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RESUMO 

Esta dissertação teve por objetivo analisar o efeito-escola na educação pública básica 

nacional. A proposta foi verificar a importância e impacto dos fatores relacionados à escola no 

desempenho dos alunos da rede pública brasileira, a fim de que estes possam ser reforçados, 

incentivados e disseminados como meio de melhoria da educação básica brasileira. A escolha 

do tema se justificou pela necessidade de pesquisas que versem sobre educação básica no 

âmbito das Ciências da Administração, reforçados, inclusive, pelos órgãos de fomento desta 

área do conhecimento. Ainda, quanto a relevância e amplitude do tema, observa-se que a 

administração pública é responsável pela oferta de 38.682.720 vagas gratuitas, o que implica 

em gastos públicos anuais equivalentes a aproximadamente 8% do PIB nacional. Para atender 

os objetivos propostos, foram utilizados os dados do SAEB – Sistema de Avaliação da 

Educação Básica – dos anos de 2013 e 2015 e os resultados do Ideb das escolas. A análise 

realizada com os dados da pesquisa diz respeito à dimensão da gestão da escola: perfil do 

diretor, gestão e ambiente. Cada uma dessas dimensões foi analisada individualmente e 

estratificada por grupo socioeconômico. Deste modo, foi possível verificar como determinada 

característica observada em uma das dimensões da escola afeta o desempenho de modo 

distinto de acordo com o contexto socioeconômico em que se encontra inserida a escola.  Para 

tanto, empregou-se como procedimento metodológico, seguindo o modelo proposto por 

Coleman (1966), o método estatístico denominado qui-quadrado. Os resultados obtidos foram 

organizados em quatro níveis: significância, independência, direção e força.  Observou-se que 

cada contexto analisado é influenciado por um conjunto distinto de variáveis, porém, fatores 

como ações para redução da evasão e abandono, assim como, capacitação dos diretores foram 

itens que predominaram como importantes em todos os grupos analisados. Enfim, verificou-se 

que, pelo menos, na escola pública brasileira, há evidências significativas que um mesmo 

aluno obteria níveis distintos de aprendizagem a depender da escola em que esteja 

matriculado. Em suma, as características da escola, a sua organização, as relações e práticas 

desenvolvidas pelo diretor, as práticas organizacionais escolares e o funcionamento da escola 

têm um efeito relevante sobre o desempenho estudantil. 

Palavras-chave: Efeito-escola; Educação básica; Gestão da educação.  

 

  



ABSTRACT 

This dissertation intends to analyze the school effect at public schools in the national basic 

education. The purpose of this study was to verify the importance and impact of school-

related factors on the performance of Brazilian public school students, so that, these factors 

can be reinforced, encouraged and disseminated to improve basic Brazilian education. The 

choice of the theme was justified by the needing of research on basic education in the field of 

Management Sciences, reinforced, by the Brazilians organizations that promote improvement 

and financing of higher education programs. Also, regarding the relevance and importance of 

the topic, it is observed that the public administration is responsible for the offer of 

38,682,720 vacancies, which implies annual public spending equivalent to approximately 8% 

of the national GDP. To reach the objectives, we use the data from the SAEB - Basic 

Education Assessment System - from the years of 2013 and 2015, and the Ideb index. The 

analysis of the data was concerned about three school management dimensions: director 

profile, management and environment. Each of these dimensions was analyzed individually 

and stratified using a socioeconomic scale. Then, it was possible to verify how a certain 

characteristic observed in one of the dimensions of the school affects the performance in a 

different way according to the socioeconomic context of the school. For that, we used the 

method proposed by Coleman (1966), and the data was analyzed by statistical procedure chi-

square. The results were organized in four topics: significance, independence, direction and 

strength. It was observed that each analyzed context is influenced by a distinct set of 

variables, however, factors such as actions to reduce evasion and abandonment, and, 

qualification of the directors were items that predominated as important in all groups 

analyzed. Finally, it was verified that, at least in the Brazilian public school, there is 

significant evidence that a student would obtain different levels of learning depending on the 

school in which he or she is enrolled. In short, the characteristics of the school, its 

organization, the relations and practices developed by the director, the school organizational 

practices and the functioning of the school have a relevant effect on student performance. 

 

Keywords: School Effect; Basic education; Management in education. 
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1. INTRODUÇÃO 

Essa dissertação foi escrita como resultado de dois anos de pesquisas em gestão escolar 

desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal 

Fluminense. Inicialmente, buscou-se determinar fatores que afetam o desempenho das escolas 

públicas brasileiras, dentre eles: recursos financeiros, estrutura escolar e características 

socioeconômicas de diretores, professores e alunos.  

Conforme as pesquisas avançaram e os resultados foram surgindo, observou-se a necessidade 

de se avaliar a relevância do que se estava sendo obtido e o rigor dos métodos empregados. 

Para tanto, parte dos resultados foram convertidos em cinco artigos científicos, sendo 1 

publicado em um periódico nacional e quatro apresentados em congressos, dentre eles, em 

2015, o European Conference on Educational Research, que contou com a participação de 

pesquisadores de 60 diferentes países.  

Os feedbacks obtidos pelas avaliações em revistas e congressos nacionais e internacionais 

propiciaram o amadurecimento dessa pesquisa, o que culminou em um questionamento que 

levou à pesquisa ora apresentada: quais características relativas à escola pública brasileira 

influenciam no desempenho dos seus alunos, considerando a relação entre esses fatores e 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica?  

Buscar respostas a esta pergunta implicar em esforçar-se no sentido de pesquisar e tentar 

colaborar para com a melhoria da educação básica1, por meio de um estudo acadêmico que, 

quiçá, possa apresentar elementos que contribuam para com as atividades dos gestores das 

escolas e das Secretarias de Educação de cada estado através do melhor entendimento dos 

aspectos e variáveis que concorrem para a definição do desempenho das mesmas.  

Quanto à relevância e interesse desta pesquisa, destaca-se que, atualmente, a administração 

pública é responsável por ofertar 38.682.720 vagas dividas entre creches (1.925.644), pré-

escolas (3.651.786), ensino fundamental (22.756.164), médio (6.811.005), educação 

                                                 

1 A Secretaria de Educação Básica zela pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino 

médio. A educação básica é o caminho para assegurar a todos os brasileiros a formação comum indispensável 

para o exercício da cidadania e fornecer-lhes os meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores. Atualmente, os documentos que norteiam a educação básica são a Lei nº 9.394, que estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e 

o Plano Nacional de Educação, aprovado pelo Congresso Nacional em 26 de junho de 2014 (MEC, 2014, p. 1).  
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presencial de jovens e adultos (2.792.758) e educação especial (745.363) (IBGE, 2015).  Em 

que pese as questões de natureza política e financeira a serem resolvidas para a solução dos 

problemas contemporâneos da educação no Brasil, há aspectos relacionados, principalmente, 

à gestão das mais de 200 mil unidades de ensino dividas nas esferas federal (683), estaduais 

(37.308) e municipais (175.665), das Secretarias de Educação e dos demais órgãos gestores 

destas redes e gastos anuais de aproximadamente 0,8% do PIB nacional (MEDEIROS et al., 

2011). 

Ainda, particularmente, o Ministério da Educação (MEC) e a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) apresenta a necessidade de maior 

envolvimento dos Programas de Pós-Graduação com a educação básica, que pode ser 

observada nos documentos, produzidos pela área de Administração, Ciências Contábeis e 

Turismo.  

Na última diretriz publicada, o “documento de área 2013”, a CAPES, em suas considerações 

gerais sobre o estágio atual da área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo, 

reconhece que “a área não tem, historicamente, atuado na perspectiva de contribuir com a 

educação básica como foco prioritário”. Apesar disso, “reconhece a relevância de garantir a 

qualidade na educação básica como elemento para o avanço da competitividade do país” e 

“entende que pode contribuir para reduzir o problema de diferentes formas” (CAPES, 2013, p. 

3). Entre elas, através da promoção da iniciação científica, da participação direta e gestão 

escolar.  

O papel da ciência da Administração na melhoria da educação, não se confunde com as 

práticas pedagógicas – “o campo do conhecimento que se ocupa do estudo sistemático da 

educação” (LIBÂNEO, 2001, p. 6). Se busca contribuir para com a melhoria das práticas 

organizacionais das escolas de modo a garantir a melhoria dos resultados de aprendizagem.  

Daí a proposta de realizar pesquisas do campo da Administração em organizações escolares, 

especialmente, da educação básica. Trata-se de buscar entender a escola da educação básica 

da perspectiva organizacional, ou seja, como uma organização. E, assim, sob as lentes dos 

estudos organizacionais, buscar estudar processos, recursos financeiros e materiais, pessoas e 

resultados. Isto posto que, tanto no âmbito macro (políticas, planejamento, organização, 

estratégias e avaliação de sistemas) quanto no micro (administração do esforço pedagógico 

das escolas), acredita-se que é possível a administração atuar como um processo racional para 

coordenar esforços de pessoas e a utilização de recursos para que a escola atinja seus 

objetivos (PARO, 2007). 
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1.1 OBJETIVOS 

Esta seção trata dos objetivos gerais e específicos da dissertação. 

1.2 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste estudo consiste em identificar e analisar o efeito-escola na educação 

pública básica nacional, de modo a verificar a importância e impacto dos fatores relacionados 

à escola no desempenho dos alunos da rede pública brasileira. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

01. Definir as características do sistema de avaliação de desempenho do sistema de ensino 

público brasileiro conforme suas características, regulamentação e aspectos da gestão. 

02. Abordar os principais conceitos da teoria econômica da educação utilizada como 

fundamentação teórica deste estudo, bem como o conceito de efeito-escola. 

