0,0333 -0,00121 0,0956 0,200* 0,154** 0,103*** 0,00708 

(0,0471) (0,0630) (0,0888) (0,0640) (0,0621) (0,115) (0,0628) (0,0357) (0,0554) 

Mãe completou pelo menos o E.M. 
0,157** 0,379* 0,207 -0,0928 0,354 0,139* -0,0476 0,178** -0,168 

(0,0623) (0,218) (0,135) (0,169) (0,262) (0,0786) (0,0661) (0,0884) (0,123) 

Pai completou pelo menos o E.M. 
-0,106 -0,172 -0,112 0,237*** -0,0835 -0,123 -0,145 -0,207 -0,326 

(0,112) (0,166) (0,119) (0,0815) (0,0612) (0,232) (0,136) (0,205) (0,248) 

Constante  -0,299*** -0,0941* -0,348*** -1,122*** -0,793*** -0,102 -0,146 -0,138*** 0,507*** 
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(0,0830) (0,0542) (0,0599) (0,0658) (0,115) (0,117) (0,147) (0,0529) (0,148) 

Número de observações  737 738 737 738 735 738 735 734 732 

Erros-padrão robustos entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Legenda: aluno declara que o professor nunca realiza determinado item, sendo eles: 1 - costuma aguardar muito tempo até que os 
alunos façam silêncio para iniciar a aula; 2 - é exigente com relação ao trabalho dos alunos; 3 - incentiva os alunos a melhorar o seu desempenho; 4 - é atencioso e auxilia os alunos a realizar suas tarefas;  
5 - explica a matéria até que todos os alunos entendam; 6 - passa lição de casa; 7 - corrige lição de casa; 8 - mostra interesse no aprendizado de todos os alunos; 9 - dá aos alunos oportunidade de participar 
e expressar suas opiniões; 10 - realiza experimentos na aula; 11 - propõe atividades de debates e seminários com os alunos; 12 - indica jornais e revistas para ler; 13 - indica o uso de enciclopédia e livros de 
Biologia; 14 - propõe atividades de pesquisa e trabalhos individuais; 15 - propõe trabalhos para serem realizados em grupos; 16 - utiliza filmes ou vídeos educativos nas aulas; 17 - relaciona os conteúdos de 
Biologia às situações do cotidiano; 18 - costuma mostrar a aplicação dos conteúdos estudados na Biologia em outras disciplinas; 19 - leva os alunos a visitar museus, exposições e outros lugares educativos. 

Fonte: SARESP 2010. Elaborado pelos autores.
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6.1.2. Comportamento dos Alunos 

Nas análises disponíveis nessa subseção, por conta da disponibilidade de 

dados aos pesquisadores, foi utilizada a metodologia de regressão múltipla, 

sendo as estimações feitas a partir de um probit no nível aluno, considerando  

o pareamento no nível escola (1 vizinho mais próximo, com reposição).  

Os erros-padrão foram computados considerando cluster de escola. Estamos 

interessados no parâmetro da dummy de tratamento. 

As Tabelas 9 e 10 apresentam os resultados da avaliação de impacto do 

Programa Academia de Ciência sobre o comportamento dos alunos do 7º e 9º 

ano do E.F. e 3º ano do E.M. a partir de informações do SARESP 2009 e 2010 

(respectivamente)8. Em 2009 (Tabela 9), nota-se que, em média, (i) para os 

alunos do 7º ano do E.F., foi encontrado um efeito negativo sobre intenção de 

ingressar no Ensino Técnico; (ii) para os alunos do 9º ano do E.F. foram 

encontrados um efeito negativo sobre a intenção de ingressar no Ensino 

Técnico e um efeito positivo sobre a intenção de ingressar no Ensino Superior; 

e (iii) para os alunos do 3º ano do E.M. foram encontrados efeitos positivos 

sobre intenção de ingressar no Ensino Técnico e no Ensino Superior. 

Comparando esses resultados com os obtidos quando se opta por utilizar três 

vizinhos mais próximos com reposição no pareamento das escolas (disponíveis 

na Tabela A29 do Anexo 4), nota-se que apenas os resultados referentes aos 

alunos do 3º ano do E.M. se mantêm. 

Já em 2010 (Tabela 10), nota-se que, em média, (i) para os alunos do 7º ano 

do E.F., foram encontrados um efeito negativo sobre intenção de ingressar no 

Ensino Técnico e um efeito positivo sobre a intenção de ingressar no Ensino 

Superior; (ii) para os alunos do 9º ano do E.F. foi encontrado um efeito positivo 

sobre intenção de ingressar no Ensino Superior; e (iii) para os alunos do 3º ano 

 
                                            

8. As variáveis de controle inclusas variam devido à disponibilidade de dados aos pesquisadores. Foram incluídos 
apenas os resultados referentes a anos para os quais estão disponíveis pelo menos algumas das variáveis de controle 
desejadas. 
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do E.M. não foram encontrados efeitos. Comparando esses resultados com os 

obtidos quando se opta por utilizar três vizinhos mais próximos com reposição 

no pareamento das escolas (disponíveis na Tabela A30 do Anexo 4), nota-se 

que apenas os resultados referentes à intenção de ingressar no Ensino 

Superior por parte dos alunos do 7º ano do E.F. se mantêm. 
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Tabela 9 – Resultados: Comportamento dos Professores de Biologia segundo os Alunos dos 3º ano do E.M. (1 vizinho mais próximo, 

com reposição) 

Variáveis 

Reg. 1 Reg. 2 Reg. 3 Reg. 4 Reg. 5 Reg. 6 Reg. 7 Reg. 8 Reg. 9 Reg. 10 

7º ano  
do E.F. 

7º ano  
do E.F. 

7º ano  
do E.F. 

9º ano  
do E.F. 

9º ano  
do E.F. 

9º ano  
do E.F. 

3º ano  
do E.M. 

3º ano  
do E.M. 

3º ano  
do E.M. 

3º ano  
do E.M. 

Quer 
cursar 
Ens. 

Superior 

Quer 
cursar 
Ens. 

Técnico 

Quer 
cursar 
Ens. 

Superior 
ou 

Técnico 

Quer 
cursar 
Ens. 

Superior 

Quer 
cursar 
Ens. 

Técnico 

Quer 
cursar 
Ens. 

Superior 
ou 

Técnico 

Quer 
cursar 
Ens. 

Superior 

Quer 
cursar 
Ens. 

Técnico 

Quer 
cursar 
Ens. 

Superior 
ou 

Técnico 

Escolheu 
profissão 
ligada a 
Ciências 

Dummy de tratamento  
0,128 -0,253* -0,0784 0,220** -0,345*** -0,166** 0,239*** 1,249** 0,850*** 0,0151 

(0,114) (0,143) (0,180) (0,102) (0,127) (0,0775) (0,0714) (0,572) (0,119) (0,219) 

Mulher  
0,264** 0,0761 0,454*** 0,187 0,00493 0,321*** 0,601** -0,179 0,594* -0,123 

(0,134) (0,162) (0,0457) (0,115) (0,135) (0,119) (0,298) (0,115) (0,345) (0,148) 

Mãe completou pelo menos o E.M. 
-0,00391 -0,0786 -0,105 0,281* -0,257*** 0,0543 0,240*** -0,127 0,203 -0,311* 

(0,173) (0,134) (0,384) (0,156) (0,0640) (0,181) (0,0850) (0,0785) (0,130) (0,189) 

Pai completou pelo menos o E.M. 
0,117*** 0,236*** 0,401*** 0,0999 0,140 0,340*** -0,0782 -0,165* -0,242*** -0,181 

(0,0448) (0,0866) (0,104) (0,159) (0,167) (0,0536) (0,107) (0,0931) (0,0908) (0,235) 

Constante  
-0,0763 -0,829*** 0,453* -0,544*** -0,126** 0,621*** -0,426** -1,768*** -0,241 0,418 

(0,164) (0,140) (0,268) (0,0696) (0,0521) (0,0847) (0,185) (0,557) (0,292) (0,315) 

Número de observações  840 840 840 985 985 985 598 598 598 423 

Erros-padrão robustos entre parênteses. 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

Fonte: SARESP 2009. Elaborado pelos autores. 
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Tabela 10 – Resultados: Comportamento dos Alunos – 2010 (1 vizinho mais próximo, com reposição) 

Variáveis 

Reg. 1  Reg. 2  Reg. 3  Reg. 4  Reg. 5  Reg. 6  Reg. 7  Reg. 8  Reg. 9  Reg. 10 

7º ano  
do E.F. 

7º ano  
do E.F. 

7º ano  
do E.F. 

9º ano  
do E.F. 

9º ano  
do E.F. 

9º ano  
do E.F. 

3º ano  
do E.M. 

3º ano  
do E.M. 

3º ano  
do E.M. 

3º ano  
do E.M. 

Quer 
cursar 
Ens. 

Superior 

Quer 
cursar 
Ens. 

Técnico 

Quer 
cursar 
Ens. 

Superior 
ou 

Técnico 

Quer 
cursar 
Ens. 

Superior 

Quer 
cursar 
Ens. 

Técnico 

Quer 
cursar 
Ens. 

Superior 
ou 

Técnico 

Quer 
cursar 
Ens. 

Superior 

Quer 
cursar 
Ens. 

Técnico 

Quer 
cursar 
Ens. 

Superior 
ou 

Técnico 

Escolheu 
profissão 
ligada a 
Ciências 

Dummy de tratamento  
0,412*** -0,466*** 0,0750 0,416* -0,192 0,322** -0,0986 -0,0341 -0,186 -0,0363 

(0,0390) (0,146) (0,137) (0,240) (0,197) (0,145) (0,0865) (0,0655) (0,128) (0,0898) 

Mulher  
0,451*** -0,318* 0,275*** 0,610*** -0,184 0,641*** 0,391*** -0,451* 0,0863 -0,127 

(0,148) (0,182) (0,0790) (0,0863) (0,146) (0,0977) (0,0420) (0,243) (0,239) (0,266) 

Branco  
0,0178 0,0870 0,113 0,0179 -0,00141 0,0462 0,0200 0,124 0,139 -0,0176 

(0,127) (0,0964) (0,115) (0,112) (0,109) (0,148) (0,0366) (0,106) (0,104) (0,142) 

Mãe completou pelo menos o E.M. 
0,241 -0,153 0,138 -0,0988 0,102** 0,0464 0,156*** -0,126 0,0916 0,240 

(0,165) (0,271) (0,135) (0,0743) (0,0409) (0,177) (0,0528) (0,211) (0,179) (0,203) 

Pai completou pelo menos o E.M. 
-0,168 0,181** -0,0335 0,138* 0,136** 0,419*** 0,105 0,170 0,298*** 0,318*** 

(0,105) (0,0782) (0,0503) (0,0774) (0,0655) (0,0264) (0,188) (0,193) (0,0764) (0,0588) 

Constante  
-0,403*** -0,443* 0,424 -0,832*** -0,150 0,189*** -0,0247 -0,736*** 0,624*** -0,154 

(0,0832) (0,262) (0,273) (0,141) (0,114) (0,0662) (0,137) (0,0916) (0,218) (0,193) 

Número de observações  601 601 601 612 612 612 733 733 733 516 

Erros-padrão robustos entre parênteses. 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

Fonte: SARESP 2010. Elaborado pelos autores.
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6.1.3. Desempenho Escolar dos Alunos 

As Tabelas 11, 12, 13 e 14 apresentam os resultados da avaliação de impacto 

do programa Academia de Ciência sobre o desempenho escolar dos alunos em 

Matemática e em Língua Portuguesa. Essas estimações foram feitas com base 

na metodologia de diferenças em diferenças com pareamento via propensity 

score. Foram incluídas as informações de 2007, ano anterior ao início do 

programa, e algum ano posterior a ele (2009, 2010, 2011 ou 2012)9. Dessa 

forma, pode-se interpretar os efeitos como sendo o efeito de um ano de 

exposição ao programa (comparação 2007-2009), efeito de dois anos de 

exposição ao programa (comparação 2007-2010) e assim por diante10.  

As estimações foram feitas a partir regressões no nível aluno, considerando  

o pareamento no nível escola (3 vizinhos mais próximos, com reposição11).  

Os erros-padrão foram computados considerando cluster de escola. 

Novamente, estamos interessados no coeficiente da variável correspondente à 

interação entre as dummies de tratamento e de tempo. Se o coeficiente 

associado a essa variável for positivo e estatisticamente significante, temos 

indícios de que o programa teve impacto positivo sobre a dimensão em 

questão. Considerando todos os resultados apresentados nas Tabelas 11, 12, 

13 e 14, é possível notar que só se verifica um efeito positivo e estatisticamente 

significante do tratamento sobre as notas de Língua Portuguesa e Matemática 

do 7º ano do E.F. após aproximadamente 1 ano de exposição ao programa 

(comparação 2007-2009). Não foram encontrados efeitos para os demais 

anos/séries e nas outras comparações consideradas. 

 
                                            

9. Não foi realizada a análise considerando o ano de 2008 devido à indisponibilidade de dados aos pesquisadores. 

10. Optou-se por não realizar uma análise de efeito dose pela impossibilidade de uso dos dados de 2008, pela 
ausência de informações de variáveis de controle em alguns dos anos considerados e também pela questão do 
pareamento. Embora o pareamento tenha sido feito com base em características anteriores ao início do programa, a 
lista final de escolas candidatas a pares foi definida com base na lista de escolas que participaram do SARESP e para 
as quais se tem informações disponíveis nos dois anos incluídos na análise, o que variou entre os pares de anos. 

11. Nesses casos, optou-se por focar a análise nos resultados considerando o pareamento com os três vizinhos mais 
próximos devido à pequena variabilidade dos dados. As variáveis de controle incluídas variam devido à disponibilidade 
de dados aos pesquisadores. 
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Por fim, a Tabela 15 apresenta os resultados da avaliação de impacto do 

Programa Academia de Ciência sobre o desempenho escolar dos alunos em 

Ciências. Nesse caso, a análise ficou restrita ao ano letivo de 2012 apenas, 

uma vez que esse é o único ano para o qual estavam disponíveis informações 

de desempenho nessa disciplina. Além disso, também não foi possível incluir 

na análise variáveis de controle (ex.: gênero, raça/cor e escolaridade dos pais), 

justamente pela indisponibilidade desses dados aos pesquisadores. Dessa 

forma, a análise ficou restrita a um simples teste de diferença de médias entre 

os grupos. Para os três anos/séries consideradas, não foram encontradas 

diferenças no desempenho em Ciências no SARESP entre os alunos em 

escolas que receberam o programa e alunos em escolas que não receberam  

o programa e foram pareadas conforme descrito anteriormente. 

 

Tabela 11 – Resultados: Desempenho Escolar dos Alunos, 2007 – 2009 

Variáveis 

Reg. 1 Reg. 2 Reg. 3 Reg. 4 Reg. 5 Reg. 6 

7º ano  
do E.F. 

7º ano  
do E.F. 

9º ano  
do E.F. 

9º ano  
do E.F. 

3º ano  
do E.M. 

3º ano  
do E.M. 

Língua 
Portuguesa 

Matemática 
Língua 

Portuguesa 
Matemática 

Língua 
Portuguesa 

Matemática 

Dummy de tratamento 
*Dummy de tempo  

19,27* 11,98* 1,737 12,10 -2,498 -5,244 

(10,01) (6,019) (6,612) (7,018) (8,656) (11,11) 

Dummy de tratamento  
26,60*** -1,456** 19,05*** 2,156 -13,04*** -22,94*** 

(1,430) (0,489) (2,882) (2,745) (2,429) (1,328) 

Dummy de tempo  
-16,19* 9,920** -2,840 18,68** 34,40*** 15,51*** 

(7,477) (4,413) (3,559) (6,477) (6,972) (4,555) 

Mãe completou pelo 
menos o E.M. 

10,18*** 11,57*** 5,194 1,825 -0,201 6,668*** 

(1,637) (3,370) (4,236) (1,988) (3,384) (1,503) 

Pai completou pelo 
menos o E.M.  

8,111*** 4,214*** 9,491 1,751 17,24*** 1,218 

(1,427) (0,925) (5,354) (2,731) (2,519) (0,970) 

Mulher  
12,05*** -0,588 8,013 0,829 1,163 -10,34*** 

(1,815) (2,544) (7,214) (2,491) (3,602) (2,294) 

Constante  
183,5*** 204,4*** 232,6*** 236,5*** 254,9*** 290,6*** 

(2,808) (2,295) (4,362) (3,127) (2,775) (2,678) 

Efeito fixo de escola  Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Número de observações  1.940 1.942 2.908 2.900 1.711 1.708 

R-quadrado  0,188 0,212 0,059 0,170 0,075 0,076 

Erros-padrão robustos entre parênteses. 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

Fonte: SARESP 2007 e 2009. Elaborado pelos autores. 
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Tabela 12 – Resultados: Desempenho Escolar dos Alunos, 2007 – 2010 

Variáveis  

Reg. 1 Reg. 2 Reg. 3 Reg. 4 Reg. 5 Reg. 6 

7º ano  
do E.F. 

7º ano  
do E.F. 

9º ano 
do E.F. 

9º ano  
do E.F. 

3º ano  
do E.M. 

3º ano  
do E.M. 

Língua 
Portuguesa 

Matemática 
Língua 

Portuguesa 
Matemática 

Língua 
Portuguesa 

Matemática 

Dummy de tratamento 
*Dummy de tempo  

10,71 -1,906 3,902 -1,074 5,274 -6,668 

(9,275) (8,708) (12,12) (4,890) (15,30) (7,397) 

Dummy de tratamento  
6,107 17,47*** -2,882 1,747 29,91*** 9,832** 

(4,073) (3,064) (3,661) (1,708) (7,192) (3,210) 

Dummy de tempo  
-16,19* 9,920** -2,840 18,68** 34,40*** 15,51*** 

(7,477) (4,413) (3,559) (6,477) (6,972) (4,555) 

Mãe completou pelo 
menos o E.M. 

10,86*** 10,84** 10,81** 5,138* 8,065 10,89*** 

(1,594) (3,457) (4,640) (2,303) (4,684) (2,234) 

Pai completou pelo 
menos o E.M.  

6,342*** 5,984*** 11,85** 5,060 13,64** 0,518 

(1,567) (1,793) (4,908) (2,780) (5,094) (1,318) 

Mulher  
14,16*** 1,932 13,78* -0,489 6,109*** -11,68*** 

(1,964) (1,745) (6,989) (1,863) (1,517) (1,681) 

Branco 
5,457 7,687** 6,664 4,771 -2,628 2,189 

(4,048) (3,390) (4,876) (3,358) (3,603) (2,518) 

Constante  
199,2*** 179,2*** 240,1*** 228,5*** 211,2*** 258,2*** 

(5,020) (4,016) (4,050) (2,118) (1,841) (0,891) 

Efeito fixo de escola  Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Número de observações  2.519 2.519 2.800 2.800 2.170 2.170 

R-quadrado  0,222 0,177 0,111 0,181 0,059 0,091 

Erros-padrão robustos entre parênteses. 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

Fonte: SARESP 2007 e 2011. Elaborado pelos autores. 

 

Tabela 13 – Resultados: Desempenho Escolar dos Alunos, 2007 – 2011 

Variáveis  

Reg. 1 Reg. 2 Reg. 3 Reg. 4 Reg. 5 Reg. 6 

7º ano  
do E.F. 

7º ano  
do E.F. 

9º ano 
do E.F. 

9º ano  
do E.F. 

3º ano  
do E.M. 

