
CAPÍTULO 19

A VIOLÊNCIA INTERNA E EXTERNA COMO FATOR DE 
INFLUÊNCIA NO DESEMPENHO DE ALUNOS DO PRIMEIRO CICLO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ismael Cittadin1

Marco Tulio Aniceto França2

RESUMO
Avaliar o efeito da violência no desempenho escolar dos alunos brasileiros do quinto ano do ensino 
fundamental diferenciando entre violência externa e violência interna. A metodologia empregada 
foi a de modelos hierárquico e como base de dados a Prova Brasil 2011. Organizado em dois níveis,  
o primeiro descreve as características individuais dos alunos e o segundo as características escolares, 
inclusive as de violência, a fim de avaliar quais delas são mais significativas para o desempenho 
escolar. As variáveis de violência externa têm um impacto menor do que as variáveis de violência 
interna. As variáveis de infraestrutura da escola e as características dos alunos tiveram o resultado 
esperado. As variáveis que medem o nível socioeconômico de escola e aluno tiveram forte impacto, 
bem como as de incentivo ao estudo, dever e leitura. A violência interna tem impacto maior no 
desempenho do aluno, uma vez que tem maior impacto na criança e desagrega a comunidade 
escolar como um todo.
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ABSTRACT
To evaluate the effect of violence on the school performance of Brazilian students of the fifth 
grade of the fundamental level differentiating between external and internal violence. The method 
employed is the hierarchical modeling with data from the Prova Brasil 2011. Organized in two 
level, the first one describing the individual characteristics of the students, and the second one the 
characteristics of the schools, including the violence variables, in order to evaluate which ones are 
the most significants to school performance. The external violence variables had a minor impact 
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them the internal violence ones. School infrastructure and student characteristics had the expected 
effect. Socioeconomic level of the school had a strong impact, as well the encouragement of study, 
reading and homework. Internal violence has a stronger impact on the students, because it causes 
the most impression on children and disaggregates the school community as a whole. 

Keywords: internal violence; external violence; education; Prova Brasil; hierarchical models. 
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1 INTRODUÇÃO

A literatura sobre desenvolvimento humano mostra que a educação é um fator de 
importância no desenvolvimento das nações e na promoção do bem-estar social. Romer 
(2006) afirma que a educação sob a perspectiva do capital humano é considerada 
um aspecto primordial para o crescimento de longo prazo. Sen (2010) estabelece o 
acesso à educação, junto ao acesso à boa saúde, como uma das “oportunidades sociais” 
que são as disposições que a sociedade estabelece nessas áreas e que influenciam a 
liberdade substantiva dos indivíduos de viverem bem. Entretanto, a ausência ou a 
deficiente formação educacional nos indivíduos são barreiras importantes à partici-
pação em atividades econômicas que requeiram rigoroso controle de qualidade ou 
elevada produtividade. Hanushek e Woessmann (2007) destacam que as diferenças 
na qualidade da educação entre os países podem explicar em parte as diferenças nos 
níveis de saúde, criminalidade e participação política, além de produzir um efeito 
positivo na remuneração do trabalho devido aos ganhos de produtividade. Heckman 
(2000) argumenta que, para diminuir qualquer diferença salarial entre um trabalhador 
instruído e um não instruído, seria necessário um investimento de dez vezes o valor 
daquela diferença.

De acordo com Ferreira e Oliveira (2013), as deficiências do sistema educa-
cional brasileiro ainda persistem apesar do processo de universalização do ensino, 
segundo os autores, representado pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)3  
e pelo Programa Mais Educação.4 Os resultados obtidos a partir do Programme 
for International Student Assessment (Pisa) demonstram que o Brasil ocupava a 
última posição do ranking nos exames de leitura e matemática entre os 31 países 
avaliados. Já em 2009, o Brasil obteve a 55a e a 51a posições, respectivamente,  
em matemática e leitura, entre os 65 países avaliados. Ao analisar esses dados percebe-se  
a urgência no aumento da qualidade da educação brasileira e “a compreensão dos 

3. Fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual, formado, na quase totalidade, por recursos provenientes 
dos impostos e das transferências dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, vinculados à educação por força do  
disposto no Artigo 212 da Constituição Federal (Brasil, [s.d.]a).
4. Programa Mais Educação, o carro-chefe da estratégia do Ministério da Educação (MEC) para induzir a ampliação da 
jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da educação integral (Brasil, [s.d.]b). 
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determinantes do desempenho dos alunos é fundamental para o desenvolvimento de 
ações e programas que objetivem melhorar a educação” (Ferreira e Oliveira, 2013).

Muitos estudos voltados para a qualidade do ensino têm se concentrado em 
variáveis relacionadas a características da escola, professores, diretores, materiais 
pedagógicos e turmas. Entretanto, Glewe et al. (2011), analisando 43 estudos 
sobre esses temas que foram publicados entre 1990 e 2010, concluíram que 
a maior parte de tais fatores mostram-se estatisticamente não significantes no 
tocante ao desempenho escolar dos alunos. Um estudo mais antigo de Hanushek 
(1986) aponta para o mesmo resultado. Nesse contexto, uma leva relativamente 
recente de estudos tem se ocupado em investigar a influência da violência no 
desempenho escolar, como Grogger (1997), Severnini e Firpo (2009), Kassouf 
e Teixeira (2011), Becker e Kassouf (2012), Gama e Scorzafave (2013), Pieterse 
(2012), entre muitos outros.

A violência é um tema que talvez requeira atenção tão urgente quanto o 
desempenho escolar. Ela é considerada um dos fatores de risco mais sérios para  
o desenvolvimento emocional, comportamental e social de crianças e adolescentes. 
Isso acontece porque, nessa faixa etária, os efeitos da exposição à violência são mais 
traumáticos devido à limitação dos recursos mentais necessários para se compreender 
tais eventos. Além disso, de acordo com Gama e Scorzafave (2013), evidências 
apontam que, quando a exposição às práticas violentas ocorre no início do ciclo 
de vida, haverá sérias consequências em termos de distúrbios ao desenvolvimento 
pessoal das vítimas. Em um dos estudos pioneiros sobre o tema, Bell e Jenkins (1991) 
mostraram que a exposição a traumas, especialmente os relacionados à violência 
familiar, interfere no desenvolvimento normal do sentimento de confiança de uma 
criança e no seu comportamento exploratório, o que mais tarde pode acarretar 
deficiências no desenvolvimento de sua autonomia. 

Abramovay et al. (2003), em amplo estudo sobre a violência nas escolas 
brasileiras, mostram que quase metade dos alunos, média de 44% dos entrevistados, 
variando de 38% dos alunos em Florianópolis a 52% dos alunos em Manaus, 
sustenta que a violência no ambiente escolar gera a desatenção nos estudos. Entre 
28% (Rio de Janeiro e Belém) e 39% (Cuiabá) afirmaram ficar nervosos ou 
revoltados com as situações de violência que enfrentam em suas escolas, fazendo 
com que a terceira consequência mais citada seja a perda da vontade de ir à escola 
para 27% dos alunos cariocas e 34% dos goianos, sendo de 31% a estimativa da 
média nacional.

O campo do conhecimento que trata do impacto da violência na educação 
tem duas vertentes de estudo bem definidas. De acordo com Gama e Scorzafave 
(2013), a primeira analisa a relação no âmbito da violência estritamente interna, 
ou seja, a que ocorre dentro ou nas imediações da escola. A segunda vertente de 
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estudos sobre a violência diz respeito ao conceito de violência externa – ou que 
“trata da exposição frequente e contínua das pessoas a qualquer tipo de violência, 
seja como testemunhas, vítimas ou pelo conhecimento de vítimas” (op. cit.). 
Chen (2007) destaca que o sentimento de insegurança percebido pelo estudante 
ou pelo diretor tem efeitos sérios sobre o incentivo ao mau comportamento e ao 
absenteísmo discente, podendo afetar, consequentemente, o desempenho estudantil, 
assim como as chances de completar o ensino médio. As violências nas imediações 
da escola, segundo Mayer (2010), teriam efeitos mais graves sobre os estudantes 
em comparação a outros episódios de violência como homicídios, entre outros.