03. Aplicar o modelo estatístico proposto nos procedimentos metodológicos à base de dados 

do Saeb. 

04. Analisar os resultados obtidos à luz da teoria que fundamenta o estudo e sintetizar os 

resultados por perfil socioeconômico das escolas. 

05. Avaliar os resultados obtidos e propor estudos futuros. 
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1.4 SITUANDO O ESTUDO E OS OBJETIVOS COM O SISTEMA DE 

AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA (SAEB) 

Serviços educacionais são bens privados, mesmo que sejam ofertados de forma gratuita pelo 

governo. Tais bens, assim são classificados por atenderem dois princípios: a rivalidade e a 

exclusividade. Esta se relaciona com a possiblidade da exclusão do consumo pela cobrança de 

um preço, já aquela significa que o consumo do bem por um indivíduo, diminui a 

disponibilidade desse bem no mercado. (GIAMBIAGI, 2015) 

Porém, a provisão de serviços a sociedade leva-se em consideração o benefício gerado os 

indivíduos diretamente beneficiados com o serviço ofertado, e também, as externalidades 

positivas geradas pela sua provisão a toda a sociedade (GIAMBIAGI, 2015). Coube, então, ao 

estado Brasileiro prover de forma gratuita e universal o ensino básico.  Nesse sentido, a 

constituição federal de 1988 estabeleceu que: 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho. 

 a. igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

b. liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e 

o saber; 

c. pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; 

d. gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

e. valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da 

lei, planos de carreira. (BRASIL, 1998, p. 1) 

Em consonância com a constituição de 88, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) de 1996 trouxe a obrigatoriedade aos pais de matricular os filhos na escola e 

zelar pela sua frequência, ampliou a permanência na escola e aumentou a carga horária de 

ensino. Outra importante alteração trazida pela LDB foi a redefinição da educação básica, que 

passou a ser composta pelas seguintes etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio. (PASCHOAL e MACHADO, 2009).  

As medidas adotadas com a LDB e CF/88 ainda se mostraram insuficientes às aspirações de 

promoção e garantia da verdadeira inclusão social. Buscando garantir esta inclusão, os 

governos federal, estaduais e municipais, têm focalizado na melhoria da qualidade do ensino 

público e, para verificar o nível da aprendizagem discente, tem centrado em avaliar o próprio 

sistema educacional brasileiro.  
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De acordo com o Ministério da Educação (MEC, 2013, p. 1), “a avaliação é um procedimento 

necessário para definir prioridades e garantir a qualidade do ensino”, por isso a União 

elaborou “um sistema de avaliação capaz de diagnosticar e indicar necessidades de controle e 

correções de rumos na política educacional coordenada pelo próprio MEC, em colaboração 

com os Estados e Municípios”.  

Nesse sentido, a avaliação de desempenho dos alunos do ensino fundamental e médio é uma 

das estratégias para a avaliação dos sistemas, com o objetivo de definir prioridades por parte 

da União e dos Estados, que possam ser necessárias para a definição ou redirecionamento dos 

rumos da política educacional. 

A proposta é que os resultados das avaliações, realizadas via Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb), possam gerar indicadores que ajudem a definir e a melhorar os 

instrumentos de gestão das escolas públicas, de modo a melhorar a qualidade do ensino, ou 

seja, tornar a aprendizagem dos discentes mais efetivos, mensurada pelo Saeb. 

O Saeb tem como principal objetivo avaliar a Educação Básica brasileira e contribuir para a 

melhoria de sua qualidade e para a universalização do acesso à escola, oferecendo subsídios 

concretos para a formulação, reformulação e o monitoramento das políticas públicas voltadas 

para a Educação Básica. Além disso, procura também oferecer dados e indicadores que 

possibilitem maior compreensão dos fatores que influenciam o desempenho dos alunos nas 

áreas e anos avaliados (INEP, 2011a, p. 1). 

Conforme estabelece a Portaria n.º 931, de 21 de março de 2005, compõe o Saeb dois 

processos: a Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e a Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar (Anresc). A Aneb é realizada por amostragem das Redes de Ensino, em 

cada unidade da Federação e tem foco nas gestões dos sistemas educacionais. Por manter as 

mesmas características, a Aneb recebe o nome do Saeb em suas divulgações. A Anresc é mais 

extensa e detalhada que a Aneb e tem foco em cada unidade escolar. Por seu caráter universal, 

recebe o nome de Prova Brasil em suas divulgações (INEP, 2011a, p. 1). 

Com os resultados do Saeb, o Inep calcula o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb2), um indicador de qualidade educacional que combina informações de desempenho em 

                                                 

2 Como o Ideb é resultado do produto entre o desempenho e do rendimento escolar (ou o inverso do tempo 

médio de conclusão de uma série) então ele pode ser interpretado da seguinte maneira: para uma escola A cuja 

média padronizada da Prova Brasil, 4ª série, é 5,0 e o tempo médio de conclusão de cada série é de 2 anos, a 

rede/ escola terá o Ideb igual a 5,0 multiplicado por 2/1, ou seja, Ideb = 2,5. Já uma escola B com média 
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exames padronizados (Prova Brasil ou Saeb) – obtido pelos estudantes ao final das etapas de 

ensino (4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio) – com informações 

sobre rendimento escolar (aprovação) (INEP, 2011b). A formula geral de cálculo do Ideb é 

definida conforme o Quadro 1. 

Quadro 1 -  Formula de cálculo do Ideb 

𝐼𝐷𝐸𝐵𝑗𝑖 =  𝑁𝑗𝑖  𝑃𝑗𝑖     0 ≤ 𝑁𝑗 ≤ 10; 0 ≤ 𝑃𝑗 ≤ 1 𝑒 0 ≤ 𝐼𝐷𝐸𝐵 ≤ 10 

Em que: 

i = ano do exame (Saeb e Prova Brasil) e do Censo Escolar; 

𝑁𝑗𝑖 = média da proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, padronizada para um ji indicador entre 0 e 

10, dos alunos da unidade j, obtida em determinada edição do exame realizado ao final da etapa de ensino; 

P = indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino dos alunos da ji unidade j; 

 Fonte: Inep (2015) 

A introdução do Ideb se deu a partir da hipótese de que professores, diretores e gestores 

educacionais, de modo geral, reagiriam a cobranças de resultados por parte da sociedade, 

melhorando a eficácia de seus processos internos e, consequentemente, a qualidade do ensino, 

o que se refletira nos indicadores das avaliações externas, especialmente, do Ideb 

(FERNANDES E GREMAUD, 2009).  

Fernandes e Gremaud (2009), também, destacam que o Ideb é percebido como uma 

modalidade de accountability apropriada ao sistema educacional descentralizado vigente no 

Brasil. E, nesta perspectiva, o Ideb e as metas propostas por escola e por estado, 

proporcionariam incentivos para que as escolas e os gestores se esforcem para melhorar, 

simultaneamente, o desempenho e o rendimento dos alunos, elevando, assim, a qualidade 

educacional. 

Se por um lado, de acordo com pesquisadores, tais como Assis (2014), Alves e Soares (2013) 

e Mesquita (2012), a aceitação e utilização do Ideb por parte dos gestores de escolas públicas 

como parte do cotidiano escolar. No entanto, por outro lado, outros pesquisadores, tais como 

Gonzaga (2013), tem apontado que ainda são poucos os gestores de escolas públicas que 

utilizam os dados referentes ao Ideb, disponibilizados pelo INEP, no cotidiano escolar com 

objetivo de rever o currículo, melhorar o índice de aprendizagem dos educandos ou fazer um 

                                                                                                                                                         

padronizada da Prova Brasil, 4ª série, igual a 5,0 e tempo médio para conclusão igual a 1 ano, terá Ideb = 5,0. 

(INEP, 2015, p.1). 
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acompanhamento sistemático dos processos das escolas nas quais são gestores. 

De acordo com o INEP (2015), o Ideb é o indicador para a verificação do cumprimento das 

metas fixadas no Termo de Adesão ao Compromisso "Todos pela Educação", eixo do Plano 

de Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação, que trata da educação básica. 

A proposta do governo brasileiro é que o Brasil chegue à média 6,0 em 2021, período 

estipulado tendo como base a simbologia do bicentenário da Independência em 2022. Desse 

modo, cada sistema, ou seja, cada estado brasileiro, deve evoluir segundo pontos de partida 

distintos, e com esforço maior daqueles que partem em pior situação.  