3º ano  
do E.M. 

Língua 
Portuguesa 

Matemática 
Língua 

Portuguesa 
Matemática 

Língua 
Portuguesa 

Matemática 

Dummy de tratamento 
*Dummy de tempo  

-5,150 -4,050 -4,701 2,960 11,60 7,774 

(4,152) (3,925) (6,962) (3,647) (8,146) (4,759) 

Dummy de tratamento  
30,59*** 35,66*** 24,76*** 16,03*** 12,95* -2,079 

(1,969) (1,936) (3,284) (1,709) (5,922) (2,946) 

Dummy de tempo  
4,638 26,83*** -4,566 15,94*** 12,68* 2,923 

(3,214) (2,425) (5,739) (3,167) (5,701) (1,719) 

Mãe completou pelo 
menos o E.M. 

    1,591 9,621*** 

    (1,619) (2,543) 

Pai completou pelo 
menos o E.M.  

    12,36*** 3,556*** 

    (2,090) (0,961) 

Constante  
195,9*** 176,0*** 240,4*** 224,2*** 239,5*** 262,2*** 

(1,404) (1,060) (2,627) (1,450) (3,524) (1,474) 

Efeito fixo de escola  Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Número de observações  5.099 5.099 4.423 4.423 2.432 2.432 

R-quadrado  0,065 0,185 0,060 0,173 0,055 0,038 

Erros-padrão robustos entre parênteses. 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

Fonte: SARESP 2007 e 2011. Elaborado pelos autores. 
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Tabela 14 – Resultados: Desempenho Escolar dos Alunos, 2007 – 2012 

Variáveis 

Reg. 1 Reg. 2 Reg. 3 Reg. 4 Reg. 5 Reg. 6 

7º ano  
do E.F. 

7º ano  
do E.F. 

9º ano 
do E.F. 

9º ano  
do E.F. 

3º ano  
do E.M. 

3º ano  
do E.M. 

Língua 
Portuguesa 

Matemática 
Língua 

Portuguesa 
Matemática 

Língua 
Portuguesa 

Matemática 

Dummy de tratamento 
*Dummy de tempo  

-3,610 -3,424 1,380 5,999 11,96 -0,0145 

(4,018) (4,956) (7,499) (5,846) (8,521) (7,448) 

Dummy de tratamento  
5,499*** 4,679* 25,25*** 13,39*** 35,96*** 26,05*** 

(1,733) (2,101) (2,903) (2,020) (4,973) (4,502) 

Dummy de tempo  
3,768 21,17*** -14,52** 11,60* 9,701 14,53*** 

(2,616) (3,641) (6,013) (5,395) (5,376) (3,005) 

Constante  
220,5*** 206,5*** 240,0*** 224,7*** 229,7*** 249,8*** 

(1,029) (1,433) (1,879) (1,686) (2,829) (1,581) 

Efeito fixo de escola  Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Número de observações  4.918 4.918 4.360 4.360 3.058 3.058 

R-quadrado  0,070 0,136 0,060 0,159 0,035 0,060 

Erros-padrão robustos entre parênteses. 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

Fonte: SARESP 2007 e 2012. Elaborado pelos autores. 

 

Tabela 15 – Resultados: Desempenho Escolar dos Alunos em Ciências, 

2012 

Variáveis 
Reg. 1 Reg. 2 Reg. 3 

7º ano do E.F. 9º ano do E.F. 3º ano do E.M. 

Dummy de tratamento  
1,939  7,447  3,709  

-7,457  -6,01  -5,615  

Constante  
229,9***  253,7***  275,7***  

-3,82  -4,4  -2,072  

Número de observações  2.594  2.647  1.850  

R-quadrado  0  0,003  0,001  

Erros-padrão robustos entre parênteses. 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

Fonte: SARESP 2012. Elaborado pelos autores. 

 

O Quadro-resumo 2 apresenta as informações de destaque acerca da 

avaliação de impacto, apontando as principais conclusões para cada uma das 

três dimensões analisadas. 
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Quadro-resumo 2 – Destaques acerca da Avaliação de Impacto 

A seguir, estão listados por dimensão os principais resultados sobre os impactos do 
Programa Academia de Ciência que são robustos à especificação (1 ou 3 vizinhos): 
  

Comportamento dos Professores 

Foram encontrados impactos positivos sobre os alunos produzirem textos ou 
relatos sobre experimentos realizados pelo menos uma vez por mês. 

Foram encontrados impactos positivos sobre os professores usarem jornais e 
revistas como material didático. 

Foi encontrado impacto positivo sobre os alunos declararem que seus professores 
usam o laboratório às vezes, independentemente do ano/série considerado. No 
caso do 3º ano do E.M., ainda é encontrado impacto positivo sobre os alunos 
declararem que os professores usam o laboratório sempre. 

Foram encontrados impactos positivos no sentido de reduzir a probabilidade de 
alunos em escolas do grupo de tratamento declararem que seu professor de 
Biologia nunca incentiva os alunos a melhorar o seu desempenho, é atencioso e 
auxilia os alunos a realizar suas tarefas, explica a matéria até que todos os alunos 
entendam, mostra interesse no aprendizado de todos os alunos, dá aos alunos 
oportunidade de participar e expressar suas opiniões, indica jornais e revistas para 
ler, indica o uso de enciclopédia e livros de Biologia, propõe trabalhos para serem 
realizados em grupos, relaciona os conteúdos de Biologia às situações do cotidiano 
e costuma mostrar a aplicação dos conteúdos estudados na Biologia em outras 
disciplinas. 

 

Comportamento dos Alunos 

Em 2009, foi encontrado um impacto positivo sobre a intenção de ingressar no 
Ensino Técnico e no Ensino Superior por parte de alunos do 3º ano do E.M. 

Em 2010, foi encontrado impacto positivo sobre a intenção de ingressar no 
Ensino Superior por parte de alunos do 7º ano do E.F. 

 

Desempenho Escolar dos Alunos 

No caso das notas de Língua Portuguesa, foi encontrado impacto positivo 
apenas para o 7º ano do E.F. após aproximadamente 1 ano de exposição ao 
programa (comparação 2007-2009).  

No caso das notas de Matemática, foi encontrado impacto positivo apenas para o  
7º ano do E.F. após aproximadamente 1 ano de exposição ao programa 
(comparação 2007-2009).  

Não foram encontrados impactos sobre as notas de Ciências, 
independentemente da série/ano considerada.  

6.2. Análise de Retorno Econômico 

Para a análise de retorno econômico, foram considerados apenas os impactos 

do programa que foram obtidos a partir de análises utilizando-se a metodologia 

de diferenças em diferenças com pareamento das escolas via propensity score 

e que se mostraram robustos à escolha do número de vizinhos considerados 
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no processo de pareamento e a diferentes especificações e/ou anos 

considerados. Especificamente, será dado foco aos impactos da participação 

no Programa Academia de Ciência sobre o comportamento dos professores, 

tendo a análise sido feita a partir dos questionários respondidos por eles no 

SARESP de 2008 e de 2012. 

Conforme foi detalhado na subseção anterior, professores de Ciências, 

Química e Biologia de escolas que receberam o programa nesse período 

apresentam maior probabilidade de declarar que: (i) os alunos produzem textos 

ou relatos sobre experimentos realizados pelo menos uma vez por mês (Q2); e 

(ii) usam jornais e revistas como material didático12. Para que se possa calcular 

a razão custo-efetividade, primeiro é preciso calcular qual é o aumento 

observado em cada uma dessas probabilidades. O Quadro 4 apresenta um 

resumo desses resultados. Nele, estão disponíveis os impactos em cada 

modelo estimado (coeficientes associados à interação entre as variáveis 

dummies de tratamento e de tempo), bem como seus valores no pior e no 

melhor cenários (correspondentes aos limites inferior e superior do intervalo de 

confiança associado a cada um13). Também estão disponíveis os efeitos 

marginais na média em cada caso, que serão utilizados no cálculo da razão 

custo-efetividade. 

A partir dos resultados dos efeitos marginais na média disponíveis no Quadro 

4, pode-se dizer que os professores de Ciências, Química e Biologia que 

lecionam em escolas que receberam o Programa Academia de Ciência entre 

2009 e 2012 apresentaram: (i) aumento de 35 pontos percentuais na 

probabilidade de declarar que os alunos produzem textos ou relatos sobre 

experimentos realizados pelo menos uma vez por mês; e (ii) um aumento  

de 33 pontos percentuais na probabilidade de declarar que usa jornais e 

revistas como material didático. 

 
                                            

12. Essa lista de impactos observados inclui apenas os resultados das análises realizadas a partir do uso da 
metodologia de diferenças em diferenças com pareamento das escolas via propensity score e que se mostraram 
robustos à escolha do número de vizinhos considerados no pareamento. 

13. O nível de confiança variou entre os modelos, sendo de 90% no primeiro e 95% nos demais. 
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Quadro 4 – Resultados: Comportamento dos Professores de Ciências, 

Química e Biologia 

Variável Dependente 

Resultados da Regressão Efeito Marginal na Média 

Coefici-
ente 

Pior 
Cenário 

Melhor 
Cenário 

Coefici-
ente 

Pior 
Cenário 

Melhor 
Cenário 

Declarar que os alunos produzem 
textos ou relatos sobre 
experimentos realizados pelo 
menos uma vez por mês (Q2)  

1,17 0,08 2,27 0,35 0,08 0,62 

Declarar que usa jornais e 
revistas como material didático  

6,08 4,19 7,97 0,33 0,11 0,56 

Fonte: SARESP 2008 e 2012. Elaborado pelos autores. 

 

Para calcular a razão custo-efetividade, será considerado o custo do programa 

por professor participante. Para isso, divide-se o custo total pelo número de 

professores das disciplinas em questão que lecionam nas escolas do grupo de 

tratamento e que responderam ao questionário dos professores no SARESP 

2012. Esse número foi de 72 professores nas 5 escolas consideradas como 

sendo do grupo de tratamento. Dessa forma, o custo por professor participante 

é de R$ 1.764.699,05 ÷ 72 = R$ 24.509,71 (vide informações disponíveis no 

Quadro 2). 

Por fim, o Quadro 5 apresenta as razões custo-efetividade considerando os 

impactos em questão. São considerados três cenários possíveis: pessimista 

(usando o impacto do pior cenário do Quadro 4), realista (usando o coeficiente 

do Quadro 4) e otimista (usando o impacto do melhor cenário do Quadro 4). 

Dessa forma, considerando o cenário realista, pode-se dizer que: (i) foi preciso 

investir R$ 70.024,04 por professor de Ciências, Química e/ou Biologia entre 

2009 e 2012 para aumentar em 1 ponto percentual a chance de esse professor 

engajar os alunos na produção de textos ou relatos sobre experimentos 

realizados pelo menos uma vez por mês; e (ii) foi preciso investir R$ 73.364,20 

por professor de Ciências, Química e/ou Biologia entre 2009 e 2012 para 

aumentar em 1 ponto percentual a chance de esse professor usar jornais e 

revistas como material didático. 

É importante notar que é possível calcular a razão custo-efetividade para cada 

um dos impactos obtidos a partir da realização do programa (vide Quadro 5). 

Cada razão calculada considera apenas o impacto sobre aquela dimensão 
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específica. Em outras palavras, nessa análise atribui-se todos os custos do 

programa a um impacto apenas. No entanto, como os impactos não são 

excludentes, na presença de mais de um impacto encontrado, pode-se dizer 

que esses custos estão superestimados quando se analisa cada dimensão 

individualmente. Embora fosse desejável, não é possível dividir os custos do 

projeto entre os diferentes impactos encontrados. 

 

Quadro 5 – Razão Custo-Efetividade 

Variável Dependente  

Razão Custo-Efetividade 

Cenário 
Pessimista 

Cenário 
Realista 

Cenário 
Otimista 

Declarar que os alunos produzem 
textos ou relatos sobre experimentos 
realizados pelo menos uma vez por 
mês  

R$ 298.654,87 R$ 70.024,04 R$ 39.661,65 

Declarar que usa jornais e revistas 
como material didático  

R$ 224.958,78 R$ 73.364,20 R$ 43.828,85 

Fonte: SARESP 2008 e 2012 e Instituto Fernand Braudel. Elaborado pelos autores. 

 

7. Conclusões 

Nesse relatório, foram apresentados os principais resultados da avaliação 

econômica do Programa Academia de Ciência do Instituto Fernand Braudel.  

A avaliação de impacto foi feita com dados do SARESP de 2007 a 2012 e, 

utilizando a metodologia de diferenças em diferenças com pareamento via 

propensity score. Para cada escola que recebeu o programa, foram 

identificadas escolas similares que serviram como grupo de controle na 

avaliação. Dessa forma, compararam-se professores ou alunos nas escolas  

de tratamento com professores ou alunos nas escolas de controle. 

Com base nos resultados da avaliação de impacto, pode-se dizer que o 

programa teve impacto positivo sobre o comportamento dos professores no 

que diz respeito à ampliação da gama de estratégias de ensino utilizadas pelos 

professores. Em média, professores em escolas que receberam o programa 

apresentam maior probabilidade de realizar experimentos em sala de aula com 
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os alunos, realizar observações de estudo do meio com os alunos, solicitar a 

realização de pesquisas extraclasse aos alunos e usar jornais, revistas, 

enciclopédias e artigos científicos como material didático. 

Considerando os impactos sobre o comportamento dos alunos, os resultados 

da avaliação mostram que, em média, alunos de escolas que receberam o 

programa apresentam maior probabilidade de declarar que pretendem 

ingressar no Ensino Superior que alunos de escolas que não receberam o 

programa e que foram pareadas a partir do propensity score (alunos de 7º ano 

do E.F. e de 3º ano do E.M.). Por fim, considerando o desempenho escolar dos 

alunos, não foram encontrados impactos sobre o desempenho em Matemática, 

Língua Portuguesa e Ciências nas turmas de 7º e 9º ano do E.F. e 3º ano do 

E.M. A única exceção foi o caso da avaliação considerando o efeito de 1 ano de 

exposição ao programa (comparação 2007-2009, lembrando que o programa 

se iniciou em 2009) no desempenho em Língua Portuguesa e em Matemática 

no 7º ano do E.F., caso em que o programa teve impacto positivo e 

estatisticamente significante. 

Dada a natureza do programa e das dimensões dos impactos encontrados, 

optou-se por utilizar a razão custo-efetividade na análise de retorno econômico. 

Considerando um cenário realista, verificou-se que: (i) foi preciso investir  

R$ 70.024,04 por professor de Ciências, Química e/ou Biologia entre 2009 e 

2012 para aumentar em 1 ponto percentual a chance de esse professor engajar 

os alunos na produção de textos ou relatos sobre experimentos realizados pelo 

menos uma vez por mês; e (ii) foi preciso investir R$ 73.364,20 por professor 

de Ciências, Química e/ou Biologia entre 2009 e 2012 para aumentar em  

1 ponto percentual a chance de esse professor usar jornais e revistas como 

material didático. 

É importante lembrar que, como os dados utilizados foram os do SARESP,  

foi possível incluir na análise apenas os indivíduos de anos/séries que 

participaram da pesquisa, o que não compreende a totalidade de alunos 

participantes do programa. Com isso, é possível que os resultados 

apresentados possam estar subestimando ou superestimando os efeitos totais 
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do programa, a depender de como a amostra de participantes se relaciona com 

a totalidade de alunos participantes do programa. 

Além disso, como a seleção das escolas que receberam o programa foi 

baseada prioritariamente em características não observáveis, é possível que 

haja viés de seleção. O uso do pareamento baseado no propensity score é 

uma forma de selecionar como grupo de controle escolas que apresentem 

características observáveis semelhantes às apresentadas pelas escolas do 

grupo de tratamento, mas é possível que os grupos sejam diferentes em 

termos de características não observáveis. Dessa forma, deve-se ter cautela na 

interpretação dos resultados obtidos, uma vez que não é possível extinguir a 

possibilidade de eles serem fruto de diferenças em características não 

observáveis entre os grupos de tratamento e controle. 
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9. Anexos 

9.1. Anexo 1 – Informações sobre as Atividades no Contraturno 

Conforme comentado anteriormente, não foi possível conduzir uma avaliação 

de impacto para as atividades para alunos no contraturno. Nesse anexo, serão 

apresentados resultados de testes de diferença de médias entre alunos 

participantes e alunos não participantes dessas atividades por escola e série, 

para os anos de 2009 e de 2010. 

É importante ressaltar que as diferenças encontradas não podem ser atribuídas 

exclusivamente à participação no contraturno, uma vez que não se trata de 

exercício de avaliação de impacto propriamente dito e que se sabe que os 

alunos participantes não foram selecionados de forma aleatória. Pelo contrário, 

a seleção foi baseada em características não observáveis e mesmo em 

autosseleção, já que a participação era voluntária. Além disso, pelo fato de as 

turmas serem multisseriadas e de o SARESP envolver apenas algumas 

séries/anos, só foi possível obter informação de um número bastante reduzido 

de participantes dessas atividades. Os resultados apresentados a seguir estão 

restritos a essa subamostra de alunos participantes localizados. Não se pode 

afirmar que os alunos para os quais se tem informações no SARESP são 

representativos de suas turmas de contraturno como um todo. 

As Tabelas A1 e A2 apresentam, respectivamente, esses resultados para os 

anos de 2009 e 2010 (ambos posteriores ao início da realização do programa). 
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Em 2009, nota-se que, em média: (i) os alunos do 3º ano do E.M. da E.E. 

Ernesto Quissak que eram participantes das atividades no contraturno 

apresentavam maior desempenho em Matemática que os demais alunos de 

suas turmas; e (ii) a proporção de alunos do 9º ano do E.F. da E.E. José 

Pereira Éboli que eram participantes das atividades no contraturno e que 

queriam ingressar no Ensino Superior era maior que a observada dentre os 

demais alunos de suas turmas. 

Já em 2010, nota-se que, em média: (i) os alunos do 3º ano do E.M. da E.E. 

Francisco Emygdio Pereira Neto que eram participantes das atividades no 

contraturno apresentavam maior desempenho em Matemática que os demais 

alunos de suas turmas; e (ii) a proporção de alunos do 3º ano do E.M. da E.E. 

Conselheiro Rodrigues Alves que eram participantes das atividades no 

contraturno e queriam ingressar no Ensino Técnico era maior que a observada 

dentre os demais alunos de suas turmas. 
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Tabela A1 – Contraturno, 2009: Testes de Diferenças de Médias: Participantes X Não Participantes 

Escola  Série/Ano Variável 
Média dos 

Não 
Participantes 

Núm. Obs. 
Não 

Participantes 

Média dos 
Participantes 

Núm. Obs. 
Participantes 

Estatística 
t 

P-valor 
Estat. 
Dif. a 
5%? 

E.E. ERNESTO 
QUISSAK 

3º ano  
do E.M. 

Nota de Língua Portuguesa 284,86 50 310,86 6 -1,63 0,11 Não 

Nota de Matemática 277,99 51 345,10 6 -3,69 0,00 Sim 

Quer Ens. Superior 0,51 49 0,50 6 0,05 0,96 Não 

Quer Ens. Técnico 0,24 49 0,33 6 -0,46 0,65 Não 

E.E. JOSÉ 
PEREIRA  
ÉBOLI 

9º ano  
do E.F. 

Nota de Língua Portuguesa 239,78 126 246,64 3 -0,27 0,78 Não 

Nota de Matemática 261,01 122 264,13 3 -0,12 0,91 Não 

Quer Ens. Superior 0,41 125 1,00 4 -2,39 0,02 Sim 

Quer Ens. Técnico 0,39 125 0,00 4 1,59 0,11 Não 

3º ano  
do E.M. 