Este capítulo tem como objetivo verificar qual dos dois tipos de violên-
cia (interna ou externa) tem maior impacto na proficiência escolar. Assim,  
por intermédio de modelos multiníveis em dois níveis, no qual o nível um 
corresponde às características dos alunos e o nível dois às características das 
escolas, avaliamos o efeito dos diversos tipos de violência no desempenho escolar 
de alunos do quinto ano do ensino fundamental de todo o Brasil, utilizando 
como base de dados a Prova Brasil/Sistema de Avaliação da Educação Básica 
(Saeb) 2011. A escolha da base de dados relativamente antiga deve-se ao fato 
de que é a última a considerar a percepção dos diretores escolares com relação à 
violência. Os resultados mostram que ambas as violências mostraram-se nocivas 
no desempenho estudantil, sendo que o maior efeito foi decorrente da percepção 
da violência que ocorre dentro dos muros da escola. É importante destacar que,  
de acordo com Gama e Scorzafave (2013), a violência é mais danosa no desempe-
nho para o primeiro ciclo do ensino fundamental, uma vez que, para o segundo 
ciclo, os efeitos da violência estariam mais ligados à evasão. Já para Tavares e 
Pietrobom (2016), esses efeitos atingem principalmente estudantes em situação 
de maior vulnerabilidade socioeconômica e são causados sobretudo por alunos 
na fase da adolescência. Este trabalho diferencia-se dos anteriores na utilização 
da base de dados e na metodologia empregada. Enquanto Gama e Scorzafave 
(2013) utilizam dados registrados pela polícia da cidade de São Paulo e Tavares 
e Pietrobom (2016) dados do Registro de Ocorrência Escolar (ROE) do estado 
de São Paulo, este trabalho baseia-se em dados de percepção de violência por 
parte do diretor disponíveis na Prova Brasil e utiliza modelos hierárquicos de 
estimação no lugar de regressões lineares.

O trabalho está dividido em seis seções, incluindo esta introdução. A seção 2  
é dedicada à definição dos conceitos de violência interna e externa. A seção 3 traz a 
apresentação da metodologia. Na seção 4 é apresentada a base de dados. Na seção 5  
discutimos as hipóteses de trabalho e mostramos os resultados. Finalmente,  
na seção 6 fazemos as considerações finais.
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2  UMA BREVE DISCUSSÃO SOBRE OS EFEITOS DA VIOLÊNCIA 
EXTERNA E INTERNA

A literatura tem demonstrado que os efeitos relacionados à exposição de crianças 
e adolescentes aos atos de violência é extremamente nociva, pois pode ocasionar 
distúrbios psicossomáticos na vítima, como depressão, ansiedade, estresse, dificul-
dade em se concentrar, comportamentos autodestrutivos e agressividade devido aos 
níveis elevados de cortisol (Famularo, Kinscherff e Fenton, 1992). Outros estudos 
identificaram uma associação entre a exposição à violência na infância e um risco  
maior de o indivíduo, quando adulto, desenvolver esquizofrenia ou uso de drogas, ou,  
ainda, outras substâncias nocivas, bem como doenças cardiovasculares, diabetes e 
distúrbios imunológicos (Felitti et al., 1998). Aliada a estes efeitos, a exposição à 
violência pode ser caracterizada como um fator que antecede o desenvolvimento 
de comportamentos violentos e desvios de conduta na própria vítima. Abramovay 
et al. (2003) apontam em seu estudo que as cercanias da escola (ruas do entorno 
da escola, caminho até o ponto de ônibus) são os espaços nos quais mais ocorrem  
violências. Entretanto, o bairro ou a vizinhança em que a escola está inserida 
também são apontados como um dos principais catalizadores da violência.  
No estudo, os pesquisadores apontam quatro características da vizinhança da escola 
que concorrem para um incremento na violência: i) precariedade da sinalização e 
insegurança no trânsito, no que decorrem taxas relativamente altas de atropelamentos 
dos membros da comunidade escolar; ii) acesso a bebidas alcoólicas: a existência 
de estabelecimentos comerciais, entre os quais bares e botequins, facilitam o acesso 
ao consumo de álcool. No estudo, 63% das escolas observadas verificaram que os 
alunos frequentavam esses tipos de estabelecimentos; iii) segurança e policiamento: 
segundo os autores, não houve consenso entre a comunidade escolar se a presença 
da polícia é benéfica ou deletéria para a segurança da escola. A autoridade escolar é 
a favor da presença policial, a fim de coibir a marginalidade no entorno da escola. 
Os alunos são contra, muitos tendo medo ou desconfiança da polícia; iv) gangues e  
traficantes: um dos maiores problemas, de acordo com a comunidade escolar, 
é a presença de gangues, bem como tráfico de drogas nas cercanias e no espaço 
escolar. Disso decorre um esvaziamento da autoridade escolar sobre os alunos, pois 
os responsáveis temem tomar medidas para coibir a presença do tráfico de drogas 
em face das represálias que podem se seguir.

Aizer (2008) utiliza duas medidas de violência – a taxa de hospitalização de 
vítimas de crimes violentos em hospitais da Califórnia, por meio do uso de uma 
base de dados administrativa que contém todas as hospitalizações no estado, que 
é denominada California hospitalization discharge, para criar medidas de violência 
ao nível local, e dados policiais sobre ocorrências em distritos de Los Angeles –  
para determinar o impacto da violência no resultado de testes cognitivos. O estudo 
usa modelos de efeitos fixos para controlar as desvantagens não observadas tanto 
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em famílias quanto em bairros. Ao levar em consideração as características não 
observadas, o impacto da violência decai para alguns parâmetros correspondentes 
às crianças, mas continua significativo para outros, como no caso de a criança ter 
colegas violentos. 

Castelar, Monteiro e Lavor (2011) avaliaram o impacto da violência no 
índice de evasão escolar no Ceará. A variável dependente foi ordenada e o modelo 
econométrico utilizado foi o Probit ordenado, considerando uma distribuição 
normal padrão e encontrando a probabilidade de cada classe ordenada utilizando 
54 escolas da rede de ensino do estado do Ceará. Como variáveis explicativas,  
os pesquisadores empregaram a relação docentes x alunos na escola, valor dispendido 
em merenda escolar, percentual de repetência e, como proxy de violência, o número 
de crimes reportados no município da escola (lesões corporais, homicídios, furtos 
e roubos), sem controlar para a localização da escola no interior do município.  
A variável referente aos crimes por município apresentou coeficiente de 2,36, sendo 
a única variável robusta dentro dos níveis de significância usuais. Os resultados 
econométricos mostraram que as escolas localizadas em áreas fortemente vitimadas 
pela violência urbana apresentam uma maior probabilidade de abandono escolar 
por parte de seus alunos, e aquelas com maiores relações professor/aluno têm 
menores chances de obter altos indicadores de evasão. 

Hannon (2003) mensurou os efeitos da delinquência juvenil nos níveis de 
realização escolar, definida como término do ensino médio, nos Estados Unidos, 
utilizando dados do National Longitudinal Survey of Youth (NLSY). A amostra 
foi formada a partir de 1979, ano em que o survey teve início, e dispõe de 6.111 
observações de jovens com idade entre 14 e 21 anos. Desta amostra principal, 
Hannon selecionou um conjunto de indivíduos entre 14 e 17 anos que estavam 
matriculados nas escolas em 1979. A variável delinquência foi definida como uma 
escala variada a partir de treze itens relacionados a desvios de conduta de adoles-
centes, cuja pontuação assumia valor igual a um se tivesse observado, pelo menos 
uma vez, desvio de conduta ao longo do ano anterior, ou assumiria valores iguais 
a zero, caso contrário. Um conjunto separado de análise foi montado observando 
a reação oficial à má conduta adolescente, especificando quantas vezes o indivíduo 
foi punido criminalmente e quantas vezes foi suspenso da instituição de ensino. 
Uma variável binária representando a linha de pobreza definida pelo governo 
federal dos Estados Unidos e a respectiva renda de cada família em 1978 foi 
acrescentada para controlar a variável socioeconômica. Duas medidas de realização 
escolar foram examinadas na análise: o número de anos de estudo concluídos e se 
o aluno abandonou o ensino médio – e foram estimadas equações utilizando de 
um modelo de mínimos quadrados ordinários (MQO) e regressões logísticas para 
cada faixa de renda exposta no estudo. Os resultados mostraram que os alunos 
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oriundos de famílias acima da linha da pobreza são mais suscetíveis aos problemas 
advindos da delinquência. 