A Metodologia utilizada para o estabelecimento das metas intermediárias para a trajetória do 

Ideb no Brasil, Estados, Municípios e Escolas estabelece parte dos princípios que:  “As 

trajetórias do Ideb, para o Brasil e para todas as redes, têm o comportamento de uma função 

Logística; “As trajetórias do Ideb por rede de ensino devem contribuir para a redução das 

desigualdades em termos de qualidade educacional e para que o Brasil alcance a meta 

estipulada no tempo adequado, o esforço de cada rede de ensino, estadual ou municipal, deve 

contribuir, a partir de metas individuais diferenciada” (INEP, 2011c, p. 01) 

As metas nacionais, foram criadas a partir dos indicadores da avaliação do PISA3, para o 

INEP: 

A definição da meta nacional do Ideb (6,0) significa que o país deve atingir 

em 2021, considerando os anos iniciais do ensino fundamental, o nível de 

qualidade educacional, em termos de proficiência e rendimento (taxa de 

aprovação), da média dos países desenvolvidos (média dos países membros 

da OCDE) observada atualmente. Essa comparação internacional foi 

possível devido a uma técnica de compatibilização entre a distribuição das 

proficiências observadas no PISA (Programme for Internacional Student 

Assessment) e no SAEB5. A partir disso derivou-se à proposta de uma meta 

de desempenho médio para o Brasil nas avaliações de 2021. A taxa de 

aprovação sugerida para compor a meta relativa ao IDEB é de 96% (supondo 

uma taxa de reprovação mais taxa de abandono de 4%). (INEP, 2011d, p. 3) 
 

  

                                                 

3 O PISA consiste num programa de avaliação internacional da educação realizado pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Seu objetivo é verificar se alunos em vias de conclusão da 

educação básica adquiriram os conhecimentos e habilidades necessárias para a vida em sociedade. Esse 

programa é realizado a cada 3 anos, avaliando o desempenho de estudantes da faixa etária de 15 anos nas áreas 

de Leitura, Matemática e Ciências.  (INEP, 2015), (BONAMINO, 2002), (DA ROSA BECKER, 2010). 
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Tabela 1 - Metas Nacionais para o Ideb até 2021 

FASE DE ENSINO 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do ensino 

fundamental 

3.8 5,5 5,7 6,0 

Anos finais do ensino fundamental 3.5 5,0 5,2 5,5 

Ensino Médio 3,4 4,7 5,0 5,2 

Fonte: (INEP, 2015) 

 

A Metodologia de compatibilização de desempenho do PISA com o Ideb objetiva apresentar o 

método para identificar a nota que corresponde a um determinado resultado do PISA, ou o 

inverso, considerando as similaridades entre os exames. Nesse sentido, “a partir dos 

resultados obtidos com esta metodologia é possível fazer comparações internacionais 

contando com uma medida aproximada de proficiência de outros países participantes do 

PISA, na escala do SAEB” (INEP, 2011d, p. 06). 

Desse modo, um resultado padronizado igual a 6,0 no Ideb equivalerá, para o INEP, o valor 

adequado para o cumprimento das metas do PISA. Silva (2010) destaca que a avaliação 

internacional, o PISA, influenciou, preponderantemente, na criação do Ideb e no 

estabelecimento da meta de que o Brasil tenha nota 6,0 em 2021, nota que corresponderá aos 

resultados obtidos pelo PISA nos países membros da OCDE, segundo a metodologia adotada 

pelo INEP.  

O PISA - Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - é realizado a cada três anos e 

desenvolvido e coordenado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). É uma iniciativa de avaliação comparada, aplicada a estudantes na faixa 

dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na 

maioria dos países. No Brasil, o PISA foi implantado no ano 2000 e é coordenado pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. (INEP, 2015).  

Em 2015, no Brasil, a aplicação do PISA aconteceu no mês de maio para estudantes 

selecionados, por amostragem, de todos os estados. A avaliação envolveu, aproximadamente, 

33 mil estudantes nascidos no ano de 1999, matriculados a partir do 7º ano do Ensino 

Fundamental, distribuídos em 965 escolas. 

Tabela 2 - Metas Nacionais para o PISA até 2021 

PISA 2015 2018 2021 

Média dos resultados em matemática, leitura e ciências 438 455 473 

Fonte: (INEP, 2015) 
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Já em relação às metas dos estados e municípios, leva-se em consideração o Ideb inicial de 

2005 e suas características socioeconômicas, assim cada ente federativo terá uma trajetória 

distinta até o cumprimento da meta nacional. Porém, o objetivo da metodologia de cálculo 

levará, segundo o INEP, a redução das desigualdades nacionais. 

Tabela 3 - Metas estaduais para o Ideb até 2021 

Estado 2015 2017 2019 2021 

Acre 4.7 5.0 5.3 5.6 

Alagoas 3.7 4.0 4.3 4.6 

Amapá 4.4 4.7 5.0 5.3 

Amazonas 4.3 4.6 4.9 5.2 

Bahia 3.8 4.1 4.5 4.8 

Ceará 4.2 4.5 4.8 5.1 

Distrito Federal 5.8 6.0 6.3 6.5 

Espírito Santo 5.3 5.6 5.9 6.1 

Goiás 5.2 5.5 5.8 6.0 

Maranhão 4.1 4.4 4.7 5.0 

Mato Grosso 4.9 5.2 5.5 5.7 

Mato Grosso do Sul 4.8 5.0 5.3 5.6 

Minas Gerais 5.9 6.1 6.4 6.6 

Pará 4.0 4.3 4.6 4.9 

Paraíba 4.1 4.4 4.7 5.0 

Paraná 5.8 6.0 6.3 6.5 

Pernambuco 4.2 4.5 4.8 5.1 

Piauí 4.0 4.3 4.6 4.9 

Rio de Janeiro 5.4 5.6 5.9 6.2 

Rio Grande do Norte 3.8 4.1 4.4 4.7 

Rio Grande do Sul 5.5 5.7 6.0 6.3 

Rondônia 4.9 5.2 5.5 5.8 

Roraima 5.0 5.3 5.6 5.8 

Santa Catarina 5.6 5.9 6.2 6.4 

São Paulo 5.8 6.1 6.3 6.6 

Sergipe 4.2 4.5 4.8 5.1 

Tocantins 4.8 5.1 5.4 5.7 

Fonte: (INEP, 2015) 

Em termos de planejamento das atividades escolares, para o cumprimento das metas do Ideb e 

do PISA, o governo brasileiro vem trabalhando para melhorar a qualidade da educação no 

país, via planos de educação. Ainda, a obrigatoriedade de se estabelecer um plano de 

educação é estendida, conforme determinação legal, aos demais entes federais. O objetivo do 

plano consiste em estabelecer um conjunto de metas que visem promover a melhoria da 

qualidade da educação básica, a redução do abandono escolar e das desigualdades entre 

regiões. 
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O plano nacional de educação (PNE), estabelecido pela Lei Federal nº 13.005, define metas 

nacionais para a educação, no denominado “Compromisso Todos pela Educação”, que devem 

ser cumpridas até 2021. Esse plano reforça que não basta os entes federais atenderem os 

limites constitucionais mínimos de dispêndios estabelecidos pela lei de Responsabilidade 

fiscal.  

 O PNE “traçou novos rumos para as políticas e ações governamentais, fixando objetivos e 

metas para a chamada Década da Educação, em que pesem os limites deste plano na sua 

tramitação e execução”. (MEC, 2014, p. 9). Com a emenda Constitucional 59/2009 o PNE 

assumiu o papel de articulador do Sistema Nacional de Ensino (SNE). Seu objetivo consiste 

na redução das desigualdades resultantes dos problemas de articulação federativa, por dois 

eixos de atuação: estabelecimento de normas de cooperação e regras de financiamento. 

Para o período de 2014 a 2024, foi estabelecido pelo Plano vinte metas a serem cumpridas ao 

longo desse período.  Em suma, as metas visam a universalização da educação básica, 

melhorias da qualidade e redução das desigualdades do ensino nacional, a criação de uma 

forte colaboração dos entes federais e valorização dos profissionais do magistério. Tendo 

como propósito alcançar o desempenho no PISA em 2021 equivalente aos dos países 

desenvolvidos.  

1.5 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

O sistema de avaliação da educação básica é orientado para ser compatível com a avaliação 

do PISA, assim, o resultado do Ideb mais próximo daquele exame é o relativo a 8º série 9ª 

ano, estágio em que os alunos na faixa etária de 15 anos devem estar cursando, caso 

cumpram, no prazo, as etapas de ensino de acordo com o PNE. E, por isso, é nesta fase do 

ensino que se concentram os maiores esforços para o atingimento das metas para 2021.   

 

Diante da melhor comparabilidade do indicador nacional relativo a essa série com o exame da 

OCDE, e assim, com pesquisas internacionais, e pela sua importância optou-se por delimitar, 

nesta dissertação, a análise aos anos finais do ensino fundamental. Ademais, o INEP não 

disponibiliza os dados do Ideb do ensino médio por unidade escolar, e, por ente federado. 

(INEP, 2016d). 
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Ainda, delimitou-se o presente estudo apenas às escolas públicas urbanas, não se estendendo 

às escolas privadas tampouco às rurais, uma vez que estas últimas possuem características 

muito distintas, de acordo com a área rural em que se encontram e as escolas de capital 

privado fogem à esfera das políticas públicas. 

1.6 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

Essa dissertação foi dividida em 06 capítulos estruturados e organizados da seguinte forma:  

Capítulo 01 - contém esta introdução, os objetivos gerais e específicos e apresenta a relação 

entre os objetivos com o sistema de avaliação da educação brasileira. 

Capítulo 02 - trata da fundamentação teórica abordando uma perspectiva de análise da escola 

à luz da teoria econômica da educação e do efeito-escola. 

Capítulo 03 - traz a descrição detalhada do método da pesquisa, recursos computacionais, 

base de dados, variáveis e testes estatísticos utilizados.  

Capítulo 04 - aborda os resultados dos testes realizados e discussão geral.  

Capitulo 05 - versa sobre as considerações finais da pesquisa em pauta. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 ECONOMIA DA EDUCAÇÃO 

Em meados da década de 60, no contexto das lutas pelos direitos civis, o Congresso dos 

Estados Unidos publicou o relatório Equality of Educational Opportunity (COLEMAN et al., 

1966), mais conhecido como Relatório Coleman que se tornou obra de referência para os 

estudos da educação e para a construção das políticas públicas de educação. Este relatório 

trouxe para o cerne dos debates a questão do investimento público em educação, 

especialmente no que diz respeito à eficiência do uso destes recursos.  

A partir da publicação deste relatório, que foi a primeira pesquisa a relacionar qualidade da 

educação a resultados de aprendizagem dos estudantes, um dos motivos para ter se tornado 

referência para estudos a respeito da eficácia das escolas, surgiram diversas pesquisas em 

educação buscando identificar quais fatores são responsáveis pelo desempenho dos alunos.  