Nota de Língua Portuguesa 268,32 100 270,14 5 -0,09 0,93 Não 

Nota de Matemática 262,73 94 274,61 6 -0,70 0,48 Não 

Quer Ens. Superior 0,53 111 0,33 6 0,94 0,35 Não 

Quer Ens. Técnico 0,24 111 0,50 6 -1,40 0,16 Não 

E.E. 
RODRIGUES 
ALVES 

9º ano  
do E.F. 

Nota de Língua Portuguesa 246,28 149 258,72 5 -0,64 0,53 Não 

Nota de Matemática 258,07 147 286,26 5 -1,70 0,09 Não 

Quer Ens. Superior 0,37 166 0,80 5 -1,94 0,05 Não 

Quer Ens. Técnico 0,42 166 0,20 5 0,99 0,32 Não 

3º ano  
do E.M. 

Nota de Língua Portuguesa 283,25 196 280,84 12 0,19 0,85 Não 

Nota de Matemática 281,17 195 262,39 11 1,33 0,19 Não 

Quer Ens. Superior 0,56 244 0,62 13 -0,38 0,70 Não 

Quer Ens. Técnico 0,23 244 0,15 13 0,60 0,55 Não 

Fonte: SARESP 2009. Elaborado pelos autores. 
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Tabela A2 – Contraturno, 2010: Testes de Diferenças de Médias: Participantes X Não Participantes 

Escola  Série/Ano Variável 
Média dos 

Não 
Participantes 

Núm. Obs. 
Não 

Participantes 

Média dos 
Participantes 

Núm. Obs. 
Participantes 

Estatística 
t 

P-valor 
Estat. 
Dif. a 
5%? 

E.E. SANTA 
DALMOLIN 

9º ano  
do E.F. 

Nota de Língua Portuguesa 237,95 127 251,75 4 -0,73 0,46 Não 

Nota de Matemática 246,22 127 271,25 4 -1,44 0,15 Não 

Quer Ens. Superior 0,45 93 0,33 3 0,40 0,69 Não 

Quer Ens. Técnico 0,29 93 0,67 3 -1,40 0,17 Não 

E.E. 
FRANCISCO 
EMYGDIO 

9º ano  
do E.F. 

Nota de Língua Portuguesa 257,76 194 245,66 5 0,64 0,53 Não 

Nota de Matemática 264,39 194 275,72 5 -0,55 0,58 Não 

Quer Ens. Superior 0,57 175 0,60 5 -0,13 0,90 Não 

Quer Ens. Técnico 0,31 175 0,20 5 0,52 0,61 Não 

3º ano  
do E.M. 

Nota de Língua Portuguesa 284,88 168 316,00 3 -1,29 0,20 Não 

Nota de Matemática 275,11 168 329,23 3 -2,14 0,03 Sim 

Quer Ens. Superior 0,64 163 0,67 3 -0,08 0,94 Não 

Quer Ens. Técnico 0,17 163 0,00 3 0,78 0,43 Não 

E.E. JOSÉ 
PEREIRA ÉBOLI 

3º ano  
do E.M. 

Nota de Língua Portuguesa 266,24 113 302,20 3 -1,37 0,17 Não 

Nota de Matemática 274,35 113 260,83 3 0,52 0,60 Não 

Quer Ens. Superior 0,56 107 1,00 3 -1,52 0,13 Não 

Quer Ens. Técnico 0,19 107 0,00 3 0,82 0,41 Não 

E.E. 
RODRIGUES 
ALVES 

3º ano  
do E.M. 

Nota de Língua Portuguesa 272,23 160 273,06 8 -0,05 0,96 Não 

Nota de Matemática 279,04 160 286,80 8 -0,52 0,60 Não 

Quer Ens. Superior 0,54 176 0,44 9 0,56 0,58 Não 

Quer Ens. Técnico 0,20 176 0,56 9 -2,57 0,01 Sim 

Fonte: SARESP 2010. Elaborado pelos autores. 
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9.2. Anexo 2 – Detalhamento da Metodologia 

9.2.1. Informações sobre as Escolas Incluídas no Grupo de Controle 

Devido à disponibilidade de dados e aos filtros prévios realizados no processo 

de pareamento, as escolas incluídas no grupo de controle variaram entre as 

análises realizadas. O Quadro A1 apresenta a lista de escolas que foram 

incluídas nesse grupo pelo menos uma vez em algum dos exercícios 

realizados. 

 

Quadro A1 – Lista de Escolas Incluídas pelo Menos Uma Vez no Grupo de 

Controle 

E.E. Profº Antonio da Cruz Payão 

E.E. Ayrton Senna da Silva 

E.E. Brazilia Tondi de Lima 

E.E. Profª Elvira Maria Giannico 

E.E. Jean Piaget 

E.E. Ministro Laudo Ferreira de Camargo 

E.E. Profª Maria Amalia de Magalhães Turner 

E.E. Maria Iracema Munhoz 

E.E. Maria Regina Demarchi Fanani 

E.E. Mario Francisco 

E.E. Ramão Gomes Portão 

E.E. Profº Rogério Lacaz 

E.E. São Pedro 

Fonte: SARESP. Elaborado pelos autores. 

 

O Quadro A2 apresenta informações sobre o número de alunos e a média 

simples do desempenho em Matemática, Língua Portuguesa e Ciências em 

2007 e em 2012 por ano/série. São consideradas tanto as escolas do grupo  

de tratamento quanto todas as escolas que em alguma das análises foram 

incluídas no grupo de controle (o fato de o número de escolas nesse grupo ser 
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maior que o número de escolas no grupo de tratamento explica a discrepância 

observada entre os grupos quanto ao número de alunos). 

Quadro A2 – Informações sobre as Escolas Incluídas pelo Menos Uma Vez 

no Grupo de Controle 

Ano Ano/Série Grupo 
Número 

de Alunos 
Língua 

Portuguesa 
Matemática Ciências 

2007 

7º ano do E.F. Controle 1.693 212,3475 200,1565 - 

7º ano do E.F. Tratamento 612 217,3714 203,2364 - 

9º ano do E.F. Controle 1.764 246,7055 237,3426 - 

9º ano do E.F. Tratamento 654 249,1595 232,2015 - 

3º ano do E.M. Controle 680 253,0129 260,1896 - 

3º ano do E.M. Tratamento 460 255,7739 266,5676 - 

2012 

7º ano do E.F. Controle 1.532 216,1348 218,7764 227,8634 
7º ano do E.F. Tratamento 657 216,6063 220,2472 231,8299 

9º ano do E.F. Controle 1.696 231,5436 247,0628 251,7804 
9º ano do E.F. Tratamento 712 238,3889 250,6066 261,0971 

3º ano do E.M. Controle 1.278 267,1114 272,0627 271,7071 
3º ano do E.M. Tratamento 721 276,9761 281,3053 279,4133 

Fonte: SARESP. Elaborado pelos autores. 

 

9.2.2. Modelos Estimados 

No caso do método de regressão múltipla, o modelo estimado foi: 

𝑦    =    𝛽0 +   𝛼𝑇   +   𝛽1𝑥1 +   𝛽1𝑥1 +   𝛽1𝑥1 +   ⋯  + 𝜖 

onde 𝑦 corresponde ao indicador de impacto, 𝑇 é uma Dummy indicativa do 

tratamento (varável binária igual a 0 para professores ou alunos em escolas do 

grupo de controle e igual a 1 para professores ou alunos em escolas do grupo 

de tratamento), 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … são outras características observáveis relevantes e 

𝜖 é um termo de erro. O parâmetro de interesse é 𝛼. Nas estimações, os  

erros-padrão foram calculados considerando cluster de escola. 

Já no caso do modelo de diferenças em diferenças, o modelo estimado foi: 

𝑦𝑖𝑡𝑠 = 𝛼 + 𝛽𝐷𝑡 + 𝛾𝑇𝑖𝑠 + 𝛿(𝐷𝑡 ∗ 𝑇𝑖𝑠) + 𝜆𝑠 + 𝜋𝑋𝑖𝑡𝑠 + 𝜖𝑖𝑡𝑠 

onde 𝑖 denota o professor ou aluno, 𝑡 denota o momento de tempo, 𝑠 denota a 

escola, 𝑦𝑖𝑡𝑠 corresponde ao indicador de impacto, 𝐷𝑡  é uma Dummy de tempo 

(varável binária igual a 0 para as observações do momento anterior ao início 
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programa e igual a 1 para as observações posteriores ao início do programa), 

𝑇𝑖𝑠 é uma Dummy de tratamento (varável binária igual a 0 para professores ou 

alunos em escolas do grupo de controle e igual a 1 para professores ou alunos 

em escolas do grupo de tratamento), 𝜆𝑠 é um efeito fixo da escola, 𝑋𝑖𝑡𝑠 é um 

conjunto de características observáveis do professor ou aluno e 𝜖𝑖𝑡𝑠 é um termo 

de erro. O parâmetro de interesse é 𝛿. Nas estimações, os erros-padrão foram 

calculados considerando-se cluster de escola. 

9.3. Anexo 3 – Estatísticas Descritivas 

9.3.1. Comportamento dos Professores 
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Tabela A3 – Comportamento dos Professores de Ciências, Química e Biologia (2008) 

Variável 

Escolas 
do estado 

de São 
Paulo 

Escolas 
de 

Guaratin-
guetá 

Escolas 
de São 

Bernardo 
do Campo 

Escolas 
de  

Trata-
mento 

E.E. 
Ernesto 
Quissak 

E.E. 
Francisco 
Emygdio 
Pereira 

Neto 

E.E. José 
Pereira 
Éboli 

E.E. 
Conselheiro 
Rodrigues 

Alves 

E.E. 
Santa 

Dalmolin 
Demarchi 

Corrige a lição pelo menos 1 vez por semana 
(média - %) 

81,3% 87,0% 82,7% 83,7% 100,0% 75,0% 80,0% 87,0% 76,9% 

Corrige a lição pelo menos 1 vez por semana 
(desvio-padrão) 

0,39 0,34 0,38 0,37 0,00 0,44 0,42 0,34 0,44 

Corrige a lição em todas as aulas (média - %) 36,6% 42,5% 34,5% 33,8% 57,1% 0,0% 60,0% 34,8% 38,5% 

Corrige a lição em todas as aulas (desvio-padrão) 0,48 0,5 0,48 0,48 0,51 0 0,52 0,49 0,51 

Avalia os alunos por meio de apresentações - freq. 
bimestral ou maior (média - %) 

82,2% 84,9% 75,3% 62,5% 100,0% 15,0% 80,0% 87,0% 38,5% 

Avalia os alunos por meio de apresentações - freq. 
bimestral ou maior (desvio-padrão) 

0,38 0,36 0,43 0,49 0,00 0,37 0,42 0,34 0,51 

Avalia os alunos por meio de participação - freq. 
bimestral ou maior (média - %) 

96,3% 92,5% 96,6% 87,5% 100,0% 100,0% 100,0% 60,9% 92,3% 

Avalia os alunos por meio de participação - freq. 
bimestral ou maior (desvio-padrão) 

0,19 0,26 0,18 0,33 0,00 0,00 0,00 0,50 0,28 

Avalia os alunos por meio de provas - freq. 
bimestral ou maior (média - %) 

98,3% 97,3% 98,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Avalia os alunos por meio de provas - freq. 
bimestral ou maior (desvio-padrão) 

0,13 0,16 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avalia os alunos por meio de trabalhos - freq. 
bimestral ou maior (média - %) 

98,3% 100,0% 99,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Avalia os alunos por meio de trabalhos - freq. 
bimestral ou maior (desvio-padrão) 

0,13 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dedica até 3 horas por semana para trabalho 
pedagógico fora da escola (média - %) 

26,4% 29,5% 24,0% 31,3% 64,3% 35,0% 40,0% 21,7% 0,0% 

Dedica até 3 horas por semana para trabalho 
pedagógico fora da escola (desvio-padrão) 

0,44 0,46 0,43 0,47 0,50 0,49 0,52 0,42 0,00 

Dedica mais de 3 horas por semana para trabalho 
pedagógico fora da escola (média - %) 

73,6% 70,5% 76,0% 68,8% 35,7% 65,0% 60,0% 78,3% 100,0% 

Dedica mais de 3 horas por semana para trabalho 
pedagógico fora da escola (desvio-padrão) 

0,44 0,46 0,43 0,47 0,50 0,49 0,52 0,42 0,00 

Passa lição de casa que requer mais de 20 min 
pelo menos 1 vez por semana (média - %) 

51,0% 50,0% 49,8% 53,8% 64,3% 50,0% 60,0% 56,5% 38,5% 
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Passa lição de casa que requer mais de 20 min 
pelo menos 1 vez por semana (desvio-padrão) 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,51 0,52 0,51 0,51 

 

Tabela A3 – continuação 

Variável 
Escolas do 
estado de 
São Paulo 

Escolas de 
Guaratin-

guetá 

Escolas de 
São 

Bernardo 
do Campo 

Escolas de  
Trata-
mento 

E.E. 
Ernesto 
Quissak 

E.E. 
Francisco 
Emygdio 

Pereira Neto 

E.E. José 
Pereira 
Éboli 

E.E. 
Conselheiro 
Rodrigues 

Alves 

E.E. Santa 
Dalmolin 
Demarchi 

Passa lição de casa que requer mais de 20 min em 
todas as aulas (média - %) 

5,3% 6,8% 1,5% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,4% 0,0% 

Passa lição de casa que requer mais de 20 min em 
todas as aulas (desvio-padrão) 

0,22 0,25 0,12 0,22 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 

Passa lição de casa que requer menos de  
20 min pelo menos 1 vez por semana (média - %) 

68,5% 81,5% 67,3% 76,2% 100,0% 25,0% 80,0% 91,3% 100,0% 

Passa lição de casa que requer menos de 20 min 
pelo menos 1 vez por semana (desvio-padrão) 

0,46 0,39 0,47 0,43 0,00 0,44 0,42 0,29 0,00 

Passa lição de casa que requer menos de  
20 min em todas as aulas (média - %) 

13,8% 33,6% 15,6% 27,5% 21,4% 0,0% 80,0% 26,1% 38,5% 

Passa lição de casa que requer menos de  
20 min em todas as aulas (desvio-padrão) 

0,34 0,47 0,36 0,45 0,43 0,00 0,42 0,45 0,51 

Utiliza atividades extraclasse ou extraescola  
(média - %) 

92,4% 95,0% 93,2% 92,5% 100,0% 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Utiliza atividades extraclasse ou extraescola 
(desvio-padrão) 

0,27 0,22 0,25 0,26 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 

Utiliza computadores (média - %) 59,2% 41,7% 47,0% 55,6% 63,6% 0,0% 50,0% 78,6% 100,0% 

Utiliza computadores (desvio-padrão) 0,49 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,58 0,43 0,00 

Utiliza fitas e DVDs (média - %) 83,9% 83,2% 81,1% 81,3% 100,0% 40,0% 75,0% 100,0% 100,0% 

Utiliza fitas e DVDs (desvio-padrão) 0,37 0,38 0,39 0,39 0,00 0,50 0,46 0,00 0,00 

Utiliza internet (média - %) 61,0% 51,5% 44,8% 58,5% 63,6% 0,0% 100,0% 76,9% 100,0% 

Utiliza internet (desvio-padrão) 0,49 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,44 0,00 

Utiliza jornais e revistas (média - %) 90,4% 91,3% 91,4% 86,7% 100,0% 75,0% 75,0% 100,0% 76,9% 

Utiliza jornais e revistas (desvio-padrão) 0,29 0,28 0,28 0,34 0,00 0,44 0,46 0,00 0,44 

Utiliza laboratórios/biblioteca (média - %) 76,0% 75,7% 73,0% 66,7% 100,0% 0,0% 75,0% 75,0% 100,0% 

Utiliza laboratórios/biblioteca (desvio-padrão) 0,43 0,43 0,44 0,48 0,00 0,00 0,46 0,45 0,00 

Desenvolvem experimentos em sala de aula (média - %) 44,0% 47,3% 39,4% 37,5% 78,6% 15,0% 60,0% 39,1% 7,7% 

Desenvolvem experimentos em sala de aula 
(desvio-padrão) 

0,50 0,50 0,49 0,49 0,43 0,37 0,52 0,50 0,28 
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Usam o laboratório para experimentos de Ciências, 
Química ou Biologia (média - %) 

16,0% 11,0% 18,7% 18,8% 14,3% 15,0% 0,0% 39,1% 7,7% 

Usam o laboratório para experimentos de Ciências, 
Química ou Biologia (desvio-padrão) 

0,37 0,31 0,39 0,39 0,36 0,37 0,00 0,50 0,28 

Produzem textos ou relatos sobre experimentos 
realizados (média - %) 

49,5% 51,4% 45,9% 37,5% 78,6% 15,0% 60,0% 39,1% 7,7% 

Produzem textos ou relatos sobre experimentos 
realizados (desvio-padrão) 

0,50 0,50 0,50 0,49 0,43 0,37 0,52 0,50 0,28 

Tabela A3 – continuação 

Variável 
Escolas do 
estado de 
São Paulo 

Escolas de 
Guaratin-

guetá 

Escolas de 
São 

Bernardo 
do Campo 

Escolas de  
Trata-
mento 

E.E. 
Ernesto 
Quissak 

E.E. 
Francisco 
Emygdio 

Pereira Neto 

E.E. José 
Pereira 
Éboli 

E.E. 
Conselheiro 
Rodrigues 

Alves 

E.E. Santa 
Dalmolin 
Demarchi 

Produzem relatórios com observações de estudos 
do meio (média - %) 

44,8% 48,6% 34,1% 30,0% 50,0% 15,0% 40,0% 39,1% 7,7% 

Produzem relatórios com observações de estudos 
do meio (desvio-padrão) 

0,50 0,50 0,47 0,46 0,52 0,37 0,52 0,50 0,28 

Realizam pesquisas extraclasse, a partir de temas 
apresentados em sala de aula (média - %) 

56,2% 69,9% 46,1% 58,7% 100,0% 15,0% 80,0% 69,6% 46,2% 

Realizam pesquisas extraclasse, a partir de temas 
apresentados em sala de aula (desvio-padrão) 

0,50 0,46 0,50 0,50 0,00 0,37 0,42 0,47 0,52 

Utilizam materiais diversos (madeira, isopor, fios 
etc.) para demonstração de conteúdos de Ciências, 
da Biologia ou da Química (média - %) 

33,5% 37,7% 28,0% 28,7% 57,1% 0,0% 60,0% 39,1% 0,0% 

Utilizam materiais diversos (madeira, isopor, fios 
etc.) para demonstração de conteúdos de Ciências, 
da Biologia ou da Química (desvio-padrão) 

0,47 0,49 0,45 0,46 0,51 0,00 0,52 0,50 0,00 

Produzem tabelas e gráficos, a partir dos 
experimentos realizados (média - %) 

48,8% 58,2% 47,5% 43,8% 100,0% 15,0% 60,0% 47,8% 7,7% 

Produzem tabelas e gráficos, a partir dos 
experimentos realizados (desvio-padrão) 

0,50 0,49 0,50 0,50 0,00 0,37 0,52 0,51 0,28 

Utilizam computadores para acessar imagens de 
plantas, animais e ambientes naturais (média - %) 