A escala “delinquência” apresentou significância estatística positiva na variável 
de desistência escolar para o grupo acima da linha da pobreza. Da mesma forma se 
comportaram as variáveis referentes à reação oficial aos atos de delinquência. Em um 
estudo relativamente recente, Pieterse (2012) explora a relação entre a exposição à 
violência na infância e a proficiência escolar de jovens na Cidade do Cabo, África 
do Sul. O autor cria uma base de dados a partir de três fontes: estatísticas policiais 
ao nível local (bairros da Cidade do Cabo) de homicídios; Censo sul-africano  
de 2001; e Cape Area Panel Study, que é um estudo longitudinal sobre a vida de  
jovens na área metropolitana da Cidade do Cabo. A partir desta base, o autor 
monta um modelo de probabilidade linear com 4.750 observações de jovens na 
faixa etária de 14 a 22 anos, abrangendo as características do indivíduo quando 
criança, um vetor de características familiares, um vetor formado por variáveis 
binárias de características da comunidade do indivíduo quando criança e uma 
medida da exposição do indivíduo quando criança à violência (incluindo variáveis 
descrevendo se o indivíduo apanhou, foi empurrado, temeu ser machucado,  
foi verbal e moralmente violentado ou se foi exposto à violência quando criança).  
A variável correspondente à violência física (hit_hard) representou um forte 
impacto negativo na proficiência em matemática do indivíduo, com um coefi-
ciente negativo de 0,159. Além dessa, todas as demais variáveis apresentaram 
um impacto negativo sobre a proficiência acadêmica do indivíduo. 

Abramovay et al. (2003) consideram a violência interna, classificada pelos 
autores como violências antissociais e antiescolares, como ocorrências traumáticas 
para as vítimas, sobretudo quando ocorrem de forma banalizada e são silenciadas 
visando à proteção da escola. Dessa forma, “professores não veem, não reclamam,  
e as vítimas não são identificadas como tais” (op. cit., p. 24). Os autores consideram 
seis subclassificações: i) delitos contra a propriedade escolar (dano às instalações e  
aos materiais de ensino); ii) intimidações físicas, tais como empurrões etc.,  
e verbais, tais como injúrias e ameaças; iii) descuido com o asseio das áreas coletivas, 
como banheiros; iv) ostentação de símbolos de violência; v) adoção de atitudes 
destinadas a provocar intimidação, tais como posse de armas e posturas sexistas;  
vi) atos ilícitos, como porte de armas e consumo de drogas. Gama e Scorzafave (2013)  
criam uma divisão semelhante, porém maior, para a violência interna: i) agressão 
física entre ou contra alunos e professores; ii) assédio sexual; iii) intimidações;  
iv) ameaças físicas ou verbais; v) depredação do patrimônio dos alunos e das escolas; 
vi) tráfico de drogas; vii) ação de gangues; e viii) uso ou porte de armas. 

A literatura sobre violência interna é relativamente menos numerosa quando 
comparada à bibliografia sobre violência externa. Um estudo seminal nesse âmbito e 
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seu impacto no desempenho escolar foi realizado por Grogger (1997). Como base 
de dados, o autor utiliza o survey High School and Beyond (HSB), que engloba 
mil escolas norte-americanas e incluiu 15 mil estudantes no ensino médio em 
1980, acompanhando periodicamente seu progresso nos anos entre 1984 e 1986. 
Nesta pesquisa, os estudantes responderam a questões sobre empregabilidade e 
educação universitária. A partir dessa base, o autor construiu uma variável binária 
para a conclusão do ensino médio (um para formado, zero para não formado) e 
se o jovem frequentou a universidade (assumiu valor igual a um para frequência, 
zero para caso contrário).

Para construir um índice referente à violência, o autor fez uso, também no HSB,  
de um questionário respondido pelos diretores escolares que incluíam as  
seguintes questões sobre: i) brigas entre estudantes; ii) conflitos entre estudantes e 
professores; iii) estudantes que levam armas para a escola. Na estimação, o autor 
faz uso de uma variável referente à violência na comunidade da escola para analisar 
as consequências de omitir este tipo de violência no modelo. Também incluiu uma 
proxy para propensão do aluno à violência, quantificando suspensões da escola, 
problemas de disciplina, ocorrências policiais envolvendo o aluno, entre outros.  
A partir de regressões utilizando o método Probit, o autor demonstrou que,  
em unidades escolares norte-americanas de ensino médio, com nível de violência 
moderada, houve 5,1% menos chances de o aluno concluir o ensino médio,  
e mostrou ser 5,7% menor a chance para o caso de escolas com maior nível de 
violência. Também demonstra que, nesse último caso, a chance de o estudante 
ingressar na faculdade foi 15,9% menor. A queda no ingresso para alunos de escola 
em que a violência é maior foi de 51%.

No contexto brasileiro, Severnini e Firpo (2009) utilizam como variável 
explicativa a violência, evidenciando a correlação existente entre as características 
do ambiente escolar, o desempenho escolar dos alunos e o comportamento destes na 
escola. Os autores utilizam como base de dados o Saeb 2003, focando os alunos de 
oitavo ano do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio, e quantificando 
seus resultados nos testes de português e matemática para as variáveis dependentes. 
Como variável explicativa, a violência foi quantificada a partir dos dados da mesma 
edição do Saeb utilizando os questionários dos diretores sobre percepção de violência 
nas dependências da escola. Além desta, os autores incluíram outras variáveis 
que podem aumentar ou diminuir a correlação entre violência e proficiência em 
português ou matemática: qualificação do professor, diferença entre professor e 
aluno com relação à raça e ao sexo, número de estudantes em classe, percentual  
de meninos, percentual de alunos não brancos, defasagem idade-série e percentual de  
alunos oriundos de famílias pobres. Os autores especificaram quatro modelos: i) 
controlando as características de professores, classes, alunos e escola sem lidar com 
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as variáveis omitidas; ii) acrescentando variáveis que descrevem a quantidade de 
reuniões realizadas pelo colegiado durante o ano, a presença de muros ao redor 
da escola, o nível de educação materna na escola, a proporção de estudantes que 
faltaram à aula no dia do teste (Saeb) e a proporção de lares de estudantes com  
rede elétrica; iii) os autores adicionaram a interação do índice de violência  
com os atributos do professor; e iv) excluíram o índice de violência na interação com  
os atributos do professor e acrescentaram os atributos da classe. O estudo indica 
que o maior problema com relação à violência na escola é o consumo de drogas 
no local, uma vez que 60% das escolas do estado de São Paulo reportaram tais 
ocorrências, e estudantes expostos a esta situação têm uma redução de 1% em sua 
proficiência. No caso de roubo, há uma redução de 1,4%, mas apenas 3% das 
escolas brasileiras reportaram tais ocorrências; e, com relação ao porte de armas 
de fogo ou brancas (facas, canivetes, estiletes), a redução é de 0,6%, com 21% das 
escolas paulistas reportando esta ocorrência. 

Ainda no contexto brasileiro, Kassouf e Teixeira (2011) fazem uma análise 
hierárquica da relação entre violência nas escolas de São Paulo e desempenho escolar 
utilizando dados de desempenho dos alunos em matemática e português, proporção 
dos alunos por sexo e por cor, background familiar, se o aluno frequenta escola 
pública ou privada e a qualidade das instalações escolares, chegando ao resultado 
de que a violência interna é responsável por 6,25% da variância do rendimento 
dos alunos na escola, diminuindo a probabilidade de o aluno apresentar um 
desempenho satisfatório nas provas de matemática e português.