É fato que os resultados apresentados por Coleman et al., (1966) geraram muita controvérsia, 

posto que questionaram a demanda contínua e crescente por mais recursos financeiros como 

se estes e apenas estes explicassem os resultados das escolas e, portanto, o desempenho dos 

estudantes em termos de aprendizagem. O Relatório, resultado de uma pesquisa com cerca de 

600.000 estudantes, aponta que não é apenas alocando mais recursos financeiros nas escolas 

que os alunos irão aprender mais ou melhorar seu desempenho. Segundo Coleman et al., 

(1966), há maior variância intraescola do que interescolas, ou seja, há maior diferença nos 

resultados da aprendizagem entre os alunos de uma mesma escola do que entre alunos de 

escolas diferentes. Neste caso, as variações da qualidade de cada escola, individualmente, não 

influenciariam no sucesso escolar dos seus respectivos educandos.  

De acordo com o Relatório Coleman et al., (1966), a escola não conseguiria compensar as 

desigualdades sociais, reproduzindo em seus resultados as desigualdades encontradas na 

sociedade da época. “Uma das razões encontradas à época para a descrença na capacidade da 

escola era a preponderância dos fatores relacionados ao contexto do aluno no seu desempenho 

escolar” (GUEDES, BAQUEIRO e LORDÊLLO, 2015, p.3). Nestes termos, a escola teria 
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apenas um efeito limitado sobre a aprendizagem, seja porque os fatores hereditários ou 

contextuais eram considerados predominantes, seja porque a escola não poderia competir com 

a influência decisiva do background familiar durante a primeira infância, seja porque os 

fatores ambientais não fossem favoráveis (COLEMAN et al., 1966; PLOWDEN, 1967; 

CHILAND; 1971; JENCKS, 1972).  

Um importante estudioso que deu continuidade a estas pesquisas, mas de modo mais 

específico, buscando relacionar, diretamente, investimentos em educação e resultados dos 

desempenhos dos estudantes, foi Eric Hanushek. Este pesquisador buscou evidências de que 

os investimentos realizados pelos governos de, pelo menos, 50 países resultariam em melhoria 

da qualidade das escolas, o que, possivelmente, redundaria, inclusive, em recompensas 

excepcionais à sociedade, traduzidas pelo crescimento econômico dos países. No entanto, o 

que Hanushek (1986; 1989; 1994; 2005; 2007; 2013; 2016) observou foi que os recursos 

públicos destinados a este setor, muitas vezes, têm sido gastos de maneira inadequada e pouco 

produtiva, ou seja, não têm contribuído para a melhoria do desempenho dos estudantes. De 

fato, Hanushek, Rivkin, Taylor (1996) e Hanushek e Wößmann (2007; 2010) destacam que se 

faz necessário dedicar muito mais atenção ao uso dos recursos do que ao montante investido. 

De acordo com Hanushek e Wößmann (2007, p. 14), “infelizmente, análises simples e 

sofisticadas produzem a mesma resposta: meras políticas de investimentos de recursos que 

adotam a estrutura já existente das operações escolares não são suficientes para levar a 

melhorias necessárias na aprendizagem”. Do mesmo modo, salientam que os recursos 

destinados às escolas não podem ser considerados os únicos fatores de impacto no 

desempenho. Pais, habilidades individuais e amigos, sem dúvida, contribuem para alcance ou 

não do desempenho adequado. No entanto, as escolas têm um lugar especial no debate porque 

são as mais diretamente afetadas pelas políticas públicas (Hanushek e Wößmann, 2012). 

Dez anos antes, Wößmann (2000), a partir de pesquisa realizada com mais de 260.000 

estudantes de 39 países (América do Norte, Europa Ocidental e Oriental e Ásia e Israel), já 

assinalava que o problema da baixa qualidade das escolas públicas era a estrutura do sistema 

educacional, e não a carência de recursos. Segundo o autor, as diferenças internacionais 

observadas no desempenho dos estudantes não eram causadas pelos desníveis de recursos 

educacionais, mas, principalmente, pelas diferenças institucionais dos sistemas educativos. De 

acordo com os resultados obtidos na pesquisa de Wößmann (2000), os sistemas que, dentre 

outras coisas, priorizam a autonomia das escolas, estimulam a competição entre elas, 

permitem aos professores selecionar os métodos didáticos que acreditam ser mais efetivos e 
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estimulam a participação dos pais na vida escolar dos estudantes alcançam melhor 

desempenho do que sistemas educacionais mais rígidos. 

Os pesquisadores não negam que os investimentos são produtivos, posto que seus estudos 

apontam que alguns níveis mínimos de recursos são necessários e valiosos na promoção da 

aprendizagem dos alunos. No entanto, destacam que não são encontradas relações 

consistentes ou sistemáticas entre o desempenho dos alunos (mensurado pelo aproveitamento 

em testes de avaliação de rendimento escolar aplicados em universos de estudantes de 

diversas escolas, tais como as avaliações nacionais do Brasil, como o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb) e variáveis como salários de professores, anos 

de estudo e/ou de experiência dos docentes, relação entre o número de professores e o número 

de alunos, e gastos por aluno (Hanushek, 2005; 2012).  

Como observa Nascimento (2007), “a influência desta corrente se estende até àqueles que, em 

um primeiro momento de suas análises, tendem a contestá-la, porém, depois, acabam por 

endossá-la. É o caso de David Figlio (1999; 2004), que atribui, em parte, os resultados pouco 

significativos encontrados pela corrente majoritária às formas funcionais restritivas 

utilizadas”. Entretanto, em outro momento, Figlio e Kenny (2007; 2009) reconhecem que seus 

resultados são, de fato, muito restritos para que se possa defender de forma enfática e com 

evidências que investimentos maiores em educação se refletem em melhores desempenhos 

escolares. 

Mas, se de um lado, a corrente do mainstream, com embasamento em estudos econométricos 

apresenta evidências de fatores como maior volume de recursos destinados à educação, 

melhoria dos salários dos professores e redução do número de alunos por classe, dentre 

outros, não possuem importância, estatisticamente significativa, para o desempenho dos 

estudantes, o contraponto a esta linha de pensamento é liderado por Hedges, Laine e 

Greenwald (1994; 1996a; 1996b). Estes pesquisadores fizeram uma reanálise dos dados 

coletados por pesquisadores da corrente anterior e as revisaram, segundo os próprios autores, 

usando métodos de síntese mais sofisticados. Hedges, Laine e Greenwald (1994; 1996a; 

1996b) ressaltam que observaram relações sistemáticas positivas entre os recursos destinados 

à educação e os resultados escolares.  

Além disso, análises da magnitude dessas relações sugerem que a relação mediana 

(coeficiente de regressão) é suficiente para ter importância prática. Embora, nesta mesma 

reanálise, os autores tenham sugerido que os dados observados não suportam as conclusões de 

Hanushek e outros que o seguiram. Hedges, Laine e Greenwald (1994; 1996a; 1996b) 
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destacam que se faz necessário ter cautela no uso do conjunto de dados, especialmente, se 

estes forem utilizados para a elaboração de políticas públicas. 

Card e Krueger (1996), Haurin e Brasington (1996), (Kim, 2001), Deke (2003), Brasington e 

Haurin (2009), Baker (2016) e outros pesquisadores que buscaram realizar o mesmo tipo de 

pesquisa em diferentes países, ou seja, a relação entre recursos escolares e resultado da 

aprendizagem, acreditam que os resultados apresentados por muitos estudos deslocam o foco 

dos testes de rendimento curricular para os efeitos dos recursos escolares nos retornos da 

educação. De fato, estes autores consideram que os testes de rendimento ou de 

aproveitamento escolar utilizado como medida de avaliação de desempenho dos estudantes e, 

por consequente, das escolas, são inadequados para mensurar o valor da educação. De acordo 

com os pesquisadores desta corrente, os testes de avaliação de desempenho que são externos, 

tais como o Ideb do Brasil, devem ser substituídos por resultados de longo-prazo, tais como, 

por exemplo, a taxa de evasão das escolas, o percentual de estudantes que vão para a 

universidade, o nível salarial de ex-estudantes, o crescimento econômico do país. 

Em países latino-americanos, como ressalta Nascimento (2007; 2008), ainda, são incipientes e 

localizados os estudos que, como os anteriormente mencionados, buscam identificar se existe 

ou não correlação entre recursos aplicados na educação e desempenho dos estudantes. No 

Brasil, por exemplo, ainda se observa a resistência ao uso de indicadores de desempenho das 

escolas, embora o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), já faça parte da 

realidade dos gestores escolares e das redes de escolas públicas, principalmente, porque 

representou uma mudança significativa na forma como a educação passou a ser acompanhada 

no país. (ALVES e SOARES, 2007; FERNANDES e GREMAUD, 2009; RIBEIRO e 

GUSMÃO, 2010; 2013; BROOKE e SOARES, 2008; BROOKE e CUNHA, 2011; 

TAVARES JÚNIOR e NEUBERT, 2014; WERLE, KOETZ, e MARTINS, 2015) 

O que interessa, de fato, ainda no cerne desta discussão sobre a eficácia do uso dos recursos 

realizados na educação e os resultados de aprendizagem ou se maiores investimentos 

providenciam melhores resultados, como já chamaram atenção Hanushek, Rivkin, Taylor 

(1996) e Hanushek e Wößmann (2007; 2010) é que, talvez, se deva dedicar mais atenção ao 

uso dos recursos do que ao montante investido. Exatamente, o que se pretende quando se 

busca investigar o efeito escola. 

  



27 

2.2 EFEITO ESCOLA 

“O conceito de efeito da escola foi originalmente introduzido para caracterizar o impacto da 

organização escolar no desempenho de seus alunos” (SOARES e CANDIAN, 2007, p. 4).  