26,6% 38,4% 19,1% 31,3% 78,6% 15,0% 40,0% 26,1% 7,7% 

Utilizam computadores para acessar imagens  
de plantas, animais e ambientes naturais  
(desvio-padrão) 

0,44 0,49 0,39 0,47 0,43 0,37 0,52 0,45 0,28 

Visitam museus, zoológico e outros ambientes 
científicos extraclasse (média - %) 

1,6% 2,1% 0,2% 2,5% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Visitam museus, zoológico e outros ambientes 
científicos extraclasse (desvio-padrão) 

0,13 0,14 0,05 0,16 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Apresentam seminários em grupos sobre 
experimentos ou pesquisas realizadas (média - %) 

21,1% 33,6% 12,1% 36,3% 78,6% 15,0% 60,0% 39,1% 0,0% 

Apresentam seminários em grupos sobre 
experimentos ou pesquisas realizadas  
(desvio-padrão) 

0,41 0,47 0,33 0,48 0,43 0,37 0,52 0,50 0,00 

Número de professores (total) 40.457 146 889 80 14 20 10 23 13 

Fonte: SARESP 2008. Elaborado pelos autores. 
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Tabela A4 – Comportamento dos Professores de Ciências, Química e Biologia (2012) 

Variável 

Escolas 
do 

estado 
de São 
Paulo 

Escolas de 
Tratamento 

E.E. 
Ernesto 
Quissak 

E.E. 
Francisco 
Emygdio 
Pereira 

Neto 

E.E. 
José 

Pereira 
Éboli 

E.E. 
Conselheiro 
Rodrigues 

Alves 

E.E. Santa 
Dalmolin 
Demarchi 

Corrige a lição pelo menos 1 vez por semana (média - %) 83,5% 76,4% 100,0% 72,2% 100,0% 60,0% 25,0% 

Corrige a lição pelo menos 1 vez por semana (desvio-padrão) 0,37 0,43 0,00 0,46 0,00 0,51 0,46 

Corrige a lição em todas as aulas (média - %) 42,7% 31,9% 30,0% 44,4% 57,1% 0,0% 0,0% 

Corrige a lição em todas as aulas (desvio-padrão) 0,49 0,47 0,48 0,51 0,51 0,00 0,00 

Avalia os alunos por meio de apresentações - freq. bimestral  
ou maior (média - %) 

81,1% 80,6% 100,0% 44,4% 100,0% 100,0% 50,0% 

Avalia os alunos por meio de apresentações - freq. bimestral  
ou maior (desvio-padrão) 

0,39 0,40 0,00 0,51 0,00 0,00 0,53 

Avalia os alunos por meio de participação - freq. bimestral  
ou maior (média - %) 

96,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Avalia os alunos por meio de participação - freq. bimestral  
ou maior (desvio-padrão) 

0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avalia os alunos por meio de provas - freq. bimestral ou maior (média - 
%) 

98,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Avalia os alunos por meio de provas - freq. bimestral ou maior  
(desvio-padrão) 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avalia os alunos por meio de trabalhos - freq. bimestral  
ou maior (média - %) 

97,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Avalia os alunos por meio de trabalhos - freq. bimestral  
ou maior (desvio-padrão) 

0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dedica até 3 horas por semana para trabalho pedagógico fora da escola 
(média - %) 

30,6% 30,6% 60,0% 11,1% 66,7% 0,0% 0,0% 

Dedica até 3 horas por semana para trabalho pedagógico fora da escola 
(desvio-padrão) 

0,46 0,46 0,52 0,32 0,48 0,00 0,00 

Dedica mais de 3 horas por semana para trabalho pedagógico fora da 
escola (média - %) 

69,4% 69,4% 40,0% 88,9% 33,3% 100,0% 100,0% 

Dedica mais de 3 horas por semana para trabalho pedagógico fora da 
escola (desvio-padrão) 

0,46 0,46 0,52 0,32 0,48 0,00 0,00 

Passa lição de casa que requer mais de 20 min pelo menos  
1 vez por semana (média - %) 

56,7% 59,7% 70,0% 72,2% 33,3% 53,3% 100,0% 

Passa lição de casa que requer mais de 20 min pelo menos  
1 vez por semana (desvio-padrão) 

0,50 0,49 0,48 0,46 0,48 0,52 0,00 
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Passa lição de casa que requer mais de 20 min em todas  
as aulas (média - %) 

9,9% 11,1% 30,0% 0,0% 23,8% 0,0% 0,0% 

Passa lição de casa que requer mais de 20 min em todas  
as aulas (desvio-padrão) 

0,30 0,32 0,48 0,00 0,44 0,00 0,00 

 

Tabela A4 – continuação 

Variável 

Escolas 
do estado 

de São 
Paulo 

Escolas de 
Tratamento 

E.E. 
Ernesto 
Quissak 

E.E. 
Francisco 
Emygdio 

Pereira Neto 

E.E. 
José 

Pereira 
Éboli 

E.E. 
Conselheiro 
Rodrigues 

Alves 

E.E. Santa 
Dalmolin 
Demarchi 

Passa lição de casa que requer menos de 20 min pelo menos  
1 vez por semana (média - %) 

75,2% 75,0% 100,0% 72,2% 76,2% 60,0% 75,0% 

Passa lição de casa que requer menos de 20 min pelo menos  
1 vez por semana (desvio-padrão) 

0,43 0,44 0,00 0,46 0,44 0,51 0,46 

Passa lição de casa que requer menos de 20 min em todas as aulas 
(média - %) 

28,5% 37,5% 80,0% 33,3% 4,8% 40,0% 75,0% 

Passa lição de casa que requer menos de 20 min em todas as aulas 
(desvio-padrão) 

0,45 0,49 0,42 0,49 0,22 0,51 0,46 

Utiliza atividades extraclasse ou extraescola (média - %) 92,1% 92,3% 100,0% 72,2% 100,0% 100,0% 100,0% 

Utiliza atividades extraclasse ou extraescola (desvio-padrão) 0,27 0,27 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 

Utiliza computadores (média - %) 72,8% 71,4% 100,0% 27,8% 68,8% 100,0% 100,0% 

Utiliza computadores (desvio-padrão) 0,45 0,45 0,00 0,46 0,48 0,00 0,00 

Utiliza fitas e DVDs (média - %) 75,9% 89,6% 80,0% 72,2% 100,0% 100,0% 100,0% 

Utiliza fitas e DVDs (desvio-padrão) 0,43 0,31 0,42 0,46 0,00 0,00 0,00 

Utiliza internet (média - %) 72,9% 77,0% 100,0% 35,7% 68,8% 100,0% 100,0% 

Utiliza internet (desvio-padrão) 0,44 0,44 0,00 0,50 0,48 0,00 0,00 

Utiliza jornais e revistas (média - %) 76,7% 94,0% 80,0% 88,9% 100,0% 100,0% 100,0% 

Utiliza jornais e revistas (desvio-padrão) 0,42 0,24 0,42 0,32 0,00 0,00 0,00 

Utiliza laboratórios/biblioteca (média - %) 75,2% 89,6% 100,0% 88,9% 68,8% 100,0% 100,0% 

Utiliza laboratórios/biblioteca (desvio-padrão) 0,43 0,31 0,00 0,32 0,48 0,00 0,00 

Desenvolvem experimentos em sala de aula (média - %) 49,2% 61,1% 100,0% 22,2% 52,4% 100,0% 50,0% 

Desenvolvem experimentos em sala de aula (desvio-padrão) 0,50 0,49 0,00 0,43 0,51 0,00 0,53 

Produzem textos ou relatos sobre experimentos realizados (média - %) 54,4% 61,1% 100,0% 22,2% 52,4% 100,0% 50,0% 

Produzem textos ou relatos sobre experimentos realizados  
(desvio-padrão) 

0,50 0,49 0,00 0,43 0,51 0,00 0,53 

Produzem relatórios com observações de estudos do meio (média - %) 52,6% 62,5% 100,0% 38,9% 52,4% 100,0% 25,0% 
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Produzem relatórios com observações de estudos do meio  
(desvio-padrão) 

0,50 0,49 0,00 0,50 0,51 0,00 0,46 

Realizam pesquisas extraclasse, a partir de temas apresentados em 
sala de aula (média - %) 

64,8% 73,6% 100,0% 61,1% 52,4% 100,0% 75,0% 

Realizam pesquisas extraclasse, a partir de temas apresentados em 
sala de aula (desvio-padrão) 

0,48 0,44 0,00 0,50 0,51 0,00 0,46 

Utilizam materiais diversos (madeira, isopor, fios etc.) para 
demonstração de conteúdos de Ciências, Biologia ou Química (média - 
%) 

44,3% 41,7% 100,0% 11,1% 33,3% 60,0% 25,0% 

Utilizam materiais diversos (madeira, isopor, fios etc.) para 
demonstração de conteúdos de Ciências, Biologia ou Química (desvio-
padrão) 

0,50 0,50 0,00 0,32 0,48 0,51 0,46 

 

Tabela A4 – continuação 

Variável 

Escolas 
do estado 

de São 
Paulo 

Escolas de 
Tratamento 

E.E. 
Ernesto 
Quissak 

E.E. 
Francisco 
Emygdio 

Pereira Neto 

E.E. 
José 

Pereira 
Éboli 

E.E. 
Conselheiro 
Rodrigues 

Alves 

E.E. Santa 
Dalmolin 
Demarchi 

Produzem tabelas e gráficos, a partir dos experimentos realizados  
(média - %) 

56,2% 51,4% 100,0% 11,1% 52,4% 66,7% 50,0% 

Produzem tabelas e gráficos, a partir dos experimentos realizados  
(desvio-padrão) 

0,50 0,50 0,50 0,32 0,51 0,49 0,53 

Utilizam computadores para acessar imagens de plantas, animais  
e ambientes naturais (média - %) 

47,9% 63,9% 100,0% 61,1% 52,4% 66,7% 50,0% 

Utilizam computadores para acessar imagens de plantas, animais  
e ambientes naturais (desvio-padrão) 

0,50 0,48 0,50 0,50 0,51 0,49 0,53 

Visitam museus, zoológico e outros ambientes científicos extraclasse 
(média - %) 

5,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Visitam museus, zoológico, e outros ambientes científicos extraclasse 
(desvio-padrão) 

0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Número de professores (total) 44.749 72 10 18 21 15 8 

Fonte: SARESP 2012. Elaborado pelos autores. 
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Tabela A5 – Comportamento dos Professores de Matemática e Física (2008) 

Variável 

Escolas 
do estado 

de São 
Paulo 

Escolas 
de 

Guaratin-
guetá 

Escolas 
de São 

Bernardo 
do Campo 

Escolas 
de  

Trata-
mento 

E.E. 
Ernesto 
Quissak 

E.E. 
Francisco 
Emygdio 
Pereira 

Neto 

E.E. José 
Pereira 
Éboli 

E.E. 
Conselheiro 
Rodrigues 

Alves 

E.E. 
Santa 

Dalmolin 
Demarchi 

Corrige a lição pelo menos 1 vez por semana 
(média - %) 

88,5% 96,4% 86,1% 97,8% 92,3% 100,0% 95,0% 100,0% 100,0% 

Corrige a lição pelo menos 1 vez por semana 
(desvio-padrão) 

0,32 0,19 0,35 0,15 0,28 0,00 0,22 0,00 0,00 

Corrige a lição em todas as aulas (média - %) 53,1% 53,0% 55,0% 50,0% 15,4% 83,3% 55,0% 33,3% 58,8% 

Corrige a lição em todas as aulas (desvio-padrão) 0,5 0,5 0,5 0,50 0,38 0,38 0,51 0,48 0,51 

Avalia os alunos por meio de apresentações - freq. 
bimestral ou maior (média - %) 

67,9% 60,8% 61,5% 72,8% 92,3% 55,6% 60,0% 79,2% 82,4% 

Avalia os alunos por meio de apresentações - freq. 
bimestral ou maior (desvio-padrão) 

0,47 0,49 0,49 0,45 0,28 0,51 0,50 0,41 0,39 

Avalia os alunos por meio de participação - freq. 
bimestral ou maior (média - %) 

95,7% 99,4% 94,2% 97,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 88,2% 

Avalia os alunos por meio de participação - freq. 
bimestral ou maior (desvio-padrão) 

0,20 0,08 0,23 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 

Avalia os alunos por meio de provas - freq. 
bimestral ou maior (média - %) 

98,4% 100,0% 98,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Avalia os alunos por meio de provas - freq. 
bimestral ou maior (desvio-padrão) 

0,12 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avalia os alunos por meio de trabalhos - freq. 
bimestral ou maior (média - %) 

97,7% 96,4% 96,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Avalia os alunos por meio de trabalhos - freq. 
bimestral ou maior (desvio-padrão) 

0,15 0,19 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dedica até 3 horas por semana para trabalho 
pedagógico fora da escola (média - %) 

26,2% 27,1% 21,6% 42,4% 15,4% 55,6% 25,0% 83,3% 11,8% 

Dedica até 3 horas por semana para trabalho 
pedagógico fora da escola (desvio-padrão) 

0,44 0,45 0,41 0,50 0,38 0,51 0,44 0,38 0,33 

Dedica mais de 3 horas por semana para trabalho 
pedagógico fora da escola (média - %) 

73,8% 72,9% 78,4% 57,6% 84,6% 44,4% 75,0% 16,7% 88,2% 

Dedica mais de 3 horas por semana para trabalho 
pedagógico fora da escola (desvio-padrão) 

0,44 0,45 0,41 0,50 0,38 0,51 0,44 0,38 0,33 

Passa lição de casa que requer mais de 20 min 
pelo menos 1 vez por semana (média - %) 

65,8% 77,7% 65,2% 83,7% 92,3% 94,4% 75,0% 87,5% 70,6% 
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Passa lição de casa que requer mais de 20 min 
pelo menos 1 vez por semana (desvio-padrão) 

0,47 0,42 0,48 0,37 0,28 0,24 0,44 0,34 0,47 

 

Tabela A5 – continuação 

Variável 

Escolas 
do estado 

de São 
Paulo 

Escolas 
de 

Guaratin-
guetá 

Escolas 
de São 

Bernardo 
do Campo 

Escolas 
de  

Trata-
mento 

E.E. 
Ernesto 
Quissak 

E.E. 
Francisco 
Emygdio 
Pereira 

Neto 

E.E. José 
Pereira 
Éboli 

E.E. 
Conselheiro 
Rodrigues 

Alves 

E.E. 
Santa 

Dalmolin 
Demarchi 

Passa lição de casa que requer mais de 20 min em 
todas as aulas (média - %) 

12,6% 14,5% 16,6% 27,2% 0,0% 50,0% 0,0% 45,8% 29,4% 

Passa lição de casa que requer mais de 20 min em 
todas as aulas (desvio-padrão) 

0,33 0,35 0,37 0,45 0,00 0,51 0,00 0,51 0,47 

Passa lição de casa que requer menos de  
20 min pelo menos 1 vez por semana (média - %) 

75,9% 87,3% 70,3% 79,3% 92,3% 72,2% 75,0% 87,5% 70,6% 

Passa lição de casa que requer menos de 20 min 
pelo menos 1 vez por semana (desvio-padrão) 

0,43 0,33 0,46 0,41 0,28 0,46 0,44 0,34 0,47 

Passa lição de casa que requer menos de  
20 min em todas as aulas (média - %) 

26,5% 45,2% 24,1% 46,7% 15,4% 55,6% 55,0% 70,8% 17,6% 

Passa lição de casa que requer menos de  
20 min em todas as aulas (desvio-padrão) 

0,44 0,50 0,43 0,50 0,38 0,51 0,51 0,46 0,39 

Utiliza atividades extraclasse ou extraescola  
(média - %) 

92,0% 94,5% 91,2% 92,4% 92,3% 72,2% 95,0% 100,0% 100,0% 

Utiliza atividades extraclasse ou extraescola 
(desvio-padrão) 

0,27 0,23 0,28 0,27 0,28 0,46 0,22 0,00 0,00 

Utiliza computadores (média - %) 51,5% 39,0% 49,0% 40,6% 0,0% 28,6% 45,5% 57,9% 66,7% 

Utiliza computadores (desvio-padrão) 0,50 0,49 0,50 0,49 0,00 0,47 0,52 0,51 0,49 

Utiliza fitas e DVDs (média - %) 61,1% 60,9% 55,4% 68,7% 0,0% 20,0% 95,0% 81,8% 100,0% 

Utiliza fitas e DVDs (desvio-padrão) 0,49 0,49 0,50 0,47 0,00 0,41 0,22 0,39 0,00 

Utiliza internet (média - %) 52,9% 39,5% 44,6% 44,6% 15,4% 30,0% 45,5% 52,4% 80,0% 

Utiliza internet (desvio-padrão) 0,50 0,49 0,50 0,50 0,38 0,48 0,52 0,51 0,42 

Utiliza jornais e revistas (média - %) 85,2% 87,7% 84,2% 88,7% 84,6% 72,2% 100,0% 90,5% 100,0% 

Utiliza jornais e revistas (desvio-padrão) 0,36 0,33 0,36 0,32 0,38 0,46 0,00 0,30 0,00 

Utiliza laboratórios/biblioteca (média - %) 28,9% 50,0% 32,8% 58,3% 0,0% 0,0% 60,0% 61,5% 70,0% 

Utiliza laboratórios/biblioteca (desvio-padrão) 0,45 0,51 0,47 0,50 0,00 0,00 0,52 0,51 0,48 

Fazem exercícios para automatizar procedimentos 
(média - %) 

89,6% 89,8% 90,2% 87,0% 100,0% 72,2% 80,0% 87,5% 100,0% 
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Fazem exercícios para automatizar procedimentos 
(desvio-padrão) 

0,31 0,30 0,30 0,34 0,00 0,46 0,41 0,34 0,00 

Lidam com problemas que exigem raciocínios 
diferentes e mais complexos que a maioria dos 
exemplos usuais (média - %) 

88,2% 88,6% 85,8% 92,4% 100,0% 100,0% 80,0% 100,0% 82,4% 

Lidam com problemas que exigem raciocínios 
diferentes e mais complexos que a maioria dos 
exemplos usuais (desvio-padrão) 

0,32 0,32 0,35 0,27 0,00 0,00 0,41 0,00 0,39 

Tabela A5 – continuação 

Variável 

Escolas 
do estado 

de São 
Paulo 

Escolas 
de 

Guaratin-
guetá 

Escolas 
de São 

Bernardo 
do Campo 

Escolas 
de  

Trata-
mento 

E.E. 
Ernesto 
Quissak 

E.E. 
Francisco 
Emygdio 
Pereira 

Neto 

E.E. José 
Pereira 
Éboli 

E.E. 
Conselheiro 
Rodrigues 

Alves 

E.E. 
Santa 

Dalmolin 
Demarchi 

Falam sobre soluções de problemas, discutindo os 
caminhos usados para encontrá-las (média - %) 

86,8% 83,1% 82,2% 92,4% 100,0% 100,0% 90,0% 91,7% 82,4% 

Falam sobre soluções de problemas, discutindo  
os caminhos usados para encontrá-las  
(desvio-padrão) 

0,34 0,38 0,38 0,27 0,00 0,00 0,31 0,28 0,39 

Gravam as regras que permitem obter respostas 
certas dos cálculos e problemas (média - %) 

78,3% 75,9% 77,4% 72,8% 100,0% 83,3% 45,0% 83,3% 58,8% 

Gravam as regras que permitem obter respostas 
certas dos cálculos e problemas (desvio-padrão) 