Em um estudo recente, Tavares e Pietrobom (2016) mensuram o efeito tanto 
da violência externa (furtos, roubos etc.) quanto interna (vandalismo, depreda-
ções etc.) utilizando como base de dados o ROE da Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo (SEE-SP), que contém o registros diários de atos violentos 
e crimes dentro das escolas do sistema estadual paulista, e os Censos Escolares,  
dos questionários socioeconômicos do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar 
do Estado de São Paulo (Saresp) de 2007 a 2009 e do Índice Paulista de Vulne-
rabilidade Social de 2010, calculado pela Fundação Sistema Estadual de Análise 
de Dados (Seade). As autoras estimam tais efeitos utilizando dados de contagem 
e diferentes regressões separadas por tipo de ocorrências violentas ou criminais 
para relacionar dados de escola, alunos, diretores e professores ao número de atos 
violentos praticados no ambiente escolar. Os resultados obtidos sugerem que a 
participação da família no ambiente escolar do aluno e o bom relacionamento de 
professores e estudantes são capazes de atuar sobre o comportamento deste último, 
inibindo seu engajamento em atos violentos. Além disso, as autoras destacam que 
a existência de diferentes recursos pedagógicos e boas práticas de gestão ajudam a  
inibir comportamentos violentos.
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3 ESTRATÉGIA EMPÍRICA

Os modelos hierárquicos vêm cada vez sendo utilizados como importante instru-
mento de análise e interpretação de resultados provenientes de avaliações em larga 
escala, tais como os testes padronizados de educação, pois, como os alunos estão 
agrupados em turmas, que estão agrupadas em escolas, a estrutura da população 
é naturalmente hierárquica. Os modelos permitem que os parâmetros do modelo 
sejam regredidos dentro de dois ou mais níveis de estimação, evitando vieses de 
agregação e, dessa forma, possibilitando a avaliação da influência de variáveis con-
textuais, tais como condição socioeconômica dos alunos, sexo, cor e infraestrutura 
escolar na proficiência deles. A técnica organiza a estrutura de agrupamento de 
dados, admitindo que cada aluno ou turma de alunos, por exemplo, tenha um 
modelo de regressão próprio. Estes modelos de regressão, em contrapartida, podem 
ser influenciados por variáveis com o mesmo nível de agregação, que podem ser 
também influenciadas por variáveis em níveis superiores. Neste trabalho levou-se 
em conta que o nível de violência que acomete a escola impacta negativamente 
as variáveis de infraestrutura escolar, que impactam as características do aluno, e 
estas a proficiência dele. Logo, com o emprego de modelos hierárquicos, cada nível 
de agregação será representado pelo seu modelo específico, com cada um desses 
modelos expressando o relacionamento entre as variáveis contextuais dentro de 
cada nível de agregação e influenciando o efeito de variáveis nos níveis inferiores 
(Soares, 2005).

O método foi utilizado pela primeira vez no escopo da economia da educação 
por Bryk e Raudenbush (1986). No artigo, os autores utilizaram um modelo em 
dois níveis, formalmente descrito a seguir, com o qual regrediram para cada escola 
j a proficiência do i-ésimo estudante, Yij, em relação às k variáveis independentes 
ao nível do estudante. Neste trabalho o método hierárquico em dois níveis será 
aplicado para a estimação do modelo. 

(1)

, (2)

onde: Yij é a proficiência do i-ésimo estudante matriculado na j-ésima escola.  
O primeiro nível será estimado utilizando a técnica de regressão clássica para a 
estimação dos parâmetros e βoj refere-se à média da proficiência estudantil descontado 
o efeito das características dos alunos. Xpij correspondente às características dos 
estudantes como sexo, cor, escolaridade familiar, entre outras. βpj é uma variável 
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que capta a interação entre as características dos estudantes e o desempenho das 
escolas, j. O termo de erro eij é independente e identicamente distribuído (i.i.d), 
e diz respeito às características não observadas ao nível do aluno (por exemplo: 
motivação) e da escola (por exemplo: engajamento do corpo docente). No segundo 
nível, cada parâmetro βpj é regredido em relação às q variáveis das características 
escolares Zqj, que captam as interações interescolas βjk. 

4 BASE DE DADOS

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC),  
cuja missão é promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o sistema educacional 
brasileiro com o objetivo de subsidiar a formulação e a implementação de políticas 
públicas para a área educacional a partir de parâmetros de qualidade e equidade, 
bem como produzir informações claras e confiáveis aos gestores, pesquisadores, 
educadores e público em geral.

Os dados de rendimento escolar dos alunos, suas características, seu background 
socioeconômico, percepção de violência na escola e imediações por parte do diretor, 
além das características das unidades escolares, foram obtidos por intermédio da Prova 
Brasil/Saeb. A Prova Brasil e o Saeb são avaliações para diagnóstico, em larga escala, 
desenvolvidas pelo Inep/MEC. O objetivo é avaliar a qualidade do ensino oferecido 
pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários 
socioeconômicos que englobam desde características da infraestrutura da escola até a 
percepção de violência por parte dos diretores, desde o background familiar dos alunos 
até a sua proficiência em língua portuguesa e matemática, aplicados para alunos, 
professores e diretores. Todos os dados coletados advêm da Prova Brasil/Saeb 2011.  
A Prova Brasil/Saeb 2011 alcançou um total de 1.400.069 alunos de quinto ano, 
matriculados em 40.344 escolas de todo o Brasil, descontadas as observações faltantes. 
A fim de apresentar os primeiros resultados relativos à análise do efeito da violência 
na proficiência escolar e melhor compreender a amostra em estudo, esta seção será 
subdividida em quatro subseções.

Assim, será estimado o efeito da violência, que é mensurada por intermé-
dio da percepção do diretor sobre as notas em língua portuguesa dos alunos de 
quinto ano do ensino fundamental que participaram da Prova Brasil 2011. Alguns 
estudos demonstraram o maior efeito da violência sobre crianças na faixa etária 
correspondente ao quinto ano (ou quarta série) (Pieterse, 2012; Sharkey, 2010; 
Gama e Scorzafave, 2013). A metodologia empregada no trabalho divide em dois 
níveis, devido aos alunos estarem organizados no interior das unidades de ensino, 
o efeito sobre a proficiência decorrente das características do alunado e da escola.
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4.1 Nível 1: características dos alunos

No primeiro nível foram agrupadas as características dos alunos, como sexo,  
cor, background familiar e nível socioeconômico. Dados importantes para descrever 
o background familiar dos alunos são as variáveis: mora com a mãe, escolaridade da 
mãe, mora com o pai e escolaridade do pai, que seriam utilizadas, uma vez que são 
consagradas pela literatura (Becker e Kassouf, 2012; Pieterse, 2012; Sharkey, 2010; 
Gama e Scorzafave, 2013; Berger, 2005), porém, como estas variáveis apresentaram 
uma quantidade muito grande de missings (na ordem de 50%), optou-se pelas 
variáveis incentivo a ler, incentivo para estudar e incentivo dever, a fim de medir o 
nível de participação dos pais nos estudos dos filhos. Para verificar a dedicação do 
aluno aos estudos foram utilizadas como proxies as variáveis dever de português e 
dever de matemática (se o aluno realiza as tarefas passadas para casa), além de utiliza 
a biblioteca para estudos e leitura. Como características pessoais de cada aluno, 
dessa forma, foram elaboradas variáveis binárias como masculino (assumiu valor 
equivalente a um quando se autodeclarou do sexo masculino, e valor igual a zero, 
caso contrário); branco (assumiu valor equivalente a um quando se autodeclarou 
da etnia branca, e valor igual a zero, caso contrário). A variável reprovado, assim 
como sete variáveis binárias de idade, foi utilizada para inferir os seus efeitos no 
que tange à reprovação sobre a proficiência do aluno.

 As variáveis trabalha fora (você trabalha fora de casa?) e trabalho doméstico 
(em dia de aula, quanto tempo você gasta fazendo trabalho doméstico em casa?) 
foram incluídas para averiguar se a substituição por tempo de estudo afeta o desem-
penho escolar de acordo com o que foi averiguado por Aquino e Pazello (2011).  
E, finalmente, de forma a verificar se o background socioeconômico do aluno afeta 
seu desempenho individual, foi utilizada a variável nível socioeconômico, como já é 
presente no estudo anterior de Albernaz, Ferreira e Franco (2002) e Gonçalves e 
França (2008). Outros autores também observaram as características socioeconô-
micas da família do aluno como determinantes do desempenho estudantil, como 
Moreira e Jacinto (2013), Aquino e Pazello (2011), entre outros. 