Por efeito-escola entende-se o quanto um dado estabelecimento escolar, 

pelas suas políticas e práticas internas, acrescenta ao aprendizado do aluno. 

Essa definição enfatiza a ideia de que cada escola deve ser analisada a partir 

dos resultados de seu processo de ensino-aprendizagem e que os fatores 

associados com melhores resultados devem ser identificados.  

Portela, Camanho e Azevedo (2007), destacam que a proposta é buscar identificar o valor 

acrescentado por uma escola aos estudantes significa tentar descobrir o quanto a escola 

acrescenta, através do seu trabalho, ao nível inicial de conhecimentos dos alunos que recebeu, 

ou, ainda, evidenciar os efeitos atribuíveis às práticas da escola ao desempenho dos 

educandos. De acordo com Pena (2011, p. 58), o efeito-escola indica “quais seriam os fatores 

preponderantes das escolas eficazes, ou seja, a parcela de responsabilidade exclusiva do 

estabelecimento de ensino no desempenho do aluno. [...] Dito de outra forma, o quanto uma 

escola pode, de fato, fazer a diferença”. Desse modo, o efeito-escola é utilizado para informar 

quanto uma determinada escola, pelas suas políticas e práticas internas, acrescenta ao 

aprendizado do aluno.   

A ideia principal subjacente a esta abordagem é distinguir os efeitos devidos 

aos alunos dos efeitos devidos à escola, na explicação das diferenças entre os 

resultados alcançados pelos alunos. Para separar estes dois efeitos, os alunos 

são comparados entre si dentro da mesma escola (e, como tal, efeitos 

devidos à escola estão ausentes desta comparação) e, posteriormente, são 

comparados entre si independentemente da escola que frequentam. 

(PORTELA, CAMANHO e AZEVEDO, 2007, p. 140-1).  

Nestes termos, o efeito escola, pelo menos, teoricamente, deveria auxiliar os decisores no 

processo de escolha de uma escola específica para um educando, posto que esta é decisão de 

grande impacto para a vida escolar do cidadão.  

Faz-se necessário destacar, ainda, que, os estudos que cuja pauta consideram os resultados das 

avaliações externas ou que abordam questões relativas ao desempenho dos estudantes nestas 

avaliações, normalmente, costumam adotar duas nomenclaturas, a saber: escolas eficazes e 

efeito escola.  

De acordo com Franco (2008, p. 33), após uma revisão de literatura brasileira sobre eficácia 

escolar ou escolas eficazes, os estudos que adotam esta nomenclatura, na sua maioria, 
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enfatizam achados convergentes sobre o efeito positivo dos recursos escolares e do clima 

acadêmico orientado para as exigências acadêmicas do processo de ensino e de aprendizagem. 

Segundo o autor, “a literatura examinada produziu também evidências, ainda que mais 

esparsas, em favor do efeito positivo do nível educacional de professores, do salário de 

professores e de estilo pedagógico sintonizado com o movimento de renovação do ensino de 

matemática”. Entretanto, destaca, ainda, que “os pesquisadores entendem que recursos só 

podem ser eficazes quando efetivamente utilizados, da organização e gestão da escola 

baseadas em liderança do diretor e em comprometimento coletivo do corpo docente com o 

aprendizado de seus alunos” (FRANCO, 2008, p. 33).  

De modo mais taxativo, Brooke e Soares (2008, p. 10), afirmam que “o termo escola eficaz, 

principalmente nos primeiros trabalhos, sugere apenas que existem escolas melhores do que 

outras. Hoje, no entanto, ambos os termos (escolas eficazes e efeito escola) são utilizados. De 

fato, as questões que se articulam com o entendimento de que uma gestão escolar eficaz 

potencializa os fatores intraescolares é que irão garantir um melhor resultado na 

aprendizagem dos alunos, conhecido como efeito-escola (GONZAGA, 2013, p. 63). 

Para este trabalho, é utilizamos o cálculo e a metodologia do efeito-escola e, portanto, o 

Indicador de Efeito Escola (IEE), que, como destaca Goulart (2007, p. 7) “representa uma 

inovação e um expressivo avanço como instrumento de análise do valor agregado pelas 

unidades escolares a seus alunos”. 

O indicador permite identificar escolas que se destacaram positivamente da 

média, considerando as diferenças do perfil socioeconômico dos estudantes e 

as características da região onde elas se localizam. Dessa forma, ele abre 

inúmeras oportunidades para a realização de pesquisas sobre o ambiente de 

aprendizagem, incluindo boas práticas e processos eficazes, que expliquem 

as razões pelas quais determinadas escolas se diferenciam de outras 

operando em condições semelhantes. (GOULART, 2007, p. 7).   

O método empregado para o cálculo do indicador efeito-escola permite identificar qual 

parcela do desempenho escolar se deve aos fatores escolares, e não aos fatores extraescolares, 

como as características socioeconômicas, histórico escolar e familiar que afetam o processo 

de ensino. Deste modo, o indicador é uma medida que permite-nos comparar escolas em 

contextos distintos. Assim, o efeito-escola também é um indicador importante de comparação 

entre as escolas, diferentemente do desempenho médio, que é resultante de um conjunto de 

fatores intraescolares e extraescolares. Nas palavras de Gremaud, Felicio e Biondi (2007, p. 

11), o efeito escola é “a parcela residual da estimativa da nota média das escolas, controlando-

se as características socioeconômicas dos alunos e as características dos municípios”. Assim, 
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a partir do Indicador de Efeito Escola (IEE), “é possível comparar as escolas não só 

observando a nota média obtida por seus alunos na avaliação, mas também o quanto elas 

podem ter contribuído efetivamente para o desempenho de seus alunos na prova” (avaliações 

externas) (GREMAUD, FELICIO e BIONDI, 2007) 

O IEE também permite determinar quais escolas se destacam positivamente e quais ofertam 

uma educação aquém da qualidade esperada. Uma vez que a metodologia adotada para o 

cálculo do IEE identifica as escolas que agregam mais conhecimento aos seus alunos 

considerando o contexto em que se encontram inseridas. Isto é, as escolas com melhor 

desempenho nas avaliações de desempenho, nem sempre serão as escolas com maior valor de 

IEE. 

Semelhante ao modelo proposto por Coleman (1966), o cálculo do efeito escola parte do 

princípio que o desempenho acadêmico é resultante dos fatores descritos na Equação 01. 

D = 𝐶 + 𝑃 +  𝑂 

Em que: 

𝐷 = Desempenho escolar; 

C = Características da escola; 

P = Perfil socioeconômico dos alunos daquela escola; 

O = Outros fatores não observados. 

 

Eq. 01 

A partir da equação 01, a metodologia de cálculo do IEE adotada pelo INEP é estimada pela 

diferença entre a nota média observada dos alunos de determinada escola e a nota estimada 

dessa escola dado o perfil de seus alunos, que pode ser representada pela Equação 02: 

𝐷𝑖,𝑒 =  𝑁𝑖𝑒
̅̅ ̅̅ −  𝑁𝑖�̂� 

Em que: 

𝐷𝑖,𝑒 = Desempenho da escola e no ano i; 

𝑁𝑖𝑒
̅̅ ̅̅  = Nota média dos alunos da escola e no ano i; 

𝑁𝑖�̂� = Nota estimada da escola e dado o perfil de seus alunos no ano i. 

Eq. 02 

Dado que a nota estimada (N) é calculada por regressão linear, ajustada pelo método dos 

mínimos quadrados, da curva resultante da relação entre desempenho dos resultados médio 

dos alunos no Saeb considerando as suas características socioeconômicas (background 

familiar e informações dos municípios de localização da escola). Deste modo, a equação que 

calcula N-estimada é composta pelas variáveis que influenciam o desempenho dos alunos, 

porém não estão relacionadas à qualidade de ensino das escolas. Assim, temos que: 
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𝑁𝑖�̂� =  𝛼 + 𝛽𝑋𝑖𝑒  +  γ𝑀𝑖𝑒 +  𝛿𝑃𝑖𝑒 

 

Eq. 03 

Em que: 

X= Conjunto de variáveis de controle referentes às características socioeconômicas dos 

alunos da escola e no ano i; 

M= Conjunto de variáveis de controle referentes às informações dos municípios de 

localização da escola e; 

P= Razão entre o número de participantes na Prova Brasil da escola i e série s, e o número 

de matrículas regulares da escola e no ano i; 

α, β , γ , δ = parâmetros a serem estimados 

Após a determinação dos fatores resultantes dos cálculos contidos nas Equações 02 e 03, e 

depois de padronizá-los, obtém-se o IEE para cada uma das escolas. 

O Inep vem utilizando o IEE como ferramenta para definição das metas das escolas no Ideb. 

Adicionalmente ao IEE, os resultados da Saeb também passaram a ser contextualizados por 

meio do Indicador de Nível Socioeconômico das Escolas de Educação Básica (Inse). O Inse 

foi criado em 2014 pelo Inep, a partir dos dados do Saeb de 2013, como meio de 

contextualizar o desempenho das escolas de educação básica do país. E, assim, também 

permitir maior comparabilidade dos resultados do Ideb, ou seja, trata-se de um avanço em 

relação à metodologia do IEE.  

O índice assume valores na escala de [0:100] e seu cálculo é realizado através das respostas 

dos questionários contextuais das avaliações do Saeb (Aneb e Anresc). O valor final do 

indicador por estudante é resultante da aplicação de regressões estatísticas que avaliam 

questões relacionadas à renda familiar, à posse de bens e contratação de serviços de 

empregados domésticos pela família dos estudantes e ao nível de escolaridade de seus pais ou 

responsáveis.  