0,41 0,43 0,42 0,45 0,00 0,38 0,51 0,38 0,51 

Lidam com temas que aparecem em jornais e/ou 
revistas, discutindo sua relação com a matemática 
ou física (média - %) 

49,8% 54,2% 44,3% 51,1% 23,1% 16,7% 60,0% 79,2% 58,8% 

Lidam com temas que aparecem em jornais e/ou 
revistas, discutindo sua relação com a matemática 
ou física (desvio-padrão) 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,44 0,38 0,50 0,41 0,51 

Interpretam resultados numéricos obtidos para dar 
uma resposta adequada ao problema (média - %) 

88,0% 92,8% 87,9% 95,7% 100,0% 100,0% 100,0% 83,3% 100,0% 

Interpretam resultados numéricos obtidos para dar 
uma resposta adequada ao problema (desvio-
padrão) 

0,33 0,26 0,33 0,21 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 

Experimentam diferentes modos de resolver um 
problema ou de efetuar um cálculo (média - %) 

87,0% 84,9% 85,0% 78,3% 100,0% 100,0% 80,0% 54,2% 70,6% 

Experimentam diferentes modos de resolver um 
problema ou de efetuar um cálculo (desvio-padrão) 

0,34 0,36 0,36 0,41 0,00 0,00 0,41 0,51 0,47 
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Aprimoram a precisão e a velocidade de execução 
de cálculos (média - %) 

79,0% 87,3% 77,5% 92,4% 100,0% 88,9% 100,0% 79,2% 100,0% 

Aprimoram a precisão e a velocidade de execução 
de cálculos (desvio-padrão) 

0,41 0,33 0,42 0,27 0,00 0,32 0,00 0,41 0,00 

Número de professores (total) 45.588 166 928 92 13 18 20 24 17 

Fonte: SARESP 2008. Elaborado pelos autores. 
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Tabela A6 – Comportamento dos Professores de Matemática e Física (2012) 

Variável 
Escolas do 
estado de 
São Paulo 

Escolas de 
Tratamento 

E.E. 
Ernesto 
Quissak 

E.E. 
Francisco 
Emygdio 

Pereira Neto 

E.E. José 
Pereira 
Éboli 

E.E. 
Conselheiro 
Rodrigues 

Alves 

E.E. Santa 
Dalmolin 
Demarchi 

Corrige a lição pelo menos 1 vez por semana (média - %) 82,4% 81,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 

Corrige a lição pelo menos 1 vez por semana (desvio-padrão) 0,38 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 

Corrige a lição em todas as aulas (média - %) 44,7% 57,1% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 50,0% 

Corrige a lição em todas as aulas (desvio-padrão) 0,50 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 

Avalia os alunos por meio de apresentações - freq. bimestral  
ou maior (média - %) 

67,8% 95,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 

Avalia os alunos por meio de apresentações - freq. bimestral  
ou maior (desvio-padrão) 

0,47 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 

Avalia os alunos por meio de participação - freq. bimestral  
ou maior (média - %) 

96,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Avalia os alunos por meio de participação - freq. bimestral  
ou maior (desvio-padrão) 

0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avalia os alunos por meio de provas - freq. bimestral ou maior 
(média - %) 

98,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Avalia os alunos por meio de provas - freq. bimestral ou maior 
(desvio-padrão) 

0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avalia os alunos por meio de trabalhos - freq. bimestral  
ou maior (média - %) 

97,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Avalia os alunos por meio de trabalhos - freq. bimestral  
ou maior (desvio-padrão) 

0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dedica até 3 horas por semana para trabalho pedagógico fora  
da escola (média - %) 

31,5% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Dedica até 3 horas por semana para trabalho pedagógico fora  
da escola (desvio-padrão) 

0,46 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dedica mais de 3 horas por semana para trabalho pedagógico 
fora da escola (média - %) 

68,5% 71,4% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Dedica mais de 3 horas por semana para trabalho pedagógico 
fora da escola (desvio-padrão) 

0,46 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Passa lição de casa que requer mais de 20 min pelo menos  
1 vez por semana (média - %) 

59,0% 71,4% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 50,0% 

Passa lição de casa que requer mais de 20 min pelo menos  
1 vez por semana (desvio-padrão) 

0,49 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 

Passa lição de casa que requer mais de 20 min em todas  
as aulas (média - %) 

13,6% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 50,0% 
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Passa lição de casa que requer mais de 20 min em todas  
as aulas (desvio-padrão) 

0,34 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 

 

Tabela A6 – continuação 

Variável 
Escolas do 
estado de 
São Paulo 

Escolas de 
Tratamento 

E.E. 
Ernesto 
Quissak 

E.E. 
Francisco 
Emygdio 

Pereira Neto 

E.E. José 
Pereira 
Éboli 

E.E. 
Conselheiro 
Rodrigues 

Alves 

E.E. Santa 
Dalmolin 
Demarchi 

Passa lição de casa que requer menos de 20 min pelo menos  
1 vez por semana (média - %) 

75,6% 95,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 

Passa lição de casa que requer menos de 20 min pelo menos  
1 vez por semana (desvio-padrão) 

0,43 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 

Passa lição de casa que requer menos de 20 min em todas  
as aulas (média - %) 

33,2% 57,1% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 50,0% 

Passa lição de casa que requer menos de 20 min em todas  
as aulas (desvio-padrão) 

0,47 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 

Utiliza atividades extraclasse ou extraescola (média - %) 89,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Utiliza atividades extraclasse ou extraescola (desvio-padrão) 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utiliza computadores (média - %) 68,7% 73,3% 0,0% 100,0% 100,0%  50,0% 

Utiliza computadores (desvio-padrão) 0,46 0,46 0,00 0,00 0,00  0,71 

Utiliza fitas e DVDs (média - %) 60,8% 95,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 

Utiliza fitas e DVDs (desvio-padrão) 0,49 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 

Utiliza internet (média - %) 68,4% 73,3% 0,0% 100,0% 100,0%  50,0% 

Utiliza internet (desvio-padrão) 0,46 0,46 0,00 0,00 0,00  0,71 

Utiliza jornais e revistas (média - %) 66,4% 66,7% 100,0% 100,0% 0,0%  100,0% 

Utiliza jornais e revistas (desvio-padrão) 0,47 0,49 0,00 0,00 0,00  0,00 

Utiliza laboratórios/biblioteca (média - %) 60,2% 95,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 

Utiliza laboratórios/biblioteca (desvio-padrão) 0,49 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 

Fazem exercícios para automatizar procedimentos (média - %) 91,4% 76,2% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Fazem exercícios para automatizar procedimentos (desvio-
padrão) 

0,28 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lidam com problemas que exigem raciocínios diferentes e 
mais complexos que a maioria dos exemplos usuais (média - 
%) 

83,1% 85,7% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Lidam com problemas que exigem raciocínios diferentes e 
mais complexos que a maioria dos exemplos usuais (desvio-
padrão) 

0,37 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Falam sobre soluções de problemas, discutindo os caminhos 
usados para encontrá-las (média - %) 

87,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Falam sobre soluções de problemas, discutindo os caminhos 
usados para encontrá-las (desvio-padrão) 

0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gravam as regras que permitem obter respostas certas dos 
cálculos e problemas (média - %) 

79,4% 76,2% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Gravam as regras que permitem obter respostas certas dos 
cálculos e problemas (desvio-padrão) 

0,40 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lidam com temas que aparecem em jornais e/ou revistas, 
discutindo sua relação com a matemática ou física (média - %) 

59,9% 85,7% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabela A6 – continuação 

Variável 
Escolas do 
estado de 
São Paulo 

Escolas de 
Tratamento 

E.E. 
Ernesto 
Quissak 

E.E. 
Francisco 
Emygdio 

Pereira Neto 

E.E. José 
Pereira 
Éboli 

E.E. 
Conselheiro 
Rodrigues 

Alves 

E.E. Santa 
Dalmolin 
Demarchi 

Lidam com temas que aparecem em jornais e/ou revistas, 
discutindo sua relação com a matemática ou física (desvio-
padrão) 

0,49 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Interpretam resultados numéricos obtidos para dar uma 
resposta adequada ao problema (média - %) 

86,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Interpretam resultados numéricos obtidos para dar uma 
resposta adequada ao problema (desvio-padrão) 

0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Experimentam diferentes modos de resolver um problema ou  
de efetuar um cálculo (média - %) 

82,4% 85,7% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Experimentam diferentes modos de resolver um problema ou  
de efetuar um cálculo (desvio-padrão) 

0,38 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aprimoram a precisão e a velocidade de execução de cálculos 
(média - %) 

74,5% 61,9% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Aprimoram a precisão e a velocidade de execução de cálculos 
(desvio-padrão) 

0,44 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Número de professores (total) 10.499 21 3 5 5 6 2 

Fonte: SARESP 2008. Elaborado pelos autores. 
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9.3.2. Comportamento dos Alunos e Percepções sobre os Professores segundo os Alunos 

Tabela A7 – Comportamento dos Alunos e Percepções sobre o Comportamento dos Professores como um Todo  

(7° ano do E.F., 2010) 

Grupo 

Número 
de alunos 

Prof. usa 
laboratório sempre 

Prof. usa 
laboratório às vezes 

Quer cursar  
Ens. Superior 

Quer cursar  
Ens. Técnico 

Quer cursar Ens. 
Superior ou 

Técnico 

Total 
Média - 

% 
Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Escolas do estado de São Paulo 34.7586 9,9% 0,30 42,4% 0,49 54,4% 0,50 14,0% 0,35 68,4% 0,46 

Escolas de Guaratinguetá 537 22,4% 0,42 67,3% 0,47 52,3% 0,50 20,7% 0,41 73,0% 0,44 

Escolas de São Bernardo do 
Campo 

8.784 13,1% 0,34 51,1% 0,50 55,1% 0,50 15,4% 0,36 70,5% 0,46 

Escolas de Tratamento 436 14,5% 0,35 56,3% 0,50 58,0% 0,49 14,7% 0,35 72,7% 0,45 

E.E. Francisco Emygdio Pereira 
Neto 

164 2,0% 0,14 12,0% 0,33 60,4% 0,49 15,2% 0,36 75,6% 0,43 

E.E. José Pereira Éboli 165 30,7% 0,46 95,6% 0,21 56,4% 0,50 15,8% 0,37 72,1% 0,45 

E.E. Santa Dalmolin Demarchi 107 4,2% 0,20 46,3% 0,50 57,0% 0,50 12,1% 0,33 69,2% 0,46 

Fonte: SARESP 2010. Elaborado pelos autores. 

 

Tabela A8 – Comportamento dos Alunos e Percepções sobre o Comportamento dos Professores como um Todo  

(9° ano do E.F., 2010) 

Grupo 

Número 
de alunos 

Prof. usa 
laboratório sempre 

Prof. usa 
laboratório às vezes 

Quer cursar  
Ens. Superior 

Quer cursar  
Ens. Técnico 

Quer cursar Ens. 
Superior ou Técnico 

Total 
Média - 

% 
Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Escolas do estado de São Paulo 34.1586 6,7% 0,25 39,4% 0,49 47,7% 0,50 21,3% 0,41 69,0% 0,46 

Escolas de Guaratinguetá 581 5,2% 0,22 63,3% 0,48 34,1% 0,47 36,8% 0,48 70,9% 0,45 

Escolas de São Bernardo do Campo 8.684 9,1% 0,29 37,7% 0,48 46,1% 0,50 25,8% 0,44 71,9% 0,45 

Escolas de Tratamento 437 4,8% 0,21 56,9% 0,50 44,9% 0,50 35,9% 0,48 80,8% 0,39 

E.E. Francisco Emygdio Pereira Neto 180 3,5% 0,19 11,3% 0,32 57,2% 0,50 30,6% 0,46 87,8% 0,33 
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E.E. José Pereira Éboli 161 7,6% 0,27 93,8% 0,24 31,1% 0,46 45,3% 0,50 76,4% 0,43 

E.E. Santa Dalmolin Demarchi 96 2,2% 0,15 68,5% 0,47 44,8% 0,50 30,2% 0,46 75,0% 0,44 

Fonte: SARESP 2010. Elaborado pelos autores. 

 

Tabela A9 – Comportamento dos Alunos e Percepções sobre o Comportamento dos Professores como um Todo  

(3° ano do E.M., 2010) 

Grupo 

Número 
de 

alunos 

Prof. usa 
laboratório 

sempre 

Prof. usa 
laboratório  

às vezes 

Quer cursar  
Ens. Superior 

Quer cursar  
Ens. Técnico 

Quer cursar  
Ens. Superior  

ou Técnico 

Escolheu 
profissão ligada 

a Ciências 

Total 
Média - 

% 
Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Escolas do estado de São Paulo 27.8111 4,3% 0,20 37,2% 0,48 57,2% 0,49 17,2% 0,38 74,3% 0,44 50,5% 0,50 

Escolas de Guaratinguetá 747 17,7% 0,38 62,8% 0,48 47,9% 0,50 25,3% 0,44 73,2% 0,44 49,1% 0,50 

Escolas de São Bernardo do Campo 6.033 6,5% 0,25 39,2% 0,49 59,3% 0,49 17,7% 0,38 77,0% 0,42 50,1% 0,50 

Escolas de Tratamento 528 17,2% 0,38 64,5% 0,48 58,1% 0,49 19,0% 0,39 77,1% 0,42 50,3% 0,50 

E.E. Francisco Emygdio Pereira Neto 168 0,8% 0,09 9,9% 0,30 64,5% 0,48 16,9% 0,38 81,3% 0,39 56,8% 0,50 

E.E. José Pereira Éboli 112 25,0% 0,44 91,7% 0,28 57,3% 0,50 18,2% 0,39 75,5% 0,43 51,3% 0,50 

E.E. Conselheiro Rodrigues Alves 186 28,4% 0,45 96,2% 0,19 53,5% 0,50 21,6% 0,41 75,1% 0,43 46,7% 0,50 

E.E. Santa Dalmolin Demarchi 62 0,0% 0,00 24,5% 0,43 55,9% 0,50 18,6% 0,39 74,6% 0,44 37,5% 0,49 

Fonte: SARESP 2010. Elaborado pelos autores. 



 

 

84 

 

Tabela A10 – Percepções sobre o Comportamento dos Professores de Ciências – Declaram que o professor “nunca”  

(7° ano do E.F., 2010) 

Grupo 

Leva à  
feira de 
Ciências 

Utiliza filmes  
e vídeos 

educativos 

Indica material 
científico  

para leitura 

Indica 
enciclopédias 

e livros  
de Ciências 

Propõe 
atividades  

de pesquisa, 
laboratório  
e trabalhos 
individuais 

Propõe 
trabalhos  

para serem 
realizados  
em grupos 

Relaciona os 
conteúdos de 
Ciências às 

situações do 
cotidiano 

Costuma 
mostrar a 
aplic. dos 
cont. de 

Ciências em 
outras 

disciplinas 

Leva os alunos 
a visitar 
museus, 

exposições e 
outros lugares 

educativos 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Escolas do estado  
de São Paulo 

71% 0,45 47% 0,50 41% 0,49 27% 0,44 25% 0,43 11% 0,31 17% 0,37 28% 0,45 69% 0,46 

Escolas de 
Guaratinguetá 

51% 0,50 30% 0,46 31% 0,46 18% 0,39 16% 0,37 6% 0,24 10% 0,30 19% 0,39 53% 0,50 

Escolas de São 
Bernardo do Campo 

75% 0,43 48% 0,50 46% 0,50 29% 0,46 22% 0,41 11% 0,32 19% 0,39 32% 0,46 74% 0,44 

Escolas de 
Tratamento 

50% 0,50 27% 0,45 22% 0,42 13% 0,34 9% 0,28 7% 0,26 10% 0,30 18% 0,39 51% 0,50 

E.E. Francisco 
Emygdio Pereira Neto 

82% 0,39 70% 0,46 44% 0,50 22% 0,41 16% 0,36 12% 0,32 14% 0,35 26% 0,44 82% 0,38 

E.E. José Pereira 
Éboli 

6% 0,23 1% 0,11 1% 0,11 1% 0,11 1% 0,11 1% 0,11 1% 0,08 1% 0,11 4% 0,19 

E.E. Santa Dalmolin 
Demarchi 

67% 0,47 6% 0,23 24% 0,43 18% 0,39 11% 0,31 9% 0,29 18% 0,38 32% 0,47 78% 0,41 

Fonte: SARESP 2010. Elaborado pelos autores. 
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Tabela A11 – Percepções sobre o Comportamento dos Professores de Ciências – Declaram que o professor "nunca"  

(9° ano do E.F., 2010) 

Grupo 

Leva à  
feira de 
ciências 

Utiliza filmes  
e vídeos 

educativos 

Indica material 
científico  

para leitura 

Indica 
enciclopédias 

e livros  
de ciências 

Propõe 
atividades  

de pesquisa, 
laboratório  
e trabalhos 
individuais 

Propõe 
trabalhos  

para serem 
realizados  
em grupos 

Relaciona os 
conteúdos de 

ciências às 
situações do 

cotidiano 

Costuma 
mostrar a 
aplic. dos 

cont. Ciências 
em outras 
disciplinas 

Leva os alunos 
a visitar 
museus, 

exposições e 
outros lugares 

educativos 
Média - 

% 
Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Escolas do estado  
de São Paulo 

72% 0,45 47% 0,50 46% 0,50 33% 0,47 26% 0,44 11% 0,31 18% 0,38 35% 0,48 73% 0,45 

Escolas de 
Guaratinguetá 

59% 0,49 34% 0,48 34% 0,47 21% 0,41 17% 0,37 7% 0,25 14% 0,34 27% 0,44 64% 0,48 

Escolas de São 
Bernardo do Campo 

76% 0,43 52% 0,50 50% 0,50 37% 0,48 26% 0,44 12% 0,33 20% 0,40 37% 0,48 74% 0,44 

Escolas de 
Tratamento 

54% 0,50 28% 0,45 35% 0,48 24% 0,43 11% 0,32 4% 0,19 12% 0,33 25% 0,43 55% 0,50 

E.E. Francisco 
Emygdio Pereira Neto 

80% 0,40 61% 0,49 57% 0,50 40% 0,49 19% 0,39 8% 0,27 20% 0,40 38% 0,49 79% 0,41 

E.E. José Pereira 
Éboli 

17% 0,38 6% 0,24 8% 0,27 4% 0,19 3% 0,16 0% 0,00 1% 0,11 6% 0,25 20% 0,40 

E.E. Santa Dalmolin 
Demarchi 

70% 0,46 5% 0,23 38% 0,49 28% 0,45 12% 0,32 3% 0,18 16% 0,37 31% 0,46 72% 0,45 

Fonte: SARESP 2010. Elaborado pelos autores. 
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Tabela A12 – Percepções sobre o Comportamento dos Professores de Biologia – Declaram que o professor "nunca"  

(3° ano do E.M., 2010) 

Grupo 

Realiza 
experimentos 

na aula 

Propõe 
atividades de 

debates e 
seminários 

com os 
alunos 

Indica jornais 
e revistas 
para ler 

Indica o uso 
de 

enciclopédia 
e livros da 
disciplina 

Propõe 
atividades de 

pesquisa e 
trabalhos 

individuais 

Propõe 
trabalhos 

para serem 
realizados em 

grupos 

Utiliza filmes 
ou vídeos 
educativos 

Relaciona os 
conteúdos da 
disciplina às 
situações do 

cotidiano 

Costuma 
mostrar a 
aplic. dos 
cont. em 
outras 

disciplinas 

Leva os 
alunos a 
visitar 

museus, 
exposições e 

outros 
lugares 

educativos 
Média - 

% 
Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Escolas do 
estado de 
São Paulo 