É importante destacar que, na ausência da variável de características familiares 
do aluno (mora com o pai, escolaridade do pai, mora com a mãe, escolaridade da mãe) 
essa variável pode captar o background familiar, pois ela é uma proxy de pobreza. 
A variável foi construída utilizando o método de análise fatorial,5 com a extração 

5. A análise fatorial é uma técnica que permite identificar dimensões latentes, isto é, fatores que justifiquem as correlações 
observadas entre as variáveis, e substituir o conjunto original de variáveis por um conjunto menor de variáveis que são 
fortemente correlacionadas entre si, mas ortogonais ou com baixa correlação entre elas. Nessa técnica, as variáveis 
são organizadas em uma matriz de correlação e rotacionadas, no caso deste estudo, por Varimax – um dos métodos 
rotacionais ortogonais mais populares. Após a rotação, cada variável original tende a ser associada a um pequeno 
número de fatores. Para mais informações, ver Abdi (2003). Aplicaram-se os testes de esfericidade de Bartlett e de 
adequacidade da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). O teste de Bartlett testa a hipótese nula, de que as variáveis 
não sejam correlacionadas na população, e fornece a probabilidade de que a matriz de correlações possua correlações 
significativas em algumas das variáveis. O teste KMO compara as magnitudes dos coeficientes de correlação observados 
com as dos coeficientes de correlação parciais (Hair Jr. et al., 1998). 
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da componente principal. Para sua construção, foram consideradas as respostas 
para as perguntas disponíveis no questionário socioeconômico do aluno, aplicado 
durante a Prova Brasil 2011 e disponível na tabela 1.

A variável abandono (você já abandonou a escola durante o período de 
aulas e ficou fora da escola o resto do ano?), além de também captar distorções 
idade-série, foi adicionada a fim de mensurar o impacto que o abandono escolar 
tem na proficiência, verificando se os alunos que já abandonaram a escola têm 
pior desempenho nas disciplinas ministradas. Em geral, os alunos que evadiram o 
sistema escolar em determinado ponto da sua trajetória podem ter mais dificuldade 
para se reintegrar à trajetória acadêmica, pois levarão mais tempo para consolidar 
o processo de inclusão social escolar e precisarão fazer mais esforço para adquirir 
os hábitos mínimos para acompanhamento das aulas e aprendizado, como fazer a 
lição de casa regularmente (Gama e Scorzafave, 2013; Hannon, 2003). 

Na tabela 1, são apresentadas as estatísticas descritivas das variáveis relacionadas 
aos estudantes.

TABELA 1
Estatísticas descritivas das variáveis relacionadas aos estudantes

Variáveis Média Desvio-padrão

Proficiência em língua portuguesa 196,14 45,43

Sexo masculino 0,49 0,50

Branco 0,35 0,48

Idade 10,75 1,09

Incentiva a estudar 0,98 0,15

Incentiva a fazer o dever 0,96 0,19

Faz dever de português 0,98 0,14

Incentiva a ler 0,95 0,21

Frequenta a biblioteca 0,70 0,46

Incentiva a ir à escola 1,37 1,11

Trabalha fora 0,11 0,32

Trabalho doméstico 0,35 0,48

Reprovado 0,34 0,61

Abandono 0,07 0,30

Nível socioeconômico 0,05 1,00

Escolaridade dos pais 0,06 1,00

Fonte: Prova Brasil 2011.
Elaboração dos autores.
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Interessante destacar que a maioria dos estudantes reporta que os pais incentivam 
a fazer o dever de português, assim como a estudar e a ler. Todavia, 11% destacaram 
que trabalham fora, além de 34% e de 7% que afirmaram, respectivamente, terem sido 
reprovados e/ou abandonado os estudos por um ou mais anos. O percentual ainda se 
mostra elevado considerando que políticas de ciclos foram efetuadas no decorrer dos 
anos pelos governos municipais, assim como a presença de programas de transferência de 
renda, como o Bolsa Família, cuja condicionalidade é a frequência da criança na escola.

As variáveis utilizadas para o nível da escola deste modelo dividem-se em três categorias: 
variáveis de escola, violência interna e violência externa. As duas últimas categorias foram 
diferenciadas a partir das respostas do diretor na Prova Brasil 2011, que medem a percepção 
dos tipos de violência, de forma que as variáveis de violência interna correspondem às 
ocorrências violentas relatadas pelo diretor e que ocorreram dentro da escola ou foram 
perpetradas por agente interno (estudante, professor ou funcionário) à escola. As de 
violência externa correspondem às ocorrências perpetradas nas imediações da escola ou 
foram realizadas por agente externo a ela.6

4.2 Nível 2: características das escolas e variáveis de violência

Neste nível, as variáveis utilizadas dividem-se em três categorias: variáveis de 
escola (infraestrutura da escola, infraestrutura de ensino e nível socioeconômico 
médio), violência interna e violência externa. Todas as variáveis foram construídas 
utilizando o método de análise fatorial para a redução e a sumarização dos dados 
e empregando o questionário da escola. Seguem as variáveis: 

• infraestrutura da escola – diz respeito às condições gerais da infraestrutura 
da escola, especificamente: telhados, paredes, piso, entrada do prédio, 
pátios, corredores, salas de aula, portas, janelas, banheiros, cozinha, 
instalações hidráulicas, instalações elétricas, iluminação das salas de aula 
e se as salas de aulas são devidamente arejadas;

• infraestrutura de ensino – diz respeito às condições materiais de ensino 
disponíveis na escola, especificamente: computadores para uso dos 
alunos, computadores para uso dos professores, existência de biblioteca, 
quadra de esportes, auditório, laboratório, sala de música, sala de artes 
e sala de leitura;

• nível socioeconômico médio dos alunos – esta variável capta disparidades 
socioeconômicas entre as escolas. O seu principal objetivo é averiguar 
se tais disparidades podem “mitigar” o efeito da violência sobre as 
escolas e se há influência do peer effect, que, de acordo com Zimmerman 
(2003), acontece entre os alunos de uma mesma instituição ou ambiente 

6. As perguntas ao diretor podem ser encontradas no sítio <https://goo.gl/kx3bNz>. Acesso em: 30 maio 2018.
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acadêmico, que forma uma unidade social distinta. No caso deste trabalho, 
levamos em consideração a média socioeconômica dos alunos da escola 
para descrever tais unidades sociais e distingui-las umas das outras;

• infraestrutura de segurança – divide-se em três fatores e indica qual é o 
estado das instalações de segurança da escola. A variável controle de entrada 
e saída é formada pela correlação das informações relacionadas à presença 
de: muros, grades ou cercas em condições de garantir a segurança dos 
alunos, controle de entrada e saída de estudantes, controle de entrada e 
saída de estranhos, se os portões permanecem trancados durante horário 
de funcionamento. A variável de vigilância é formada pela correlação entre 
as informações sobre a presença de vigilância noturna, diurna e durante 
fins de semana e feriados. Por fim, a variável de policiamento é formada 
pela correlação entre o conjunto de informações no que tange à presença 
de algum esquema de policiamento para a inibição de furtos, roubos ou 
tráfico de tóxicos/drogas dentro ou nas imediações da unidade escolar. 
Assim, temos uma noção de quais escolas tentam reduzir a exposição de 
seus alunos a situações violentas e a vizinhanças violentas, a fim de que 
eles não reproduzam tais situações (Becker e Kassouf, 2012).

O segundo nível do modelo também contempla quais tipos de ocorrências 
violentas a escola foi vítima, segundo a opinião do seu diretor. Nesse caso, foi possível 
diferenciar a ocorrência de casos de violência interna, uma vez que o questionário da 
Prova Brasil para o diretor explicita se o perpetrador é agente interno à escola (aluno, 
professor ou funcionário) ou agente externo à escola. Como proxy para violência 
interna, portanto, foram consideradas as ocorrências do primeiro tipo, e para violência 
externa as do segundo tipo. No quadro 1 está a descrição das variáveis relacionadas 
à violência ou à sua inibição relacionadas no questionário ao diretor disponível na 
Prova Brasil 2011, e, em seguida, as variáveis geradas a partir de análise fatorial.

QUADRO 1
Descrição das variáveis de violência interna e externa

Violência interna Violência externa

Depredação: se a escola apresenta sinais de depredação em seus 
bens, equipamentos e infraestrutura geral. Policiamento: se há esquema de policiamento na escola 

ou nas imediações referente à inibição de furtos, roubos e 
outras ocorrências violentas, à inibição de tráfico/consumo de 
drogas nas dependências da escola ou em suas imediações.

Pichação: se a escola apresenta pichação nos edifícios, muros etc.

Sujeira: nível de sujeira na área escolar.

Agressão física de alunos: estabelece se houve na escola agres-
sões físicas por parte de alunos a alunos, ou agressões verbais por 
parte de alunos a professores.