De acordo com a escala de valor obtida no Inse atribui-se ao estudante um perfil 

socioeconômico, que é dividido em sete níveis conforme apresentado no Quadro 2. 
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Quadro 2 -  Níveis socioeconômicos da escala do Inse 

   Descrição 

Nível I - Até 30: Este é o menor nível da escala e os alunos, de modo geral, indicaram que há em sua casa bens 

elementares, como uma televisão em cores, uma geladeira, um telefone celular, até dois quartos no domicílio e 

um banheiro; não contratam empregada mensalista e nem diarista; a renda familiar mensal é de até 1 salário 

mínimo; e seus pais ou responsáveis possuem ensino fundamental completo ou estão cursando esse nível de 

ensino. 

Nível II - (30;40]: Neste, os alunos, de modo geral, indicaram que há em sua casa bens elementares, como uma 

televisão em cores, um rádio, uma geladeira, um telefone celular, dois quartos e um banheiro; bem 

complementar, como videocassete ou DVD; não contratam empregada mensalista e nem diarista; a renda 

familiar mensal é de até 1 salário mínimo; e seus pais ou responsáveis possuem ensino fundamental completo 

ou estão cursando esse nível de ensino. 

Nível III - (40;50]: Neste, os alunos, de modo geral, indicaram que há em sua casa bens elementares, como uma 

televisão em cores, um rádio, uma geladeira, um telefone celular, dois quartos e um banheiro; bens 

complementares, como videocassete ou DVD, máquina de lavar roupas, computador e possuem acesso à 

internet; não contratam empregada mensalista ou diarista; a renda familiar mensal está entre 1 e 1,5 salários 

mínimos; e seu pai e sua mãe (ou responsáveis) possuem ensino fundamental completo ou estão cursando esse 

nível de ensino. 

Nível IV - (50;60]: Já neste nível, os alunos, de modo geral, indicaram que há em sua casa bens elementares, 

como um rádio, uma geladeira, dois telefones celulares, até dois quartos e um banheiro e, agora, duas ou mais 

televisões em cores; bens complementares, como videocassete ou DVD, máquina de lavar roupas, computador 

e possuem acesso à internet; bens suplementares, como freezer, um ou mais telefones fixos e um carro; não 

contratam empregada mensalista ou diarista; a renda familiar mensal está entre 1,5 e 5 salários mínimos; e seu 

pai e sua mãe (ou responsáveis) possuem ensino fundamental completo ou estão cursando esse nível de ensino. 

Nível V - (60;70]: Neste, os alunos, de modo geral, indicaram que há em sua casa um quantitativo maior de 

bens elementares como três quartos e dois banheiros; bens complementares, como videocassete ou DVD, 

máquina de lavar roupas, computador e acesso à internet; bens suplementares, como freezer, um ou mais 

telefones fixos, um carro, além de uma TV por assinatura e um aspirador de pó; não contratam empregada 

mensalista ou diarista; a renda familiar mensal é maior, pois está entre 5 e 7 salários mínimos; e seu pai e sua 

mãe (ou responsáveis) completaram o ensino médio. 

Nível VI - (70;80]: Neste nível, os alunos, de modo geral, indicaram que há em sua casa um quantitativo alto de 

bens elementares como três quartos e três banheiros; bens complementares, como videocassete ou DVD, 

máquina de lavar roupas, computador e acesso à internet; bens suplementares, como freezer, telefones fixos, 

uma TV por assinatura, um aspirador de pó e, agora, dois carros; não contratam empregada mensalista ou 

diarista; a renda familiar está acima de 7 salários mínimos; e seu pai e sua mãe (ou responsáveis) completaram 

a faculdade e/ou podem ter concluído ou não um curso de pós-graduação. 

Nível VII - Acima de 80: Este é o maior nível da escala e os alunos, de modo geral, indicaram que há em sua 

casa um quantitativo alto de bens elementares, como duas ou mais geladeiras e três ou mais televisões em 

cores, por exemplo; bens complementares, como videocassete ou DVD, máquina de lavar roupas, computador e 

acesso à internet; maior quantidade de bens suplementares, tal como três ou mais carros e TV por assinatura; 

contratam, também, empregada mensalista ou diarista até duas vezes por semana; a renda familiar mensal é 

alta, pois está acima de 7 salários mínimos; e seu pai e sua mãe (ou responsáveis) completaram a faculdade e/ou 

podem ter concluído ou não um curso de pós-graduação. 

Fonte: INEP (2014) 
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Destaca-se, ainda, que a metodologia de cálculo do indicador por escola consiste na média 

aritmética simples do Inse de todos os alunos da escola, conforme suas características 

socioeconômicas descritas no Quadro 2. Porém, para ter o indicador calculado pelo Inep, é 

necessário que a escola possua pelo menos 15 alunos. 

Após o cálculo da média do Inse dos alunos, a escola é enquadrada em um dos sete grupos da 

escala do indicador, distribuídos da seguinte maneira: Muito Baixo (grupo 1), Baixo (grupo 

2), Médio Baixo (grupo 3), Médio (grupo 4), Médio Alto (grupo 5), Alto (grupo 6) e Muito 

Alto (grupo 7).  De modo que as escolas em que predominam os alunos com perfil 

socioeconômico nos níveis mais baixos serão classificadas no Grupo 1, enquanto que as 

escolas cujos alunos estão enquadrados nos níveis mais altos, serão classificadas no Grupo 7. 

O Inse por escola, segundo o Inep (Inep, 2014, p. 5), “objetiva contextualizar o desempenho 

das escolas nas avaliações e nos exames realizados pelo Inep, bem como o seu esforço na 

realização do trabalho educativo, ao caracterizar, de modo geral, o padrão de vida de seu 

público, relacionados à respectiva posição na hierarquia social”. Isto é, trata-se de um 

indicador que permite a comparabilidade entre os resultados das escolas em contextos 

semelhantes. 

Vimos que a teoria econômica da educação aponta que o fator socioeconômico é o principal 

determinante do desempenho dos estudantes. Deste modo, como a dimensão da análise deste 

estudo é a escola, o Inse e o IEE permitem-nos ter um parâmetro confiável de 

contextualização do desempenho. Isto posto, os indicadores nos auxiliam a comparar as 

escolas em contextos semelhantes, e assim, ao observarmos a existência de diferenças 

significativas de desempenho entre elas, podermos afirmar que esse desempenho se deve aos 

fatores encontrados naquela escola, e não, as características dos alunos. 

Faz-se necessário, ainda, destacar que diferentes categorias que dão conta do arranjo que 

compõem os resultados do impacto de uma escola sobre a aprendizagem dos estudantes vem 

sendo estudada por pesquisadores no Brasil de forma isolada.  Autores tais como Fusari 

(1988), Candau (2001) e Altenfelder (2005) já alertavam para a necessidade de uma 

formação, inicial ou continuada, constitui-se, um tema de importância fundamental para 

estudo e pesquisa, no sentido de se buscar promover as condições para que a escola cumpra 

efetivamente sua função de ensinar e formar cidadãos. 

Para Quirino e Moreira (2014), a formação dos gestores, também, tem sido objeto de estudo 

desde a proposta de descentralização da gestão das escolas o que, pelo menos, teoricamente, 
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levaria à maior autonomia e, portanto, à gestão democrática da escola. No entanto, o que se 

observou, com a mudança de concepção de escola, como uma organização mais autônoma, 

forma implicações para a gestão, especialmente, no que tange à transição de um modelo 

estático para um paradigma dinâmico (NETO e ALMEIDA, 2000; OLIVEIRA, 2012).  

A democratização da gestão escolar e a construção da autonomia da escola exige a formação 

em gestão dos gestores escolares que não estavam preparados para tanto. Todo o movimento 

de democratização da escola, de acordo com Lück (2000, p. 12), “tem envolvido um esforço 

especial de gestão, isto é, de organização da escola, assim como de articulação de seu talento, 

competência e energia humana, de recursos e processos”. Assim, as políticas públicas 

voltadas para a educação com foco na gestão escolar, apontam para políticas de formação e de 

profissionalização como estratégicas para a melhoria da educação (MELLO e SILVA, 1991). 

Especialmente, porque a formação inicial do trabalhador docente, via de regra, contempla 

apenas aspectos pedagógicos e não o conteúdo que trata dos conhecimentos técnico-

administrativos (SOUZA e GOUVEIA, 2010). Segundo Lück (2000, p. 28-9), “o movimento 

pelo aumento da competência da escola exige maior competência de sua gestão, em vista do 

que, a formação de gestores escolares passa a ser uma necessidade e um desafio para os 

sistemas de ensino. E, sabe-se que, em geral, a formação básica dos dirigentes escolares não 

se assenta sobre essa área específica de atuação e que, mesmo quando estes profissionais a 

têm, ela tende a ser livresca e conceitual, uma vez que esta é, em geral, a característica dos 

cursos superiores na área social”.  

O próprio Ministério da Educação já aponta para a necessidade de treinar os seus gestores.  

O Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública faz parte das 

ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e surgiu da necessidade de 

se construir processos de gestão escolar compatíveis com a proposta e a concepção 

da qualidade social da educação, baseada nos princípios da moderna administração 

pública e de modelos avançados de gerenciamento de instituições públicas de 

ensino, buscando assim, qualificar os gestores das escolas da educação básica 

pública, a partir do oferecimento de cursos de formação a distância. (MEC, 2016, p. 