48% 0,50 38% 0,49 50% 0,50 34% 0,47 11% 0,31 15% 0,36 47% 0,50 28% 0,45 45% 0,50 72% 0,45 

Escolas de 
Guaratinguetá 

45% 0,50 37% 0,48 50% 0,50 33% 0,47 10% 0,31 15% 0,36 46% 0,50 27% 0,44 42% 0,49 77% 0,42 

Escolas de 
São Bernardo 
do Campo 

55% 0,50 44% 0,50 57% 0,50 41% 0,49 12% 0,32 16% 0,37 52% 0,50 34% 0,47 52% 0,50 76% 0,43 

Escolas de 
Tratamento 

39% 0,49 36% 0,48 44% 0,50 30% 0,46 10% 0,30 12% 0,33 48% 0,50 23% 0,42 39% 0,49 74% 0,44 

E.E. Francisco 
Emygdio 
Pereira Neto 

62% 0,49 57% 0,50 52% 0,50 42% 0,49 16% 0,37 15% 0,36 65% 0,48 27% 0,44 51% 0,50 80% 0,40 

E.E. José 
Pereira Éboli 

13% 0,34 17% 0,38 34% 0,48 13% 0,33 5% 0,21 4% 0,19 21% 0,41 15% 0,36 27% 0,45 69% 0,46 

E.E. 
Conselheiro 
Rodrigues 
Alves 

30% 0,46 25% 0,44 40% 0,49 26% 0,44 9% 0,28 15% 0,36 48% 0,50 22% 0,41 32% 0,47 71% 0,45 

E.E. Santa 
Dalmolin 
Demarchi 

53% 0,50 48% 0,50 53% 0,50 37% 0,49 8% 0,27 11% 0,32 50% 0,50 27% 0,45 51% 0,50 72% 0,45 

Fonte: SARESP 2010. Elaborado pelos autores. 
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Tabela A13 – Percepções sobre o Comportamento dos Professores de Química – Declaram que o professor "nunca"  

(3° ano do E.M., 2010) 

Grupo 

Realiza 
experimentos 

na aula 

Propõe 
atividades de 

debates e 
seminários 

com os 
alunos 

Indica jornais 
e revistas 
para ler 

Indica o uso 
de 

enciclopédia 
e livros da 
disciplina 

Propõe 
atividades de 

pesquisa e 
trabalhos 

individuais 

Propõe 
trabalhos 

para serem 
realizados em 

grupos 

Utiliza filmes 
ou vídeos 
educativos 

Relaciona os 
conteúdos da 
disciplina às 
situações do 

cotidiano 

Costuma 
mostrar a 
aplic. dos 
cont. em 
outras 

disciplinas 

Leva os 
alunos a 
visitar 

museus, 
exposições e 

outros 
lugares 

educativos 
Média - 

% 
Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Escolas do 
estado de 
São Paulo 

37% 0,48 46% 0,50 57% 0,50 43% 0,50 13% 0,34 20% 0,40 59% 0,49 32% 0,47 46% 0,50 75% 0,43 

Escolas de 
Guaratinguetá 

33% 0,47 45% 0,50 54% 0,50 42% 0,49 15% 0,35 17% 0,37 58% 0,49 32% 0,47 42% 0,49 77% 0,42 

Escolas de 
São Bernardo 
do Campo 

50% 0,50 55% 0,50 64% 0,48 52% 0,50 16% 0,37 23% 0,42 66% 0,47 41% 0,49 54% 0,50 80% 0,40 

Escolas de 
Tratamento 

40% 0,49 50% 0,50 60% 0,49 46% 0,50 15% 0,36 17% 0,38 62% 0,48 41% 0,49 49% 0,50 77% 0,42 

E.E. 
Francisco 
Emygdio 
Pereira Neto 

75% 0,43 80% 0,40 80% 0,40 65% 0,48 23% 0,42 27% 0,44 79% 0,41 64% 0,48 74% 0,44 88% 0,32 

E.E. José 
Pereira Éboli 

12% 0,32 32% 0,47 46% 0,50 31% 0,46 6% 0,24 10% 0,30 59% 0,49 28% 0,45 33% 0,47 74% 0,44 

E.E. 
Conselheiro 
Rodrigues 
Alves 

17% 0,37 32% 0,47 48% 0,50 32% 0,47 17% 0,37 15% 0,36 47% 0,50 26% 0,44 33% 0,47 68% 0,47 

E.E. Santa 
Dalmolin 
Demarchi 

65% 0,48 60% 0,49 65% 0,48 61% 0,49 3% 0,18 11% 0,32 71% 0,46 43% 0,50 58% 0,50 74% 0,44 

Fonte: SARESP 2010. Elaborado pelos autores. 
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Tabela A14 – Percepções sobre o Comportamento dos Professores de Física – Declaram que o professor "nunca" 

(3° ano do E.M., 2010) 

Grupo 

Realiza 
experimentos 

na aula 

Propõe 
atividades de 

debates e 
seminários 

com os 
alunos 

Indica jornais 
e revistas 
para ler 

Indica o uso 
de 

enciclopédia 
e livros da 
disciplina 

Propõe 
atividades de 

pesquisa e 
trabalhos 

individuais 

Propõe 
trabalhos 

para serem 
realizados em 

grupos 

Utiliza filmes 
ou vídeos 
educativos 

Relaciona os 
conteúdos da 
disciplina às 
situações do 

cotidiano 

Costuma 
mostrar a 
aplic. dos 
cont. em 
outras 

disciplinas 

Leva os 
alunos a 
visitar 

museus, 
exposições e 

outros 
lugares 

educativos 
Média - 

% 
Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Média - 
% 

Desvio-
padrão 

Escolas do 
estado de 
São Paulo 

38% 0,48 47% 0,50 57% 0,50 44% 0,50 15% 0,36 21% 0,41 55% 0,50 28% 0,45 44% 0,50 74% 0,44 

Escolas de 
Guaratinguetá 

22% 0,41 33% 0,47 51% 0,50 32% 0,47 12% 0,32 12% 0,32 46% 0,50 19% 0,39 36% 0,48 73% 0,44 

Escolas de 
São Bernardo 
do Campo 

48% 0,50 53% 0,50 63% 0,48 54% 0,50 18% 0,38 24% 0,43 61% 0,49 34% 0,47 52% 0,50 79% 0,41 

Escolas de 
Tratamento 

22% 0,41 36% 0,48 52% 0,50 36% 0,48 12% 0,33 13% 0,34 44% 0,50 23% 0,42 39% 0,49 69% 0,46 

E.E. Francisco 
Emygdio 
Pereira Neto 

32% 0,47 58% 0,50 63% 0,48 56% 0,50 20% 0,40 22% 0,42 64% 0,48 31% 0,46 51% 0,50 69% 0,46 

E.E. José 
Pereira Éboli 

14% 0,35 36% 0,48 50% 0,50 27% 0,44 8% 0,27 5% 0,23 50% 0,50 19% 0,39 31% 0,47 76% 0,43 

E.E. 
Conselheiro 
Rodrigues 
Alves 

4% 0,19 7% 0,26 38% 0,49 15% 0,36 5% 0,22 3% 0,16 15% 0,36 10% 0,30 26% 0,44 63% 0,48 

E.E. Santa 
Dalmolin 
Demarchi 

61% 0,49 66% 0,48 63% 0,49 58% 0,50 21% 0,41 34% 0,48 66% 0,48 50% 0,50 58% 0,50 71% 0,46 

Fonte: SARESP 2010. Elaborado pelos autores. 
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9.3.3. Desempenho Escolar dos Alunos 

9.3.3.1. Matemática 

Tabela A15 – Desempenho em Matemática (7° ano do E.F.) 

Grupo 
2007 2009 2010 2011 2012 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

E.E. Francisco Emygdio  
Pereira Neto 

208,54 30,64 190 226,8 35,98 184 222,08 35,36 189 237,44 38,99 208 233,01 39 158 

E.E. Santa Dalmolin Demarchi 206,81 35,73 98 220,88 41,04 138 222,49 34,48 107 222,59 32,09 93 220,76 41,11 101 

E.E. Conselheiro Rodrigues 
Alves 

204,87 38,53 67 213,29 35,42 62 213,76 33,22 47 209,94 41,14 51 216,56 41,45 50 

E.E. Ernesto Quissak 193,71 37,79 110 222,23 35,38 123 223,46 41,04 107 223,01 38,91 116 220,82 38,89 105 

E.E. José Pereira Éboli 200,38 35,43 147 222,11 37,73 170 222,1 33,77 167 223,19 35,31 179 210,71 42,34 173 

Escolas de Tratamento 203,24 35,18 612 222,35 37,42 677 221,76 35,66 617 226,61 38,02 647 220,75 41,30 587 

Escolas de São Bernardo  
do Campo 

197,23 37,84 10.515 218,11 38,87 11.073 215,85 37,89 10.295 221,09 38,81 10.045 218,98 42,02 9.684 

Escolas de Guaratinguetá 197,42 40,66 1.280 219,6 38,47 1.289 219,19 37,26 1.069 221,82 36,26 1.082 218,9 41,16 998 

Escolas do estado de São 
Paulo 

194,08 39,12 437.499 214,03 39,63 431.541 211,7 38,17 418.358 216,49 39,14 423.187 215,27 42,99 387.042 

Fonte: SARESP 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012. Elaborado pelos autores 

 

Tabela A16 – Desempenho em Matemática (9° ano do E.F.) 

Grupo 
2007 2009 2010 2011 2012 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

E.E. Francisco Emygdio  
Pereira Neto 

239,6 38,69 209 269,51 43,17 220 264,67 45,26 199 260,14 44,79 204 255,05 42,03 198 

E.E. Santa Dalmolin Demarchi - - - 264,9 40,61 107 246,98 34,31 131 255,16 43,74 119 250,32 41,05 96 

E.E. Conselheiro Rodrigues 
Alves 

230,86 36,65 126 259,16 36,77 159 240,76 35,19 96 238,4 44,64 68 243,18 42,29 53 

E.E. Ernesto Quissak 227,16 36,2 147 264,86 42,28 105 241,09 36,11 94 253,93 37,03 81 252,35 49,78 86 

E.E. José Pereira Éboli 228,5 33,87 172 261,13 44,4 141 243,87 37,37 161 248,48 39 144 251,54 40,83 146 

Escolas de Tratamento 232,20 36,80 654 264,31 41,68 732 249,73 39,97 681 253,24 42,72 616 251,89 42,82 579 
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Escolas de São Bernardo  
do Campo 

232,29 37,58 11.809 252,94 42,09 10.660 245,6 38,75 10.594 247,24 42,5 10.077 243,3 43,99 9.680 

Escolas de Guaratinguetá 234,01 41,62 1.356 256,59 42,17 1.327 244,95 37,76 1.155 249,02 44,05 998 246,29 44,27 1.007 

Escolas do estado de São 
Paulo 

231,38 37,29 410.075 251,37 41,82 429.801 243,16 37,51 417.551 245,51 41,71 386.298 242,59 43,67 381.473 

Fonte: SARESP 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012. Elaborado pelos autores 

Tabela A17 – Desempenho em Matemática (3° ano do E.M.) 

Grupo 
2007 2009 2010 2011 2012 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

E.E. Francisco Emygdio  
Pereira Neto 

264,15 31,94 95 290 43,83 140 276,06 43,97 171 279,64 42,2 163 296,86 43,49 151 

E.E. Santa Dalmolin Demarchi 274,09 36,65 136 277,12 47,47 56 266,5 35,17 65 274,45 40,54 52 276,27 46,27 65 

E.E. Conselheiro Rodrigues 
Alves 

260,79 36,44 80 280,36 46 211 279,41 40,74 168 276,97 43,64 137 282,83 44,35 169 

E.E. Ernesto Quissak 262,04 28,22 78 282,77 45,86 63 260,41 36,15 84 283,77 43,71 40 265,59 38,15 49 

E.E. José Pereira Éboli 266,88 42,04 71 264,74 41,21 108 274 44,38 116 264,44 36,92 115 265,88 43,74 96 

Escolas de Tratamento 266,57 35,54 460 279,73 45,37 578 273,39 41,62 604 275,26 41,73 507 281,36 45,11 530 

Escolas de São Bernardo  
do Campo 

266,05 38,29 5.680 274,38 44,54 6.431 271,63 42,24 7.181 273,87 43,61 5.523 275,85 45,49 5.826 

Escolas de Guaratinguetá 262,11 37,68 576 275,19 45,85 957 272,38 42,85 836 274,72 42,22 740 273,96 43,58 758 

Escolas do estado de São 
Paulo 

263,31 37,98 273.295 269,36 44,85 319.049 269,14 42,68 325.972 270,61 43,05 295.535 271,16 45,12 301.638 

Fonte: SARESP 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012. Elaborado pelos autores 

 

9.3.3.2. Língua Portuguesa 

Tabela A18 – Desempenho em Língua Portuguesa (7° ano do E.F.) 

Grupo 
2007 2009 2010 2011 2012 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

E.E. Francisco Emygdio  
Pereira Neto 

224,4 41,5 190 233,13 39,81 194 218,83 44 189 228,09 42,44 208 228,94 40,83 158 

E.E. Santa Dalmolin Demarchi 221,4 34,53 98 230,63 41,99 138 222,33 43,54 107 221,37 37,66 93 222,29 43,02 101 

E.E. Conselheiro Rodrigues 
Alves 

218,9 33,89 67 212,85 46,56 63 197,13 45,11 47 205,45 43,22 51 212,91 39,52 50 

E.E. Ernesto Quissak 208,86 48,02 110 229,83 43,21 124 217,36 42,87 107 215,28 41,4 116 217,89 43,78 105 

E.E. José Pereira Éboli 211,28 33,58 147 213,76 38,67 172 203,79 40,34 167 206,04 39,55 179 204,02 40,87 173 
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Escolas de Tratamento 217,37 39,58 612 225,37 42,02 691 213,46 43,53 617 216,94 41,79 647 217,11 42,64 587 

Escolas de São Bernardo  
do Campo 

211,13 43,6 10.515 221,46 41,87 11.067 208,17 42,34 10.295 213,23 41,32 10.045 216,23 43,86 9.684 

Escolas de Guaratinguetá 212,3 41,18 1.280 220,22 42,09 1.260 211,15 42,05 1.069 211,57 40,04 1.082 214,59 43,07 998 

Escolas do estado de São 
Paulo 

208,16 42,95 437.499 215,29 42,78 430.929 203,23 41,71 418.358 208,08 41,68 423.187 210,41 44,67 387.042 

Fonte: SARESP 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012. Elaborado pelos autores 
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Tabela A19 – Desempenho em Língua Portuguesa (9° ano do E.F.) 

Grupo 
2007 2009 2010 2011 2012 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

E.E. Francisco Emygdio  
Pereira Neto 

269,1 50,53 209 252,23 45,51 222 257,46 41,95 199 252,07 46,26 204 248,44 42,32 198 

E.E. Santa Dalmolin Demarchi - - - 249,68 40,81 108 238,37 36,97 131 246,88 54,19 119 243,93 44,15 96 

E.E. Conselheiro Rodrigues 
Alves 

248,02 59,25 126 246,23 42,93 162 233,33 46,7 96 235,75 41,45 68 227,21 44,77 53 

E.E. Ernesto Quissak 239,74 60,76 147 246,3 44,64 104 228,59 46 94 237,74 44,15 81 235,45 43,73 86 

E.E. José Pereira Éboli 233,82 69,25 172 238,38 42,65 147 227,61 44,78 161 234,08 39,22 144 230,07 44,69 146 

Escolas de Tratamento 249,16 61,45 654 246,98 43,77 743 239,34 44,60 681 243,17 46,11 616 239,19 44,31 579 

Escolas de São Bernardo  
do Campo 

244,07 64,61 11.809 239,47 45,43 10.726 232,53 45,36 10.594 232,66 46,32 10.077 229,67 45,35 9.680 

Escolas de Guaratinguetá 239,86 66,6 1.356 241,64 44,2 1.352 232,67 44,84 1.155 232,4 44,84 998 232,09 44,45 1.007 

Escolas do estado de São 
Paulo 

238,97 64,21 410.075 236,11 44,88 431.738 229,02 44,58 417.551 229,9 45,3 386.298 228,15 44,97 381.473 

Fonte: SARESP 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012. Elaborado pelos autores 

 

Tabela A20 – Desempenho em Língua Portuguesa (3° ano do E.M.) 

Grupo 
2007 2009 2010 2011 2012 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

E.E. Francisco Emygdio  
Pereira Neto 

253,44 72,43 95 293,81 39,54 141 285,43 41,53 171 287,58 39,93 163 294,16 40,02 151 

E.E. Santa Dalmolin Demarchi 267,34 63,89 136 292,27 44,64 58 262,76 41,46 65 267,98 33,42 52 275,32 38,44 65 

E.E. Conselheiro Rodrigues 
Alves 

258,42 70,78 80 283,2 41,16 212 272,27 45,92 168 279,47 44,43 137 276,69 45,54 169 

E.E. Ernesto Quissak 255,13 34,97 78 285,98 38,63 62 257,14 46,38 84 268,83 44,08 40 259,15 52,27 49 

E.E. José Pereira Éboli 234,47 94,19 71 270,11 44,9 111 267,17 45,05 116 261,06 41,34 115 262,63 44,03 96 

Escolas de Tratamento 255,77 69,34 460 284,47 42,27 584 271,89 45,07 604 275,89 42,38 507 277,33 45,15 530 

Escolas de São Bernardo  
do Campo 

260,26 62,85 5.680 281,15 43,99 6.583 269,64 44,88 7.181 270,26 46,26 5.523 273,31 46,87 5.826 

Escolas de Guaratinguetá 251,17 63,54 576 277,75 42,68 976 266,49 45,14 836 272,19 44,37 740 270,76 44,22 758 

Escolas do estado de São 
Paulo 

253,79 65,55 273.295 274,51 44,29 326.770 265,64 45,44 325.972 266,9 46,52 295.535 269,17 46,62 301.638 

Fonte: SARESP 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012. Elaborado pelos autores 
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9.3.3.3. Ciências 

Tabela A21 – Desempenho em Ciências (2012) 

Grupo 

7º ano do E.F. 9º ano do E.F. 3º ano do E.M. 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

Média 
Desvio-
padrão 

Núm. Alunos Média 
Desvio-
padrão 

Núm. de 
Alunos 

E.E. Francisco Emygdio Pereira Neto 248,15 55,39 158 269,19 46,11 198 291,1 45,19 151 

E.E. Santa Dalmolin Demarchi 239,27 54,35 101 268,66 46,2 96 281,69 47,93 65 

E.E. Conselheiro Rodrigues Alves 223,26 48,19 50 252,31 56,13 53 282,27 45,99 169 

E.E. Ernesto Quissak 229,41 47,93 105 256,89 48,91 86 248,13 53,2 49 

E.E. José Pereira Éboli 217,17 54,43 173 252,73 48,26 146 272,78 47,83 96 

Escolas de Tratamento 232,02 54,31 587 261,58 48,52 579 279,84 48,34 530 

Escolas de São Bernardo do Campo 226,2 54,09 9.684 250,09 52,36 9.680 275,68 50,52 5.826 

Escolas de Guaratinguetá 225,74 53,68 998 254,14 50,93 1.007 274,87 47,65 758 

Escolas do estado de São Paulo 220,67 54,79 387.042 248,95 52,01 381.473 272,44 51,19 301.638 