Roubo externo: estabelece se houve roubo de aluno, equi-
pamento ou professores por agente externo à escola. Esta 
é outra variável de violência externa; entretanto, roubo de 
equipamento por agente interno é fortemente correlaciona-
do e está incluso nesta variável.

Agressão verbal do corpo docente: estabelece se houve na escola 
agressões verbais por parte do corpo docente (professores e 
funcionários) a professores, funcionários e alunos.

(Continua)
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Violência interna Violência externa

Agressão verbal por alunos: descreve se houve agressão verbal de 
alunos contra outros alunos, professores ou funcionários.

Controle de entrada e saída: variável que mensura a presen-
ça de um sistema de controle para a entrada e a saída de 
discentes, assim como de pessoas estranhas à escola.

Consumo/tráfico de drogas por agente interno: estabelece se hou-
ve tráfico e/ou consumo de drogas nas dependências da escola 
provocado por agente interno a ela.

Vigilância: descreve a presença de sistemas de vigilância 
para os períodos: diurno, noturno assim como aos finais 
de semana.

Furto: mostra se houve furto de alunos, professores, funcionários ou 
equipamentos da escola tanto por agente interno quanto externo, uma 
vez que a análise demonstrou estarem fortemente correlacionadas.

Consumo/tráfico de drogas por agente externo: estabelece 
se houve tráfico e/ou consumo de drogas por agente 
externo à escola. Esta variável é uma das que representam a 
violência externa que vitima a escola, uma vez que descreve 
uma situação ocasionada por agente externo a ela. As 
variáveis relacionadas ao consumo de bebida alcóolicas 
tanto por agente interno quanto externo à escola ficaram 
agrupadas nesse fator. Cabe destacar que o consumo de 
bebidas é proibido no interior das unidades escolares, sendo 
um tipo de droga lícita. Logo, há o aumento nas chances de 
esse consumo ocorrer nas imediações, como foi afirmado 
por Abramovay et al. (2003).

Agressão física por docentes: estabelece a ocorrência ou não de 
agressão física por parte do corpo docente a alunos ou outros 
membros do corpo docente (professores ou funcionários).

Atentado à vida: estabelece se houve ou não atentado à vida 
de alunos e professores tanto por agente interno quanto por 
agente externo, devido à análise de fatores ter demonstrado forte 
correlação entre os casos.

Agressão por professores: mostra os casos de agressão física de 
professores ocorrida contra outros professores.

Fonte: Prova Brasil 2011.
Elaboração dos autores

BOX 1
Variáveis extraídas a partir de análise fatorial

• pichação;

• roubo cometido por agente externo;

• agressão verbal cometida por docentes e funcionários;

• depredação;

• roubo cometido por agente interno;

• sujeira;

• furtos;

• agressão física cometida por docentes contra outros alunos, professores e funcionários;

• atentado à vida de docentes e discentes;

• ação de gangues ou porte de armas brancas ou de fogo;

• agressão física cometida por funcionários contra alunos, professores e outros funcionários;

• roubo e furtos de materiais pedagógicos por agente interno;

• consumo de bebidas e drogas na escola por agente interno;

• consumo e tráfico de drogas nas imediações por agente interno;

• agressão física cometida por alunos contra funcionários e professores;

• agressão verbal cometida por aluno contra outros alunos, docentes e funcionários;

• consumo/tráfico de drogas nas dependências da escola por agente externo.

Fonte: Prova Brasil 2011.
Elaboração dos autores

(Continuação)
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Por fim, foram elaboradas as variáveis binárias estadual, municipal, urbana e 
rural para averiguar como essas características relacionam-se com as notas dos alunos. 

5 RESULTADOS

5.1 Modelo incondicional

Iniciamos as estimações por meio do modelo mais simples possível, ou seja, 
apenas a variável de interesse e sem regressores adicionais, denominado modelo 
incondicional. Para este estudo, adotamos a metodologia botton-up.7 Este primeiro 
modelo oferece informações preliminares importantes, considerando a variabilidade 
da proficiência dentro dos dois níveis analisados.

Yij = β0j + eij . (3)

β0j = γ00 + µ0j . (4)

A estimativa foi de 190,06 pontos e refere-se ao desempenho médio do ensino 
fundamental brasileiro para o quinto ano. A escala de desempenho está entre zero 
e 250, sendo que o desempenho médio de 190,06 corresponderia ao nível 3; 
logo, o estudante médio, ao findar a primeira fase do ensino fundamental, teria 
habilidades e competências intermediárias.8 Nesse nível, de acordo com a Prova 
Brasil (Brasil, 2013), o estudante conseguiria localizar informações explícitas em 
contos e reportagens, em propagandas com ou sem recursos gráficos, relações de 
causa e consequência em poemas, contos e tirinhas, entre outros.

As características dos estudantes correspondem a 40,56% da variabilidade na 
proficiência dos estudantes; portanto, mais da metade (59,44% da variabilidade)  
é explicada pelas características das escolas juntamente aos níveis de violência 
dela. Os resultados diferem do estudo de Gonçalves e França (2008), no qual 
mais da metade da variabilidade na proficiência do aluno era explicada pelas 
características dele. Porém, como aquele estudo contemplava um terceiro nível 
de características dos estados, não é seguro afirmar que houve uma diminuição 
do efeito pertencente às famílias dos estudantes.

7. Para mais detalhes a respeito da metodologia bottom-up, ver Bryk e Raudenbush (1992, p. 201).
8. Para mais informações sobre a escala Prova Brasil/Saeb, ver: <https://goo.gl/YG72rH>. Acesso em: 30 maio 2018.
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5.2 Modelo com as características dos alunos e das escolas

No modelo seguinte inserimos as variáveis referentes às características de aluno, 
bem como seu nível socioeconômico, a fim de examinar as complementaridades 
entre as características familiares e a proficiência do aluno.

(5)

Os coeficientes variam aleatoriamente entre as escolas, e os regressores empre-
gados consistiram nas características dos alunos, assim como o seu background 
familiar e socioeconômico. Os resultados da regressão estão expostos na tabela 2.  
A variável reprovado tem um peso muito significativo na nota do aluno, sendo que o  
impacto negativo na nota é da ordem de 11,93 pontos. De forma semelhante,  
o aluno ter abandonado a escola em determinado período do ano letivo impacta 
negativamente a nota dele em 2,21 pontos. Estudantes do sexo masculino têm 
9,04 pontos a menos sobre sua nota em língua portuguesa em comparação aos 
estudantes do sexo feminino, o que é consistente com os resultados esperados, 
uma vez que a proficiência maior em língua portuguesa é comumente associada 
ao sexo feminino. 

Os indivíduos que se autodeclaram da cor branca têm, em média, 3,01 pontos 
a mais do que os estudantes das demais etnias. A idade do aluno tem o resultado 
esperado, ou seja, quanto mais velho o estudante, menor o desempenho devido 
ao problema decorrente da distorção idade-série, que aumenta as chances de esse 
estudante evadir do sistema de ensino. Estes resultados corroboram as pesquisas 
anteriores de Gama e Scorzafave (2013), Albernaz, Ferreira e Franco (2002), 
Moreira e Jacinto (2013), Felício e Fernandez (2005) e Gonçalves e França (2008). 

As variáveis referentes ao trabalho também apresentaram os resultados espe-
rados. A cada hora diária dedicada ao trabalho doméstico, muitas vezes relacionada 
às atividades femininas, o aluno tem uma diminuição na nota da ordem de 7,83 
pontos. A atividade laboral fora de casa, em geral, está relacionada aos meninos, 
e explica uma diminuição de 13,21 pontos. Pode-se concluir que o excesso de 
trabalho ou de responsabilidades alheias à escola aumenta a dificuldade para o aluno 
alcançar uma nota mais elevada. Novamente, os resultados são corroborados pela 
literatura (Gama e Scorzafave, 2013; Albernaz, Ferreira e Franco, 2002; Kassouf 
e Teixeira, 2011; Severnini e Firpo, 2009). 
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O incentivo familiar teve o efeito esperado, com um peso significativo no 
desempenho do aluno. Se a família incentiva a criança a estudar e a fazer o dever 
de casa há um impacto positivo em sua proficiência de, respectivamente, 9,52 
e 6,85 pontos. No entanto, não se observou efeito estatisticamente significante 
quando a família incentiva o estudante a ler. O nível socioeconômico do aluno 
também teve o resultado esperado e é demonstrado pela literatura da área (Albernaz, 
Ferreira e Franco, 2002; Gonçalves e França, 2008; Gama e Scorzafave, 2013, 
Moreira e Jacinto, 2013). À medida que a condição socioeconômica da família do 
aluno melhora, aumenta também sua proficiência em 2,72 pontos, o que indica 
a importância do background familiar, como já demonstrado por Grogger (1997), 
Aizer (2008) e Pieterse (2012). 