1) 

Machado (1999), ainda destaca que a necessidade de preparação de diretores escolares é mais 

evidente quando se verifica que os mesmos não estão preparados para enfrentar os novos 

desafios a que estão sujeitas as escolas e os sistemas de ensino. No entanto, Machado (2000) 

observa que, embora tenham acontecido grandes avanços nos discursos e na legislação 

educacional, ainda, há muito a ser feito para mudar o panorama da qualidade da formação dos 

profissionais da educação e, consequentemente, a eficácia da escola e o desempenho de seus 

alunos. 
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Outra categoria que tem sido objeto de estudo dos pesquisadores é a forma como os gestores 

acessam o cargo. O que tem se buscado analisar em estudos qualitativos, principalmente, é o 

quanto a forma de acesso ao cargo pode impactar nos resultados da escola. Romão e Padilha, 

(1997), bem como Abdian, Hojas e Oliveira (2012) salientam que, desde a década de 1980, há 

pluralidade de modos para ocupar o cargo de diretor nos estados e municípios brasileiros, o 

que desencadeia constante questionamento sobre o papel do diretor para a efetivação de uma 

gestão democrática nas escolas públicas. No entanto, destacam que os estudos, ainda, não são 

elucidativos.  

Isto posto que, segundo Silva (2006) e Guedes Silva (2007), entre as diversas formas de 

provimento ao cargo de diretor de escola (indicação política, concurso público de provas e 

títulos, carreira e eleição), a eleição para diretor, como a forma de provimento do cargo, é a 

que mais favorece uma gestão democrática, mas que, no entanto, também, é a que mais 

apresenta limitações, dado o questionamento da sua eficácia no que se refere ao exercício da 

gestão democrática.  De acordo com Silva (2006, p. 295-6), estudos realizados em diferentes 

estados brasileiros revelam inúmeras limitações, entre elas, as práticas condizentes com a 

cultura política brasileira nos espaços escolares; o contrato clientelístico com os eleitores 

decorrentes de compromissos e acordos sigilosos pré-eleitorais termina por consolidar 

distorções e privilégios que comprometem a gestão e o funcionamento da escola; 

consolidação do corporativismo de determinados grupos dentro da escola, que querem tirar 

proveito da situação, entre outras limitações que podem levar à falta de compromisso com os 

resultados da escola e, portanto, com a aprendizagem dos estudantes. Todavia, de acordo com 

Lück (2011, p. 2), “se há orientação e apoio aos diretores, com base em uma concepção de 

gestão clara e em critérios de desempenho definidos, não existe o risco de que eles se 

acomodem ou confundam o espaço público da escola com uma propriedade particular”.  

Outras duas variáveis fundamentais no processo de ensino-aprendizagem são a escola em 

ciclos e a promoção automática dela decorrente. A partir de 1998, com a Lei n. 9.394/96 

(LDB) que autorizou a Educação Básica organizada em séries anuais, períodos semestrais, 

ciclos, alternância regular de períodos de estudo, grupos não-seriados, entre outras 

modalidades, também foi autorizado o regime de progressão continuada. No entanto, 

Mainardes (2009) destaca que estas não são ideias novas no sistema público de ensino no 

Brasil. O propósito, como se pode verificar sempre foi o mesmo: reduzir as taxas de 

reprovação e de evasão. 
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Na década de 1950 e início dos anos 1960 a promoção automática foi um 

tema bastante debatido. Enquanto alguns políticos e intelectuais 

apresentavam argumentos favoráveis à promoção automática (Anísio 

Teixeira, Juscelino Kubitschek, Dante Moreira Leite, Lauro de Oliveira 

Lima), outros eram favoráveis mas alertavam quanto a possíveis limitações 

(Almeida Júnior, Carlos de Morais) e outros manifestavam sua oposição à 

promoção automática (Luís Pereira, Renato Jardim Moreira). Para Teixeira 

(1954), a implementação da promoção automática era uma necessidade 

devido aos altos índices de reprovação. Ele acreditava que a promoção 

automática reduziria as taxas de reprovação e evasão e garantiria mais vagas 

para as novas gerações. Para ele, o sistema de ensino, desde o primeiro ano 

primário, funcionava e maneira altamente seletiva. O presidente Kubitschek 

(1957) destacava o sucesso da promoção automática em outros países, 

estabelecendo a relação entre promoção automática e progresso. Para ele, a 

adoção da promoção automática reduziria a seletividade da escola e o 

desperdício de recursos financeiros. (MAINARDES, 2009, p. 7)  

Em outra linha, contrária à promoção automática, são propostas ações que começariam com o 

diagnóstico da escola por estudante, buscando identificar as necessidades de cada um, o 

reforço escolar, o incentivo ao envolvimento dos alunos como protagonistas das ações na 

escola, estratégias para fortalecer a comunicação entre estudantes, professores e gestores, a 

própria discussão das causas do abandono junto à comunidade escolar interna e externa, a 

busca coletiva de alternativas que tenham como objetivo a manutenção dos educandos na 

escola (IWASAKI, 2013). 

Enfim, ao longo da última década, também, têm se analisado a influência de um conjunto de 

fatores no desempenho de estudantes da educação básica, tais como o montante de recursos 

alocados na educação, o tempo que o aluno permanece na escola, a infraestrutura, os recursos 

humanos das escolas, os efeitos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério, a participação dos pais na vida escolar dos filhos, 

o contexto socioeconômico, o perfil das famílias dos alunos e os próprios indicadores de 

desempenho de avaliação externa dos governos federais e estaduais (PARO, 2000; 

THIMOTEO e GOMES, 2001; COBO e SABÓIA, 2006; DELGADO e MACHADO; 2007; 

MENEZES-FILHO, 2007; DOURADO e OLIVEIRA, 2009; COSTA, 2011; CARVALHO, 

2012; CROZATTI, ALMEIDA, KLAUCK, 2012; LIMA, CALLADO e CALLADO, 2014; 

CURI, 2015; AMÂNCIO-VIEIRA et al., 2015). Nestes estudos há a constatação, por partes 

dos estudiosos, da importância de cada um destes fatores para a melhoria da qualidade da 

educação pública. No entanto, ainda são parcas as pesquisas que buscam identificar e analisar 

a contribuição efetiva da escola neste conjunto de fatores.  
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2.3 PRINCIPAIS PESQUISAS SOBRE O EFEITO-ESCOLA 

Com o intuito de fazer uma análise das publicações relacionadas ao efeito-escola e traçar um 

panorama histórico e geográfico sobre a temática, foi consultado a base de dados Web of 

Science, utilizando os principais indicadores bibliométricos que remetem ao tema. A consulta 

foi realizada utilizando as palavras-chaves, em inglês: "school improvement", ”school 

effectiveness" e "school effect”. Foram selecionados periódicos publicados em revistas 

cientificais, em todas as línguas e anos disponíveis. A pesquisa foi realizada em fevereiro de 

2017.  

A base Web of Science (WOS) foi escolhida devida sua amplitude e relevância internacional, 

que além dos próprios artigos que estão indexados a ela, também inclui em seu escopo outras 

bases como a Scopus, ProQuest e Wiley. A consulta a WOS foi realizada através do software 

de mineração CiteSpace (CHEN, 2004; 2006), utilizando os metadados extraídos dessa base. 

O resultado da busca na base de dados resultou na totalidade de 1564 artigos, divididos nos 

tópicos apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 - Resultados encontrados na WOS por palavra-chave 

Palavra-chave N° de artigos 

encontrados 

School effectiveness 703 

School effect 69 

School improvement 792  

Fonte: Dados da pesquisa 

Após a organização dos artigos encontrados e a remoção dos itens duplicados, o total de 

publicações passou a ser de 1293. A consulta utilizando os termos “school effectiveness” e 

“school improvement” retornaram a maior parte dos artigos encontrados, o termo “school 

effect” apesar de não ser o termo mais usual, concentrou os artigos mais recentes encontrados 

na busca.  

Além dos termos utilizados na Tabela 4, a Figura 1 ilustra as principais palavras encontradas 

nos resumos dos artigos que remetem as palavras principais pesquisadas. 
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Figura 1 - Mapa de palavras relacionadas ao tema pesquisado 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

No mapa de palavras ilustrado na Figura 1 destaca-se o termo “school improvement” como 

mais usual, somente ele foi utilizado 718 vezes nos resumos dos artigos. Na sequência, 

aparece “school effectiveness” com 634 e, em terceiro lugar, aparece a palavra “achievement” 

que foi utilizada 358 vezes. Em quart lugar, a palavra “performance”, citada 223 vezes. 

Quanto ao período cronológico das publicações, a Figura 2 apresenta a distribuição dos 

artigos por ano. 
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Figura 2 - Distribuição dos artigos por ano  

 

Fonte: Dados da pesquisa 

A primeira publicação encontrada sobre o tema foi em 1972, seis anos após a divulgação do 

relatório de Coleman, e a última publicação encontrada ocorreu em janeiro de 2017. Os dados 

apontam que as publicações sobre o tema vêm crescendo consideravelmente nos últimos anos, 

sendo que mais de 45% do total dos trabalhos foram publicados apenas a última década, de 

2010 a 2017.  

Em relação à origem das publicações encontradas a Figura 3 ilustra os países que mais 

publicaram sobre esse tema. 
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Figura 3 - Distribuição dos artigos por países 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Os resultados evidenciam a predominância dos países de língua inglesa nas publicações 

encontradas. Somente os Estados Unidos é responsável por 37% de todas as publicações na 

área. Em segundo lugar está a Inglaterra com 11% e em terceiro os países baixos com 07% do 

total dos artigos. Em relação ao Brasil, o país aparece na 59ª posição com apenas três (03) 

artigos publicados que se encontram indexados na WOS. 