Fonte: SARESP 2012. Elaborado pelos autores 
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9.4. Anexo 4: Resultados – Informações Adicionais 

9.4.1. Comportamento dos Professores 

Tabela A22 – Resultados: Comportamento dos Professores de Ciências, Química e Biologia (3 vizinhos mais próximos, 

com reposição) 

Variáveis 

Reg. 1 Reg. 2 Reg. 3 Reg. 4 Reg. 5 Reg. 6 Reg. 7 Reg. 8 Reg. 9 Reg. 10 Reg. 11 Reg. 12 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 
Usa 

computadores 
Usa internet 

Usa fitas e/ou 
DVDs 

Usa jornais 
e/ou revistas 

Usa 
atividades 

extraclasse 

Dummy de tratamento * 
Dummy de tempo 

0,441 0,953* 0,492 0,110 0,532 0,524 0,575 0,941 2,263** 1,353* 2,784** -0,728 

(0,482) (0,531) (0,805) (1,252) (0,849) (0,650) (0,497) (0,976) (0,932) (0,704) (1,103) (1,179) 

Dummy de tratamento 
-0,214 -0,676** -0,664 -0,688 -0,318 -0,197 0,0272 -3,014** -3,769*** -2,969*** -2,813*** 0,172 

(0,261) (0,322) (0,450) (0,613) (0,601) (0,347) (0,273) (1,339) (1,008) (1,059) (0,714) (0,462) 

Dummy de tempo 
0,572** 0,0647 1,114 0,844 0,471 0,306 0,307 1,807* 0,0298 -0,943 -1,984** 0,767 

(0,237) (0,254) (0,749) (0,758) (0,422) (0,423) (0,218) (0,945) (0,398) (0,887) (0,831) (1,285) 

Mais de 10 anos de 
experiência 

0,385 0,397 1,800 2,183** 1,699 1,040 0,619 0,0416 -0,921 0,707 1,629** 0,663 

(0,830) (0,869) (1,136) (1,035) (1,047) (0,920) (0,419) (0,637) (0,578) (0,474) (0,639) (1,257) 

Mais de 10 anos de 
experiência nessa escola 

-0,223 -0,417 -1,105 -1,127 -1,434* -1,483** 0,678 -0,298 1,442** - -1,689** - 

(0,378) (0,345) (0,801) (0,712) (0,752) (0,668) (0,455) (1,143) (0,569) - (0,656) - 

Trabalha em outra escola 
0,575 0,249 -0,365 -0,335 -0,421 -0,264 0,454 2,405 2,522*** -1,230 0,0309 - 

(0,553) (0,578) (0,663) (0,736) (0,827) (0,853) (0,537) (1,814) (0,977) (0,808) (0,855) - 

Constante 
-1,636* -1,100 -2,078* -1,641* -3,021** -2,006** -1,391*** -0,700 0,917* 2,514* 2,618*** -0,0379 

(0,926) (1,002) (1,182) (0,862) (1,204) (1,001) (0,276) (0,448) (0,516) (1,382) (0,759) (1,128) 

Efeito fixo de escola Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Número de observações 404 404 432 384 408 432 408 342 323 189 368 81 

Erros-padrão robustos entre parênteses. 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

Legendas: as perguntas Q1_CQB a Q2_CQB referem-se ao professor declarar que seus alunos realizam determinada atividade pelo menos uma vez por mês, sendo elas: Q1_CQB - desenvolvem 
experimentos em sala de aula; Q2_CQB - produzem textos ou relatos sobre experimentos realizados; Q3_CQB - produzem relatórios com observações de estudos do meio; Q4_CQB - realizam 
pesquisas extraclasse, a partir de temas apresentados em sala de aula; Q5_CQB - utilizam materiais diversos (madeira, isopor, fios, etc.) para demonstração de conteúdos de Ciências, Biologia ou 
Química; Q6_CQB - produzem tabelas e gráficos, a partir dos experimentos realizados; Q7_CQB - utilizam computadores para acessar imagens de plantas, animais e ambientes naturais. Foram 
mantidos na tabela apenas os itens que apresentaram variação suficiente para que se pudesse fazer essa análise. 
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Fonte: SARESP 2008 e 2012. Elaborado pelos autores.
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Tabela A23 – Resultados: Comportamento de Todos os Professores segundo os Alunos (3 vizinhos mais próximos,  

com reposição) 

Variáveis 

Reg. 1 Reg. 2 Reg. 3 Reg. 4 Reg. 5 Reg. 6 

7º ano do E.F. 7º ano do E.F. 9º ano do E.F. 9º ano do E.F. 3º ano do E.M. 3º ano do E.M. 

Prof. usa 
laboratório  

sempre 

Prof. usa 
laboratório às 

vezes 

Prof. usa 
laboratório  

sempre 

Prof. usa 
laboratório às 

vezes 

Prof. usa 
laboratório  

sempre 

Prof. usa 
laboratório  

às vezes 

Dummy de tratamento 
0,603 1,117* 0,371 1,194** 0,938*** 1,589*** 

(0,415) (0,575) (0,288) (0,593) (0,319) (0,607) 

Mulher 
-0,0320 -0,0721 0,0958 0,0752 0,0204 0,0429 

(0,0971) (0,119) (0,288) (0,145) (0,126) (0,163) 

Branco 
-0,400 -0,247 -0,292 -0,165 -0,197** -0,194** 

(0,267) (0,238) (0,291) (0,190) (0,0948) (0,0801) 

Mãe completou pelo menos o 
E.M. 

-0,283** -0,0864 0,104 -0,221*** -0,0872 -0,0621 

(0,134) (0,137) (0,159) (0,0808) (0,115) (0,126) 

Pai completou pelo menos o 
E.M. 

-0,389** -0,235*** -0,276*** -0,0294 -0,210** -0,133 

(0,159) (0,0868) (0,0512) (0,157) (0,0884) (0,101) 

Constante 
-1,306*** -0,737*** -1,900*** -0,869*** -1,667*** -1,041*** 

(0,173) (0,169) (0,309) (0,193) (0,146) (0,181) 

Número de observações 520 520 607 607 613 613 

Erros-padrão robustos entre parênteses 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

Fonte: SARESP 2010. Elaborado pelos autores. 
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Tabela A24 – Resultados: Comportamento dos Professores de Ciências segundo os Alunos do 7º ano do E.F. (3 vizinhos 

mais próximos, com reposição) 

Variáveis 
Reg. 1 Reg. 2 Reg. 3 Reg. 4 Reg. 5 Reg. 6 Reg. 7 Reg. 8 Reg. 9 

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 

Dummy de tratamento 
-0,384 -0,426*** -0,234 -0,360* -0,550* -0,623** -0,553*** -0,676*** -0,342 

(0,241) (0,125) (0,270) (0,217) (0,290) (0,265) (0,208) (0,221) (0,286) 

Mulher 
0,0598 0,0663 -0,238 -0,203 -0,0931 -0,0951 -0,0170 -0,109 -0,0944 

(0,110) (0,157) (0,192) (0,164) (0,110) (0,105) (0,155) (0,138) (0,0992) 

Branco 
0,0822 0,0469 -0,283* -0,0755 -0,430*** -0,0589 -0,0449 0,0972 -0,192** 

(0,0997) (0,0838) (0,154) (0,122) (0,0976) (0,121) (0,0799) (0,215) (0,0943) 

Mãe completou pelo menos o 
E.M. 

0,217*** -0,205 -0,115 0,345 0,258 0,158** 0,253 0,189 0,0348 

(0,0703) (0,125) (0,237) (0,229) (0,214) (0,0739) (0,158) (0,259) (0,0915) 

Pai completou pelo menos o 
E.M. 

-0,106 -0,338** -0,0356 -0,109 -0,144 -0,224 -0,137 -0,0231 -0,00936 

(0,0688) (0,137) (0,208) (0,134) (0,363) (0,157) (0,103) (0,196) (0,119) 

Constante 
-0,835*** -1,336*** -1,190*** -1,550*** -1,284*** -1,031*** -1,207*** -1,623*** -0,961*** 

(0,104) (0,115) (0,150) (0,207) (0,289) (0,241) (0,225) (0,207) (0,179) 

Número de observações 1.064 1.077 1.039 1.022 1.029 1.019 978 970 1.012 

 

Variáveis 
Reg. 10 Reg. 11 Reg. 12 Reg. 13 Reg. 14 Reg. 15 Reg. 16 Reg. 17 Reg. 18 

Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 

Dummy de tratamento 
-0,539 -0,431 -0,665* -0,500* -0,543** -0,119 -0,349 -0,184 -0,494 

(0,556) (0,704) (0,386) (0,281) (0,271) (0,245) (0,291) (0,332) (0,610) 

Mulher 
0,156 0,118** 0,208** 0,156* -0,338*** -0,135 -0,0383 0,195* 0,333*** 

(0,182) (0,0599) (0,0826) (0,0924) (0,104) (0,145) (0,120) (0,102) (0,0959) 

Branco 
0,181* 0,321*** 0,240*** 0,114 0,0983 -0,0650 0,0683 0,0455 0,209*** 

(0,102) (0,100) (0,0707) (0,109) (0,143) (0,196) (0,129) (0,145) (0,0684) 

Mãe completou pelo menos o 
E.M. 

0,146 0,254*** 0,0737 0,0304 -0,0670 0,150 -0,201 0,116 0,210* 

(0,125) (0,0881) (0,0530) (0,0765) (0,100) (0,122) (0,167) (0,0737) (0,113) 

Pai completou pelo menos o 
E.M. 

0,0101 -0,00351 0,0665 -0,0325 -0,0793 0,0166 0,127 -0,0431 0,129 

(0,129) (0,0901) (0,0643) (0,0945) (0,110) (0,139) (0,108) (0,0689) (0,0812) 

Constante 
0,347*** -0,496** -0,422*** -0,754*** -0,638*** -1,424*** -0,925*** -0,860*** 0,147 

(0,130) (0,216) (0,0845) (0,0937) (0,121) (0,254) (0,149) (0,167) (0,141) 

Número de observações 995 1.085 1.073 1.093 1.088 1.104 1.075 1.100 1.082 

Erros-padrão robustos entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Legenda: aluno declara que o professor nunca realiza determinado item, sendo eles: 1 - costuma aguardar muito tempo até que os 
alunos façam silêncio para iniciar a aula; 2 - é exigente com relação ao trabalho dos alunos; 3 - incentiva os alunos a melhorar o seu desempenho; 4 - é atencioso e auxilia os alunos a realizar suas tarefas; 
5 - explica a matéria até que todos os alunos entendam; 6 - passa lição de casa; 7 - corrige lição de casa; 8 - mostra interesse no aprendizado de todos os alunos; 9 - dá aos alunos oportunidade de participar 
e expressar suas opiniões; 10 - leva os alunos às Feiras de Ciências; 11 - utiliza filmes ou vídeos educativos nas aulas; 12 - indica jornais, revistas e artigos científicos para ler; 13 - indica o uso de enciclopédia 
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e  livros de Ciências; 14 - propõe atividades de pesquisa, laboratório e trabalhos individuais; 15 - propõe trabalhos para serem realizados em grupos; 16 - relaciona os conteúdos de Ciências às situações do 
cotidiano; 17 - costuma mostrar a aplicação dos conteúdos estudados em Ciências em outras disciplinas; 18 - leva os alunos a visitar museus, exposições e outros lugares educativos. 

Fonte: SARESP 2010. Elaborado pelos autores.
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Tabela A25 – Resultados: Comportamento dos Professores de Ciências segundo os Alunos do 9º ano do E.F. (3 vizinhos 

mais próximos, com reposição) 

Variáveis 
Reg. 1 Reg. 2 Reg. 3 Reg. 4 Reg. 5 Reg. 6 Reg. 7 Reg. 8 Reg. 9 

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 

Dummy de tratamento 
-0,100 -0,0443 0,223 0,204 0,0593 -0,275 -0,215 0,290 0,0101 

(0,144) (0,277) (0,332) (0,301) (0,265) (0,263) (0,313) (0,371) (0,360) 

Mulher 
-0,216 0,0923 0,148 -0,0651 0,281 0,203** 0,103 0,148 -0,135 

(0,145) (0,294) (0,174) (0,161) (0,291) (0,101) (0,123) (0,128) (0,155) 

Branco 
-0,154 -0,0144 0,0784 0,219 0,275*** 0,169 0,0770 0,197 -0,0982 

(0,150) (0,190) (0,210) (0,143) (0,0755) (0,111) (0,106) (0,145) (0,161) 

Mãe completou pelo menos o 
E.M. 

-0,291* -0,0378 -0,132 -0,0314 -0,230** -0,0405 0,0861 -0,262 -0,130 

(0,160) (0,239) (0,216) (0,0812) (0,0911) (0,137) (0,0815) (0,162) (0,118) 

Pai completou pelo menos o 
E.M. 

0,155* -0,0520 -0,113 -0,00965 -0,102 -0,158 -0,183* -0,00298 -0,0234 

(0,0837) (0,110) (0,0909) (0,1000) (0,0665) (0,114) (0,0990) (0,135) (0,0541) 

Constante 
-0,885*** -1,525*** -1,524*** -1,654*** -1,553*** -1,292*** -1,204*** -1,609*** -0,906*** 

(0,143) (0,116) (0,119) (0,165) (0,166) (0,124) (0,126) (0,114) (0,164) 

Número de observações 1.162 1.153 1.130 1.123 1.098 1.096 1.052 1.045 1.105 

 

Variáveis 
Reg. 10 Reg. 11 Reg. 12 Reg. 13 Reg. 14 Reg. 15 Reg. 16 Reg. 17 Reg. 18 

Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 

Dummy de tratamento 
-0,511 -0,296 -0,422 -0,454 -0,567** -0,434 -0,467* -0,327 -0,500 

(0,459) (0,555) (0,384) (0,318) (0,286) (0,271) (0,273) (0,283) (0,434) 

Mulher 
0,318*** 0,201** 0,224* 0,115 -0,0142 0,0218 0,00434 0,313*** 0,392*** 

(0,0522) (0,0910) (0,116) (0,179) (0,113) (0,0926) (0,146) (0,0930) (0,0848) 

Branco 
0,111 -0,140 0,0289 0,00981 0,0212 0,148 -0,0337 0,122* 0,0690 

(0,141) (0,0978) (0,0875) (0,0843) (0,0662) (0,150) (0,0926) (0,0707) (0,124) 

Mãe completou pelo menos o 
E.M. 

0,182 -0,0790 0,0931 0,0988 0,0241 -0,184** 0,0505 -0,138 0,0233 

(0,124) (0,0590) (0,118) (0,154) (0,108) (0,0772) (0,116) (0,113) (0,127) 

Pai completou pelo menos o 
E.M. 

0,0740 -0,106 0,0326 -0,0566 -0,200 0,108 0,0369 0,167** 0,0632 

(0,0550) (0,0893) (0,0631) (0,0820) (0,148) (0,0841) (0,0678) (0,0847) (0,0850) 

Constante 
0,293*** -0,200* -0,154 -0,345*** -0,550*** -1,360*** -0,717*** -0,576*** 0,374*** 

(0,0658) (0,120) (0,101) (0,125) (0,0716) (0,0905) (0,108) (0,114) (0,117) 

Número de observações 1.077 1.190 1.177 1.176 1.162 1.184 1.162 1.182 1.179 

Erros-padrão robustos entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Legenda: aluno declara que o professor nunca realiza determinado item, sendo eles: 1 - costuma aguardar muito tempo até que os 
alunos façam silêncio para iniciar a aula; 2 - é exigente com relação ao trabalho dos alunos; 3 - incentiva os alunos a melhorar o seu desempenho; 4 - é atencioso e auxilia os alunos a realizar suas tarefas; 
5 - explica a matéria até que todos os alunos entendam; 6 - passa lição de casa; 7 - corrige lição de casa; 8 - mostra interesse no aprendizado de todos os alunos; 9 - dá aos alunos oportunidade de participar 
e expressar suas opiniões; 10 - leva os alunos às Feiras de Ciências; 11 - utiliza filmes ou vídeos educativos nas aulas; 12 - indica jornais, revistas e artigos científicos para ler; 13 - indica o uso de enciclopédia 



 

 

100 

 

e  livros de Ciências; 14 - propõe atividades de pesquisa, laboratório e trabalhos individuais; 15 - propõe trabalhos para serem realizados em grupos; 16 - relaciona os conteúdos de Ciências às situações do 
cotidiano; 17 - costuma mostrar a aplicação dos conteúdos estudados em Ciências em outras disciplinas; 18 - leva os alunos a visitar museus, exposições e outros lugares educativos. 

Fonte: SARESP 2010. Elaborado pelos autores.
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Tabela A26 – Resultados: Comportamento dos Professores de Física segundo os Alunos do 3º ano do E.M. (3 vizinhos 

mais próximos, com reposição) 

Variáveis 
Reg. 1 Reg. 2 Reg. 3 Reg. 4 Reg. 5 Reg. 6 Reg. 7 Reg. 8 Reg. 9 Reg. 10 

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 

Dummy de tratamento 
-0,0297 -0,138 -0,158 -0,168 -0,216 -0,179 -0,205 -0,176 -0,193 -0,138 

(0,172) (0,373) (0,364) (0,348) (0,351) (0,332) (0,273) (0,388) (0,301) (0,378) 

Mulher 
0,318** -0,0635 -0,0533 0,0405 0,157 0,232*** 0,415*** 0,0849 -0,00388 0,518*** 

(0,142) (0,152) (0,168) (0,107) (0,143) (0,0627) (0,134) (0,132) (0,112) (0,163) 

Branco 
0,107 0,363** 0,189 -0,00226 0,221 0,136 0,170 0,0378 0,258** 0,0403 

(0,0696) (0,182) (0,127) (0,235) (0,141) (0,112) (0,108) (0,153) (0,113) (0,156) 

Mãe completou pelo menos o 
E.M. 

-0,000875 0,0119 0,0901 -0,00371 -0,0215 0,351* 0,224 0,173 0,181* -0,0811 

(0,114) (0,157) (0,0800) (0,0709) (0,200) (0,195) (0,256) (0,119) (0,108) (0,134) 

Pai completou pelo menos o 
E.M. 

-0,152 -0,0726 -0,0417 0,0121 0,129 -0,238 -0,142 -0,0655 -0,237 -0,0952 

(0,109) (0,0953) (0,252) (0,181) (0,0810) (0,203) (0,203) (0,147) (0,214) (0,111) 

Constante 
-0,844*** -1,347*** -1,021*** -1,053*** -1,212*** -0,968*** -1,015*** -1,140*** -0,933*** -0,895*** 

(0,120) (0,0958) (0,204) (0,240) (0,132) (0,270) (0,255) (0,170) (0,135) (0,147) 

Número de observações 967 966 962 966 958 967 954 956 972 974 

 

Variáveis 
Reg. 11 Reg. 12 Reg. 13 Reg. 14 Reg. 15 Reg. 16 Reg. 17 Reg. 18 Reg. 19 

Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 Item 19 

Dummy de tratamento 
-0,229 -0,0813 -0,328 -0,146 -0,271 -0,0853 -0,145 -0,174 0,0455 

(0,409) (0,195) (0,316) (0,240) (0,332) (0,361) (0,265) (0,217) (0,224) 

Mulher 
0,275** 0,327** 0,127 -0,139 0,0872 0,215 0,217* 0,371*** 0,319** 

(0,139) (0,131) (0,123) (0,126) (0,0716) (0,194) (0,111) (0,0855) (0,125) 

Branco 
0,252*** -0,00589 0,268*** 0,0541 0,161** 0,147** 0,0242 0,104 0,296* 

(0,0721) (0,0720) (0,0756) (0,158) (0,0735) (0,0718) (0,152) (0,132) (0,161) 

Mãe completou pelo menos o 
E.M. 