O terceiro modelo tem por objetivo verificar a influência das características 
das escolas e dos alunos em sua proficiência acadêmica. No segundo nível foram 
estimadas as variáveis explicativas de escola. Para melhor análise, os resultados do 
modelo serão apresentados em quatro partes: características dos alunos, a fim de  
verificar se houve alteração dos seus resultados devido à influência do nível  
de escola. Além disso, serão verificados os efeitos para as características da escola e 
os aspectos relacionados à violência interna e à violência externa.

TABELA 2
Características dos alunos e da infraestrutura escolar para proficiência em 
língua portuguesa

Variáveis
Modelo 1
coeficiente

Modelo 2:
 coeficiente

Intercepto 
186,18***
(0,58)

183,75***
(0,65)

Sexo masculino
-9,04***
(0,07)

-9,21***
(0,07)

Branco
3,01***

(0,08)
2,34***

(0,08)

Idade
-2,11***
(0,04)

-1,74***
(0,04)

Família incentiva a estudar
9,52***

(0,23)
9,11***

(0,23)

Família incentiva a fazer o dever
6,85***

(0,19)
6,54***

(0,19)

Estudante faz o dever de português
12,13***
(0,26)

12,51***
(0,26)

Família incentiva a ler
-0,21
(0,17)

-0,21
(0,17)

Estudante frequenta a biblioteca
-2,86***
(0,09)

-3,29***
(0,09)

Família incentiva a ir para a escola
14,92***
(0,19)

14,64***
(0,19)

(Continua)
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Variáveis
Modelo 1
coeficiente

Modelo 2:
 coeficiente

Estudante trabalha fora
-13,21***
(0,11)

-12,91***
(0,11)

Estudante realiza trabalho doméstico -7,83 -7,77

Reprovado
-11,93***
(0,08)

-11,81***
(0,08)

Abandono
-2,21***
(0,13)

-2,21***
(0,13)

Nível socioeconômico
2,72***

(0,04)
2,78***

(0,04)

Escolaridade dos pais
2,58***

(0,04)
2,66***

(0,04)

Municipal -
1,43***

(0,22)

Urbana -
0,31

(0,27)

Infraestrutura escolar -
2,91***

(0,12)

Equipamentos escolares -
1,00***

(0,09)

Laboratórios -
0,32***

(0,08)

Equipamentos de informática -
1,90***

(0,09)

Vigilância dia e noite -
-0,14
(0,09)

Controle de entrada e saída -
-0,99***
(0,08)

Policiamento -
-0,19***
(0,08)

Nível socioeconômico médio escolar -
18,62***
(0,21)

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. ***, ** e * = 1% de significância, 5% de significância e 10% de significância, respectivamente.

2. Erros-padrão entre parênteses.

Ao acrescentarmos o segundo nível, a variação nos coeficientes dos regressores 
mostrou-se ligeiramente diferente, apesar da manutenção nos sinais e nos níveis de 
significância, revelando, dessa forma, certa robustez nos resultados. Interessante 
observar que o efeito da infraestrutura de segurança, assim como o estudante 
utilizar a biblioteca, mostrou-se negativo. O primeiro caso pode ser um reflexo da 
violência presente na comunidade em que a escola está inserida e que é revelada 
na percepção do diretor, uma vez que a sensação de medo não seria mitigada. 
Esse resultado estaria em linha com o afirmado por Abramovay et al. (2003).  
O segundo caso é paradoxal, pois se espera que o uso da biblioteca tivesse efeitos 

(Continuação)
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positivos sobre língua portuguesa. O resultado é diferente do encontrado por 
Franco et al. (2007), pois, a presença de uma pequena biblioteca em sala de aula 
tem efeitos positivos sobre o desempenho estudantil.

De acordo com o esperado, as escolas municipais apresentam um desempenho 
ligeiramente superior em relação às estaduais, enquanto não há diferença estatisti-
camente significativa entre as escolas urbanas e rurais. A infraestrutura da escola, a 
infraestrutura de ensino e a média socioeconômica de seus alunos tiveram os resultados 
esperados. No que se refere a uma escola em boas condições de funcionamento,  
esta tem influência positiva na performance de seus estudantes. Entretanto, o aumento 
linear do investimento financeiro nas escolas, como já demonstrado, entre outros, 
por Glewe et al. (2011), não significa um aumento correspondente nos retornos 
educacionais. O que os resultados para infraestrutura indicam é que instalações 
adequadas, tanto de ensino quanto de trabalho, são indispensáveis para o bom 
funcionamento de uma escola.

A infraestrutura de segurança da escola que está dividida entre a presença 
de controle de entrada e saída de estudantes, policiamento e vigilância, em geral, 
mostrou-se negativa na performance estudantil. O resultado é ambíguo, pois se 
esperava que escolas com forte aparato de segurança pudessem trazer consequências 
positivas para o alunado. Todavia, como destacado por Abramovay et al. (2003),  
a insegurança traria perda de vontade de frequentar a escola, e, quanto mais vítima 
da violência é a unidade escolar, mais se faz necessária a utilização de medidas 
de segurança, que não pode estar sendo o suficiente para promover um bom 
ambiente estudantil. 

A infraestrutura da escola, a infraestrutura de ensino e a média socioeconômica 
de seus alunos apresentam o resultado esperado. A infraestrutura escolar impacta 
positivamente a nota do aluno em 2,91 pontos, e a infraestrutura de ensino,  
que se divide em equipamentos escolares, laboratórios e equipamentos de informá-
tica, em 1,0, 0,32 e 1,9 ponto, respectivamente. No que se refere a uma escola em 
boas condições de funcionamento, esta tem influência positiva na performance de 
seus estudantes, o que vai ao encontro da literatura disponível sobre o tema (Soares, 
2005; Moreira e Jacinto, 2013; Felício e Fernandes, 2005). O maior impacto 
positivo dá-se por intermédio do nível médio socioeconômico da escola, que é 
responsável por um impacto positivo de 18,6 pontos na performance do alunado. 
O resultado oferece pistas da importância em torno do peer effects e representa 
uma desigualdade significativa entre escolas no que tange ao nível socioeconômico 
(Gonçalves e França, 2008; Soares, 2005). 

A tabela 3 mostra os efeitos sobre o desempenho estudantil da percepção das 
violências (interna e externa) ocorridas na escola, segundo a opinião do diretor.
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TABELA 3
Variáveis de violência interna e externa à escola e os efeitos para a proficiência em 
língua portuguesa

Violência interna Violência externa

Variáveis Coeficiente Variáveis Coeficiente

Pichação 
-1,22***
(0,08)

Consumo/tráfico de drogas nas 
dependências da escola cometido por 
agente externo 

-0,49***
(0,09)

Agressão verbal cometida por aluno
-0,09
(0,08)

Roubo cometido por agente externo
-0,27***
(0,09)

Agressão verbal cometida por docentes e 
funcionários

-0,35***
(0,08)

- -

Depredação
-0,83***
(0,09)

- -

Sujeira 
-0,63***
(0,08)

- -

Furtos 
-0,02
(0,07)

- -

Consumo de bebidas e drogas na escola 
por agente interno 

-0,86
(0,08)

- -

Consumo e trafico de drogas nas imedia-
ções por agente interno 

-0,21***
(0,08)

- -

Agressão física cometida por funcioná-
rios contra alunos, professores e outros 
funcionários 

-0,16**
(0,08)

- -

Atentado à vida de docentes e discentes 
-0,37***
(0,08)

- -

Ação de gangues/porte de armas brancas 
ou de fogo

-0,24***
(0,08)

- -

Roubo e furtos de materiais pedagógicos 
por agente interno

-0,24***
(0,08)

- -

Agressão física cometida por docentes 
contra outros alunos, professores e 
funcionários 

0,01
(0,08)

- -

Roubo cometido por agente interno
-0,1

(0,08)
- -

Agressão física cometida por alunos contra 
funcionários e professores

-0,26***
(0,07)

- -

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. ***, ** e * = 1% de significância, 5% de significância e 10% de significância, respectivamente.

2. Erros-padrão entre parênteses.

Os resultados do modelo foram os esperados, uma vez que os diferentes tipos 
de violência presentes na escola afetam negativamente o desempenho estudantil.  
No entanto, algumas variáveis, como roubo cometido por agente interno, agressão física 
cometida por docentes contra outros docentes, discentes e funcionários, furtos e agressão 
verbal por aluno não foram estatisticamente significantes. Há de se considerar que, 
de acordo com Abramovay et al. (2003), essas ocorrências são subdimensionadas, 
pois professores, funcionários e alunos tendem a proteger os perpetrantes, o que 
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pode explicar os seus resultados, apesar de outras variáveis de agressão física terem 
mostrado os resultados esperados. 

As variáveis depredação, pichação e sujeira apresentaram os sinais esperados e 
todas se mostraram estatisticamente significantes. A amplitude de variação é entre 
0,63 e 1,22 ponto, e reflete a falta de boas condições escolares. Os resultados entram 
em consonância com a literatura estabelecida (Soares, 2005; Moreira e Jacinto, 
2013; Felício e Fernandes, 2005), uma vez que tais ocorrências competem para a 
piora geral da infraestrutura e das condições de ensino da escola em que ocorrem.

Agressão verbal por docentes explica uma piora na nota média do aluno da 
ordem de 0,35 ponto. Esse dado merece destaque, pois, segundo Santos, Sudbrack e 
Almeida (2010), a falta de responsabilidade de professores e funcionários, bem como 
a ocorrência de comportamentos desrespeitosos, são fontes de comportamentos 
problemáticos na escola, o que se reflete no resultado observado no desempenho. 

A variável tráfico/consumo de drogas por agente interno explica uma diminuição 
da nota média de 0,21 ponto; atentado à vida é responsável por um resultado 
negativo na nota média do aluno de 0,37 ponto; ação de gangues/posse de armas 
brancas ou de fogo influencia negativamente em 0,24 ponto. Finalmente, agressão 
física cometida por funcionários e por estudantes tem um impacto negativo de 0,26 
e 0,16 ponto, respectivamente. 

Os resultados sinalizam que uma escola com maiores índices de violência 
interna tende a influenciar negativamente o aluno, que acaba, portanto, tendo um 
rendimento escolar menor. Esta constatação é corroborada por estudos anteriores, 
que verificaram a influência das mesmas variáveis ou semelhantes na proficiência 
acadêmica de alunos, como Becker e Kassouf (2012), Kassouf e Teixeira (2011), 
Severnini e Firpo (2009), Aizer (2008) e Grogger (1997).

As variáveis tráfico/consumo de drogas por agente externo e tráfico/consumo de 
drogas nas imediações apresentaram o comportamento esperado, ainda que com uma 
influência significativamente menor do que sua contrapartida referente à violência 
interna. A primeira é responsável por uma diminuição de 0,49 ponto, e a segunda 
por uma diminuição de aproximadamente 0,27 ponto. A variável roubo e furto 
de materiais pedagógicos implica uma diminuição de 0,24 ponto na nota média 
dos alunos. Estes resultados condizem com os estudos anteriores de Aizer (2008), 
Pieterse (2012), Gama e Scorzafave (2013) e Kassouf e Teixeira (2011) – embora 
este último utilize uma variável agregada de violência, sem diferenciar entre violência 
interna e externa. Pode-se considerar o fato de que, segundo Dalbosco (2011),  
nos casos em que há um comportamento que apresente relação direta com a 
violência, como consumo de drogas ilícitas, e seus riscos associados, como tráfico 
de drogas, roubo e homicídios, a escola recorre à rede externa, especialmente aos 
serviços de segurança e ao conselho tutelar. 
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Uma escola que se encontra em uma comunidade na qual operações policiais 
são rotina – o que pode caracterizar uma comunidade violenta – poder ter o sinal 
negativo sobre o desempenho. Todavia, a presença da polícia pode aumentar o clima 
de segurança na escola, e, consequentemente, gerar acréscimos de desempenho. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A violência no Brasil adquiriu um caráter sistêmico nos últimos trinta anos.  
Os milhares de jovens vitimados todos os anos geram como consequência o prejuízo 
para o desenvolvimento social e o incremento da sensação de insegurança que, 
quando chega a níveis extremos, pode travar o desenvolvimento de um país. 

No entanto, a violência é um mal que impacta o indivíduo. Segundo a litera-
tura especializada, as experiências de atos violentos são extremamente prejudiciais 
para o bem-estar físico e emocional, especialmente quando as vítimas ou testemunhas 
são crianças e adolescentes. Quando ocorre no início da vida, tal experiência pode 
ter sérias consequências para o desenvolvimento cognitivo, em decorrência do 
fator degenerativo à saúde, que é iniciado pelo trauma e pelo estresse gerados pelo 
ato violento. Além de doenças psicossomáticas e até cardíacas, o indivíduo passa a 
ter dificuldade no desenvolvimento de seu capital humano, o que lhe trará conse-
quências negativas pelo resto da vida. Portanto, a violência e os comportamentos 
agressivos são ainda mais nocivos quando têm por alvo uma criança. 

Com tal perspectiva, este trabalho buscou relacionar e mensurar o impacto da vio-
lência externa, além da própria violência interna, no desempenho em língua portuguesa 
dos alunos brasileiros de quinto ano. Os resultados mostraram que a violência externa 
tem um impacto menor do que a violência que ocorre dentro dos muros da escola. 
O motivo pode ser devido à proximidade do diretor com os problemas vivenciados 
dentro da escola em comparação àquilo que é vivenciado pela comunidade no entorno. 

As variáveis de violência tiveram o resultado esperado. A depredação de 
patrimônio, a sujeira, a presença de indivíduos com comportamentos violentos 
(estudantes, professores e agentes externos à escola), promotores de agressões 
verbais ou físicas, impacta negativamente o desempenho dos alunos. Essas situa-
ções, lembrando que se baseiam na percepção do diretor da escola, podem gerar 
desequilíbrios e desconfortos dentro da comunidade escolar à medida que essas 
variáveis podem representar os casos de bullying, violência contra o professor por 
parte de alunos, além de outros tipos de indisciplina. 

Apesar disso, a variável infraestrutura de segurança apresentou impacto negativo, 
contrariando as expectativas. Esse dado deve servir de indicativo de que as atuais 
medidas de segurança visando proteger o aluno não dariam os resultados esperados e 
precisariam ser urgentemente revistas, com o desenvolvimento de políticas públicas 
de segurança voltadas especificamente para o interior e as imediações das escolas. 
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Situações de violência também podem ocorrer, segundo Santos, Sudbrack e 
Almeida (2010), por falta de normas, regras e limites claros, relações desrespeitosas, 
falta de responsabilidade dos agentes educativos (professores, diretores e funcio-
nários), ausência de relação entre a família e a escola, ausência de expectativas 
positivas em relação ao desempenho dos alunos, falta de atividades que estimulem a 
participação juvenil, relações preconceituosas para com os alunos, falta de afetividade 
nas relações, autoritarismo ou permissividade, além do acesso às drogas na escola 
ou nas redondezas. Por isso, políticas públicas destinadas à questão da violência na 
escola são naturalmente complexas, uma vez que ela tem diversos fatos geradores, 
desde a vulnerabilidade social da família até a má gestão escolar.

Uma limitação do trabalho é que não diferenciamos o consumo de drogas 
lícitas das ilícitas. Segundo Dalbosco (2011), há uma diferença no tratamento nos 
dois casos. Como mencionado acima, há muita diligência por parte dos agentes 
escolares em encaminharem o aluno infrator para o conselho tutelar e os serviços 
de segurança. No caso de consumo de drogas lícitas, o tratamento é mais brando 
devido à forte inserção que o álcool e o tabaco têm culturalmente e socialmente, 
com o problema sendo resolvido diretamente com o aluno, os pais ou o professor. 
Essa diferença de protocolo pode refletir no desempenho escolar. Outra limitação é 
a utilização de dados de percepção de violência por parte dos diretores disponíveis 
na Prova Brasil, que pode sofrer com algum nível de subjetividade.
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