0,0945 0,0274 -0,0904 -0,00484 -0,162 -0,0935 0,217 0,106 0,0769 

(0,0889) (0,189) (0,104) (0,111) (0,147) (0,130) (0,159) (0,115) (0,117) 

Pai completou pelo menos o 
E.M. 

-0,423*** -0,255* -0,148 0,0267 -0,223 -0,155 -0,368* -0,151 -0,453*** 

(0,158) (0,149) (0,142) (0,129) (0,185) (0,184) (0,192) (0,136) (0,119) 

Constante 
-0,284** 0,0510 -0,181 -1,001*** -0,825*** -0,154 -0,652*** -0,364 0,304* 

(0,139) (0,144) (0,142) (0,164) (0,211) (0,227) (0,150) (0,224) (0,172) 

Número de observações 974 974 974 971 974 970 971 972 968 

Erros-padrão robustos entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Legenda: aluno declara que o professor nunca realiza determinado item, sendo eles: 1 - costuma aguardar muito tempo até que os 
alunos façam silêncio para iniciar a aula; 2 - é exigente com relação ao trabalho dos alunos; 3 - incentiva os alunos a melhorar o seu desempenho; 4 - é atencioso e auxilia os alunos a realizar suas tarefas; 
5 - explica a matéria até que todos os alunos entendam; 6 - passa lição de casa; 7 - corrige lição de casa; 8 - mostra interesse no aprendizado de todos os alunos; 9 - dá aos alunos oportunidade de participar 
e expressar suas opiniões; 10 - realiza experimentos na aula; 11 - propõe atividades de debates e seminários com os alunos; 12 -  indica jornais e revistas para ler; 13 -  indica o uso de enciclopédia e livros de  



 

 

102 

 

Física; 14 - propõe atividades de pesquisa e trabalhos individuais; 15 - propõe trabalhos para serem realizados em grupos; 16 - utiliza filmes ou vídeos educativos nas aulas; 17 - relaciona os conteúdos de 
Física às situações do cotidiano; 18 - costuma mostrar a aplicação dos conteúdos estudados na Física em outras disciplinas; 19 - leva os alunos a visitar museus, exposições e outros lugares educativos. 

Fonte: SARESP 2010. Elaborado pelos autores.
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Tabela A27 – Resultados: Comportamento dos Professores de Química segundo os Alunos do 3º ano do E.M. (3 vizinhos 

mais próximos, com reposição) 

Variáveis 
Reg. 1 Reg. 2 Reg. 3 Reg. 4 Reg. 5 Reg. 6 Reg. 7 Reg. 8 Reg. 9 Reg. 10 

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 

Dummy de tratamento 
-0,147 -0,0616 0,312 0,422 0,528 -0,452* -0,328 0,371 -0,0372 -0,186 

(0,146) (0,369) (0,460) (0,423) (0,466) (0,249) (0,216) (0,430) (0,418) (0,438) 

Mulher 
0,325*** -0,0742 -0,175 -0,0259 0,0882 0,303** 0,230* 0,0899 -0,0235 -0,0212 

(0,0589) (0,135) (0,178) (0,173) (0,151) (0,135) (0,135) (0,107) (0,141) (0,164) 

Branco 
0,136 -0,0498 0,108 -0,102 0,149* 0,180*** 0,152*** 0,0846 -0,0628 0,146 

(0,132) (0,157) (0,0978) (0,136) (0,0777) (0,0588) (0,0586) (0,106) (0,114) (0,0950) 

Mãe completou pelo menos o 
E.M. 

0,0873 -0,231** 0,113 0,0990 0,0289 0,118 0,138 -0,119 0,0813 0,200*** 

(0,115) (0,101) (0,0729) (0,0837) (0,117) (0,0967) (0,0982) (0,200) (0,0647) (0,0731) 

Pai completou pelo menos o 
E.M. 

0,00380 0,122 0,0873 0,0833 0,132 0,0962 0,100*** 0,224 -0,154 -0,221* 

(0,0686) (0,0978) (0,120) (0,143) (0,111) (0,0721) (0,0361) (0,203) (0,132) (0,134) 

Constante 
-0,984*** -0,925*** -1,117*** -1,120*** -1,384*** -0,741*** -0,719*** -1,248*** -0,552*** -0,116 

(0,0925) (0,317) (0,195) (0,255) (0,161) (0,124) (0,133) (0,117) (0,193) (0,160) 

Número de observações 975 972 974 972 974 973 975 975 972 969 

 

Variáveis 
Reg. 11 Reg. 12 Reg. 13 Reg. 14 Reg. 15 Reg. 16 Reg. 17 Reg. 18 Reg. 19 

Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 Item 19 

Dummy de tratamento 
-0,116 -0,0578 -0,173 -0,0961 -0,310 -0,208 -0,0481 -0,159 -0,212 

(0,407) (0,286) (0,285) (0,201) (0,216) (0,257) (0,279) (0,309) (0,200) 

Mulher 
0,170 0,284** 0,115 -0,268** 0,0235 0,0919 0,142 0,187* 0,404*** 

(0,125) (0,143) (0,127) (0,124) (0,112) (0,182) (0,0866) (0,113) (0,156) 

Branco 
-0,0247 0,151*** 0,180** -0,0946** 0,0322 0,127 0,149* 0,234** 0,442*** 

(0,148) (0,0525) (0,0867) (0,0468) (0,0824) (0,118) (0,0848) (0,118) (0,0862) 

Mãe completou pelo menos o 
E.M. 

0,0662 0,341*** 0,120 -0,0700 -0,101 0,131 0,160*** 0,00700 0,173** 

(0,133) (0,0700) (0,0995) (0,136) (0,0877) (0,101) (0,0485) (0,155) (0,0856) 

Pai completou pelo menos o 
E.M. 

-0,210** -0,407* -0,469** -0,0258 0,0273 -0,289*** -0,130* -0,0865 -0,377*** 

(0,102) (0,212) (0,188) (0,165) (0,136) (0,0995) (0,0720) (0,106) (0,146) 

Constante 
0,107 0,114 0,0835 -0,728*** -0,666*** 0,474** -0,340** -0,0732 0,604*** 

(0,270) (0,282) (0,248) (0,243) (0,257) (0,201) (0,139) (0,209) (0,169) 

Número de observações 970 974 974 973 972 974 970 974 973 

Erros-padrão robustos entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Legenda: aluno declara que o professor nunca realiza determinado item, sendo eles: 1 - costuma aguardar muito tempo até que os 
alunos façam silêncio para iniciar a aula; 2 - é exigente com relação ao trabalho dos alunos; 3 - incentiva os alunos a melhorar o seu desempenho; 4 - é atencioso e auxilia os alunos a realizar suas tarefas; 
5 - explica a matéria até que todos os alunos entendam; 6 - passa lição de casa; 7 - corrige lição de casa; 8 - mostra interesse no aprendizado de todos os alunos; 9 - dá aos alunos oportunidade de participar 
e expressar suas opiniões; 10 - realiza experimentos na aula; 11 - propõe atividades de debates e seminários com os alunos; 12 - indica jornais e revistas para ler; 13 - indica o uso de enciclopédia e livros de 
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Química; 14 - propõe atividades de pesquisa e trabalhos individuais; 15 - propõe trabalhos para serem realizados em grupos; 16 - utiliza filmes ou vídeos educativos nas aulas; 17 - relaciona os conteúdos de 
Química às situações do cotidiano; 18 - costuma mostrar a aplicação dos conteúdos estudados na Química em outras disciplinas; 19 - leva os alunos a visitar museus, exposições e outros lugares educativo. 

Fonte: SARESP 2010. Elaborado pelos autores.
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Tabela A28 – Resultados: Comportamento dos Professores de Biologia segundo os Alunos do 3º ano do E.M. (3 vizinhos 

mais próximos, com reposição) 

Variáveis 
Reg. 1 Reg. 2 Reg. 3 Reg. 4 Reg. 5 Reg. 6 Reg. 7 Reg. 8 Reg. 9 Reg. 10 

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 

Dummy de tratamento 
-0,129 -0,243 -0,517*** -0,442** -0,438*** -0,270 -0,255 -0,324** -0,451** -0,500* 

(0,203) (0,178) (0,184) (0,186) (0,138) (0,269) (0,237) (0,142) (0,179) (0,297) 

Mulher 
0,351*** 0,0126 0,00386 -0,142 0,0140 0,353** 0,384** 0,0421 -0,0767 0,518*** 

(0,132) (0,101) (0,0887) (0,0956) (0,106) (0,151) (0,155) (0,110) (0,0515) (0,0835) 

Branco 
0,319* 0,171** 0,139** 0,0933 -0,00404 0,171*** 0,202** 0,0945 0,0445 -0,0120 

(0,193) (0,0704) (0,0696) (0,104) (0,0610) (0,0575) (0,0991) (0,172) (0,122) (0,122) 

Mãe completou pelo menos o 
E.M. 

-0,124 0,120 0,209* 0,0943 -0,189* 0,164 0,235* 0,322** 0,0736 0,227** 

(0,148) (0,194) (0,126) (0,0978) (0,101) (0,105) (0,138) (0,138) (0,107) (0,111) 

Pai completou pelo menos o 
E.M. 

0,368 0,133 -0,0737 0,130 0,222* -0,209** -0,209 0,00374 -0,0429 -0,270** 

(0,278) (0,106) (0,142) (0,134) (0,134) (0,105) (0,197) (0,121) (0,112) (0,118) 

Constante 
-1,220*** -1,315*** -0,995*** -1,090*** -1,161*** -0,722*** -0,834*** -1,324*** -0,809*** 0,0129 

(0,234) (0,115) (0,0929) (0,0530) (0,124) (0,0917) (0,120) (0,0883) (0,105) (0,174) 

Número de observações 973 971 969 965 971 969 973 973 969 970 

 

Variáveis 
Reg. 11 Reg. 12 Reg. 13 Reg. 14 Reg. 15 Reg. 16 Reg. 17 Reg. 18 Reg. 19 

Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 Item 19 

Dummy de tratamento 
-0,250 -0,319** -0,410** -0,105 -0,474*** -0,228 -0,553*** -0,429** -0,0727 

(0,280) (0,130) (0,192) (0,156) (0,172) (0,236) (0,131) (0,177) (0,147) 

Mulher 
0,290*** 0,302*** 0,310* -0,0302 -0,0272 0,259*** 0,0370 0,426*** 0,558*** 

(0,0837) (0,0977) (0,188) (0,132) (0,0900) (0,0863) (0,102) (0,0690) (0,101) 

Branco 
0,0786 0,0598 0,0380 -0,0285 0,101** 0,126 0,214** 0,187*** 0,0237 

(0,0486) (0,0592) (0,0820) (0,0942) (0,0465) (0,109) (0,0850) (0,0698) (0,0605) 

Mãe completou pelo menos o 
E.M. 

0,0869 0,446*** 0,157 -0,209 0,244 0,0603 -0,0586 0,202*** -0,0620 

(0,0616) (0,154) (0,0997) (0,155) (0,205) (0,0954) (0,0747) (0,0651) (0,117) 

Pai completou pelo menos o 
E.M. 

-0,223* -0,295** -0,195** 0,361*** -0,0417 -0,137 -0,0662 -0,218 -0,362* 

(0,118) (0,143) (0,0847) (0,140) (0,108) (0,170) (0,165) (0,146) (0,185) 

Constante 
-0,251** -0,0602 -0,264*** -1,236*** -0,843*** 0,0291 -0,280 -0,164*** 0,636*** 

(0,0977) (0,0940) (0,0903) (0,121) (0,0998) (0,125) (0,210) (0,0614) (0,132) 

Número de observações 970 968 973 964 963 974 971 966 968 

Erros-padrão robustos entre parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Legenda: aluno declara que o professor nunca realiza determinado item, sendo eles: 1 - costuma aguardar muito tempo até que os 
alunos façam silêncio para iniciar a aula; 2 - é exigente com relação ao trabalho dos alunos; 3 - incentiva os alunos a melhorar o seu desempenho; 4 - é atencioso e auxilia os alunos a realizar suas tarefas; 
5 - explica a matéria até que todos os alunos entendam; 6 - passa lição de casa; 7 - corrige lição de casa; 8 - mostra interesse no aprendizado de todos os alunos; 9 - dá aos alunos oportunidade de participar 
e expressar suas opiniões; 10 - realiza experimentos na aula; 11 - propõe atividades de debates e seminários com os alunos; 12 - indica jornais e revistas para ler; 13 - indica o uso de enciclopédia e livros de 
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Biologia; 14 - propõe atividades de pesquisa e trabalhos individuais; 15 - propõe trabalhos para serem realizados em grupos; 16 - utiliza filmes ou vídeos educativos nas aulas; 17 - relaciona os conteúdos de 
Biologia às situações do cotidiano; 18 - costuma mostrar a aplicação dos conteúdos estudados na Biologia em outras disciplinas; 19 - leva os alunos a visitar museus, exposições e outros lugares educativos. 

Fonte: SARESP 2010. Elaborado pelos autores.
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9.4.2. Comportamento dos Alunos 

Tabela A29 – Resultados: Comportamento dos Alunos – 2009 (3 vizinhos mais próximos, com reposição) 

Variáveis 

Reg. 1 Reg. 2 Reg. 3 Reg. 4 Reg. 5 Reg. 6 Reg. 7 Reg. 8 Reg. 9 Reg. 10 

7º ano  
do E.F. 

7º ano  
do E.F. 

7º ano  
do E.F. 

9º ano  
do E.F. 

9º ano  
do E.F. 

9º ano  
do E.F. 

3º ano 
do E.M. 

3º ano 
do E.M. 

3º ano 
do E.M. 

3º ano 
do E.M. 

Quer 
cursar 
Ens. 

Superior 

Quer 
cursar 
Ens. 

Técnico 

Quer 
cursar 
Ens. 

Superior 
ou Técnico 

Quer 
cursar 
Ens. 

Superior 

Quer 
cursar 
Ens. 

Técnico 

Quer 
cursar 
Ens. 

Superior 
ou Técnico 

Quer 
cursar 
Ens. 

Superior 

Quer 
cursar 
Ens. 

Técnico 

Quer 
cursar 
Ens. 

Superior 
ou Técnico 

Escolheu 
profissão 
ligada a 
Ciências 

Dummy de tratamento 
-0,0721  0,0632  -0,0330  -0,0123  0,0589  0,0467  0,0635  0,270*  0,321*  0,263*  

(0,130)  (0,165)  (0,130)  (0,110)  (0,201)  (0,103)  (0,0957)  (0,156)  (0,193)  (0,141)  

Mulher 
0,469***  -0,0609  0,567***  0,314***  -0,0707  0,360***  0,448***  -0,164***  0,407**  -0,738  

(0,177)  (0,125)  (0,146)  (0,0817)  (0,0923)  (0,103)  (0,155)  (0,0603)  (0,201)  (0,471)  

Mãe completou pelo menos o 
E.M. 

-0,0259  0,121**  0,0665  0,159*  -0,119**  0,0906  0,131  -0,0244  0,155**  -0,237  

(0,125)  (0,0558)  (0,188)  (0,0839)  (0,0502)  (0,0737)  (0,121)  (0,169)  (0,0626)  (0,153)  

Pai completou pelo menos o 
E.M. 

0,0618  0,267***  0,310***  -0,0929  0,489***  0,441***  -0,156  -0,320*  -0,458***  -0,0992  

(0,0407)  (0,0616)  (0,0768)  (0,0702)  (0,116)  (0,0573)  (0,114)  (0,166)  (0,0959)  (0,113)  

Constante 
0,0581  -1,185***  0,325***  -0,227**  -0,732***  0,333***  -0,0716  -0,779***  0,522*  0,449**  

(0,0834)  (0,0854)  (0,114)  (0,0907)  (0,192)  (0,0766)  (0,207)  (0,157)  (0,272)  (0,194)  

Número de observações 1.651  1.651  1.651  1.871  1.871  1.871  1.010  1.010  1.010  704  

Erros-padrão robustos entre parênteses. 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

Fonte: SARESP 2009. Elaborado pelos autores 
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Tabela A30 – Resultados: Comportamento dos Alunos – 2010 (3 vizinhos mais próximos, com reposição) 

Variáveis 

Reg. 1 Reg. 2 Reg. 3 Reg. 4 Reg. 5 Reg. 6 Reg. 7 Reg. 8 Reg. 9 Reg. 10 

7º ano  
do E.F. 

7º ano  
do E.F. 

7º ano  
do E.F. 

9º ano  
do E.F. 

9º ano  
do E.F. 

9º ano  
do E.F. 

3º ano  
do E.M. 

3º ano  
do E.M. 

3º ano  
do E.M. 

3º ano  
do E.M. 

Quer 
cursar 
Ens. 

Superior 

Quer 
cursar 
Ens. 

Técnico 

Quer 
cursar 
Ens. 

Superior 
ou Técnico 

Quer 
cursar 
Ens. 

Superior 

Quer 
cursar 
Ens. 

Técnico 

Quer 
cursar 
Ens. 

Superior 
ou Técnico 

Quer 
cursar 
Ens. 

Superior 

Quer 
cursar 
Ens. 

Técnico 

Quer 
cursar 
Ens. 

Superior 
ou Técnico 

Escolheu 
profissão 
ligada a 
Ciências 

Dummy de tratamento 
0,268*** -0,184 0,175** 0,120 0,132 0,344** -0,146* -0,0590 -0,267** 0,00911 

(0,0836) (0,142) (0,0811) (0,224) (0,210) (0,147) (0,0803) (0,0471) (0,105) (0,0987) 

Mulher 
0,550*** -0,310** 0,402*** 0,639*** -0,205** 0,603*** 0,227 -0,322 -0,0196 -0,204 

(0,126) (0,139) (0,0807) (0,0526) (0,0861) (0,0738) (0,141) (0,227) (0,184) (0,183) 

Branco 
-0,00882 -0,0183 -0,0184 0,0692 -0,0189 0,0781 -0,0408 0,0935 0,0408 0,0301 

(0,111) (0,120) (0,0785) (0,121) (0,0890) (0,0930) (0,0712) (0,0818) (0,112) (0,133) 

Mãe completou pelo menos o 
E.M. 

0,0717 0,0185 0,0963 0,0164 0,0661 0,109 0,354*** -0,483 0,00844 0,135 

(0,122) (0,138) (0,0775) (0,113) (0,159) (0,114) (0,130) (0,329) (0,172) (0,188) 

Pai completou pelo menos o 
E.M. 

-0,0570 0,166 0,0663 -0,0647 0,217** 0,214** -0,0492 0,247 0,190 0,135 

(0,116) (0,127) (0,0583) (0,0878) (0,0882) (0,0923) (0,208) (0,179) (0,123) (0,209) 

Constante 
-0,251*** -0,763*** 0,308*** -0,541*** -0,475*** 0,216* 0,127 -0,647*** 0,897*** -0,0435 

(0,0698) (0,108) (0,118) (0,0790) (0,143) (0,115) (0,139) (0,108) (0,203) (0,139) 

Número de observações 1.139 1.139 1.139 1.229 1.229 1.229 969 969 969 703 

Erros-padrão robustos entre parênteses. 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

Fonte: SARESP 2009. Elaborado pelos autores 