A Tabela 5 apresenta as universidades que mais publicaram sobre o tema. 
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Tabela 5 - Universidades com maior produção na área 

Nº de 

Publicações 

Universidade País 

35 University of California, Berkeley EUA 

30 University of Twente, Enschede Países Baixos 

28 University of Warwick Inglaterra 

26 University of Cyprus Chipre 

24 University of London Inglaterra 

21 Harvard University, Cambridge EUA 

20 Hong Kong Institute of Education China 

20 University of Bath Inglaterra 

19 University of Nottingham Inglaterra 

18 Durham University Inglaterra 

Fonte: Dados da pesquisa 

Apesar dos Estados Unidos ser o país com maior número de publicações sobre o tema, apenas 

duas instituições americanas aparecem entre as dez mais produtivas. A Inglaterra, por outro 

lado, é o país que possui o maior número de universidades entre as mais produtivas, observa-

se metade das universidades mais produtivas são inglesas. 

Os artigos encontrados estão divididos em 23 áreas do conhecimento, a Figura 4 apresenta a 

divisão das principais áreas de conhecimento em que se dividem as publicações. 

Figura 4 - Divisão dos artigos por área de conhecimento 

 
     Fonte: Dados da pesquisa 
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A maioria dos estudos em eficiência das escolas concentra-se na área da educação e 

psicologia (Psychology, Education & Educational Research), que foram responsáveis por 

56% do total das publicações sobre o tema. A categoria Economia e Negócios (Business & 

Economics) ficou em segundo lugar com 12% do total das publicações, seguida pela categoria 

de estudos urbanos (urban studies) com 9% do total. 

A saber, a categoria Administração (Management) e Administração Pública (Public 

Administration) estão inseridas dentro do círculo das demais ciências sociais, e respondem 

juntas por 4% do total das publicações. 

Percebe-se, portanto, que as principais áreas em que os artigos foram publicados pertencem ao 

campo das ciências sociais aplicadas.  Os demais estudos estão concentrados principalmente 

nas áreas de medicina, serviço social, meio-ambiente, esporte, antropologia e ciências sociais.  

A Tabela 6 apresenta as principais referências que foram mais utilizadas pelos artigos 

encontrados nas áreas de Economia, Negócios e Administração. 

Tabela 6 - Artigos mais citados na área de Economia, Negócios e Administração. 

N° de 

Citações 

Autor 

Principal 

Artigo Ano País de Origem 

123 James S. 

Coleman 

Equality of educational opportunity 1966 Estados Unidos 

103 Charles 

Teddlie 

The international handbook of school 

effectiveness research 

2000 Estados Unidos e Canadá 

93 Jaap 

Scheerens 

The foundations of educational effectiveness 1997 Inglaterra 

85 Ronald  

Edmonds 

Effective schools for the urban poor 1979 Estados unidos 

83 Michael 

Rutter 

Fifteen thousand hours: Secondary schools 

and their effects on children 

1979 

 

Estados Unidos 

78 Michael 

Fullan 

The meaning of educational change: A quarter 

of a century of learning 

1998 Estados Unidos e 

Inglaterra 

76 Bert P.M 

Cremmers 

The effective classroom 1994 Inglaterra 

70 Murray 

aitkin 

Statistical modelling issues in school 

effectiveness studies 

1986 Inglaterra 

67 Jaap 

Scheerens 

Effective schooling: Research, theory and 

practice 

1992 Inglaterra 

61 Pam 

Sammons 

Key characteristics of effective schools: A 

review of school effectiveness research. 

1995 Inglaterra 

Fonte: Dados da pesquisa 

Fica clara então a relevância da obra de Coleman (1966) para os estudos do efeito-escola, 

visto que na amostra analisada o autor foi o mais citado. Daí a relevância de se utilizar o 

modelo proposto por ele, ajustado aos novos constructos propostos para se identificar o efeito-

escola. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

O espírito científico é, antes de mais nada, uma atitude de disposição 

subjetiva do pesquisador que busca soluções sérias com métodos adequados, 

para o problema que enfrenta. O espírito científico, na prática, é expressão 

de uma mente crítica, objetiva e racional (CERVO e BERVIAN, 2005, p.16)  

“Pelo conhecimento podemos adentrar na realidade social e assim transformá-la. O 

pesquisador encontra-se diante de diferentes níveis de conhecimento: empírico, cientifico, 

filosófico” (CERVO e BERVIAN, 2005, p. 08). O conhecimento cientifico caracteriza-se por: 

ter suas proposições ou hipóteses veracidade ou falsidade conhecidas através da 

experimentação, e não somente pelo uso da razão, conforme ocorre na filosofia, (LAKATOS 

e MARCONI, 2003, p. 80); ser certo, porque sabe explicar os motivos de sua certeza, o que 

não acontece com o conhecimento empírico (CERVO e BERVIAN, 2005, p. 09); e ter 

originalidade e objetivação, assim, “não é tautológico, e visa descobrir a realidade social 

assim como ela é” (DEMO, 2000, p. 20). 

O conhecimento científico não se diferencia dos demais pela veracidade, tampouco pela 

natureza do objeto conhecido: o que o diferencia é a forma, o modo ou o método e os 

instrumentos do "conhecer" (LAKATOS e MARCONI, 2003).  É pelo método científico que 

podemos chegar a determinado fim ou objetivo científico. O método significa utilizar um 

conjunto de etapas e processos de forma ordenada e estruturada, a fim de se investigar a 

realidade e obter conhecimento científico (GIL, 2010). 

Deste modo, este capítulo se destina a apresentar os caminhos que foram percorridos e os 

métodos escolhidos a fim de se atingir os objetivos propostos na pesquisa em pauta.  

3.1 PRESSUPOSTO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Essa pesquisa aborda o problema sob o viés quantitativo, utilizando-se, predominantemente, a 

análise descritiva para atingir os objetivos propostos. A pesquisa descritiva objetiva o 

detalhamento das características de determinada população ou fenômeno e, também, o 

estabelecimento de relações entre variáveis. A relevância das pesquisas descritivas está na 

possibilidade de seus resultados permitirem novas visões sobre a realidade estudada (GIL, 

2010).   
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Quanto a natureza, o estudo classifica-se como de fim aplicado, uma vez que objetiva gerar 

conhecimento científico para a solução de um problema específico. Os procedimentos 

técnicos adotados consistem na análise documental de dados secundários, ex-post facto, 

através da estatística descritiva. Na pesquisa ex-post facto consideramos que o estudo foi 

realizado após a ocorrência de variações na variável dependente e o pesquisador não possui 

controle sobre a variável independente, porque o fato já ocorreu (GIL, 2010). Ademais, a 

escolha do método estatístico permite-nos obter, de conjuntos complexos, representações 

simples e constatar se essas verificações simplificadas têm relações entre si (LAKATOS e 

MARCONI, 2003). 

Podemos definir a estatística como uma parte da ciência matemática que estabelece métodos 

para a coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados, a fim de permitir o uso 

dos mesmos no processo de tomada de decisões. Os métodos estatísticos permitem sintetizar 

valores assumidos por diversas variáveis e, assim, torna-se possível uma visão geral do fato 

estudado (TRIOLA, 2005). Neste estudo, optou-se por utilizar o ramo da estatística 

denominado descritivo, exatamente, porque este permite a compreensão dos cruzamentos 

entre varáveis através da observação do comportamento da variável dependente em relação ao 

conjunto de dados analisados (TRIOLA, 2005).  

3.2 BASE DE DADOS E TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

Os dados utilizados neste estudo foram obtidos no portal do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Tratam-se de duas bases de dados nacionais. 

A primeira base de dados utilizada contém os resultados e as metas previstas do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) das escolas públicas nacionais das duas últimas 

avaliações do Saeb, isto é, 2013 e 2015. A segunda, consiste nos microdados com os 

resultados das pesquisas do censo escolar dos anos de 2013 e 2015.  

O censo escolar, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015, p. 1),  

[...] é uma pesquisa declaratória realizada anualmente pelo 

MEC/INEP/DEEB em parceria com as Secretarias de Educação estaduais e 

municipais, que levanta informações estatístico-educacionais sobre a 

educação básica brasileira. O informante do Censo Escolar é o Diretor ou 

pessoa responsável indicada. Nesta pesquisa são coletados dados 

educacionais, tanto sobre a infraestrutura da escola, como sobre o pessoal 
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docente, matrículas, jornada escolar, rendimento e movimento escolar, por 

nível, etapa e modalidade de ensino, dentre outros. 

Os microdados com as respostas dos questionários contextuais do censo escolar apresentam 

apenas dados brutos, que precisam ser tratados para se obter qualquer informação significativa 

a partir deles. Os microdados estão organizados na forma de registro em linha, delimitados 

por Pipe ( | ), com codificação dos caracteres em ASCII (American Standard Code for 

Information Interchange), estruturados em formato CSV (Comma-Separated Values). 

As informações contidas no censo escolar utilizadas, portanto, são resultantes das respostas 

dos questionários do diretor. Originalmente, as perguntas são organizadas em questões de 

múltipla escolha organizadas em um conjunto delimitado de alternativas. Compõem o 

questionário do diretor questões objetivas em relação às suas características socioeconômicas, 

sua atuação como gestor escolar e aspectos relacionados ao funcionamento da escola. O 

questionário, também, contém questões relacionadas ao funcionamento da escola e sua 

relação com a comunidade. A saber, o Anexo I contém os itens que são respondidos no 

questionário. 

Para o desenvolvimento da pesquisa em pauta, as duas bases de dados (Ideb e censo escolar) 

foram importadas e convertidas em um único banco de dados relacional que foi denominado 

de “dissertação_BD.mdb”, utilizando a ferramenta de importação do SQL Server 

Management 2015.  O banco “dissertação_BD.mdb” foi estruturado de forma a conter duas 

tabelas: “questionario_diretor” e “resultado_Ideb”. Para identificar os relacionamentos entre 

as tabelas, utilizou-se como chave primária e estrangeira em todas as tabelas o campo 

“CO_ENTIDADE” que contém o código que identifica de forma única cada escola a nível 

nacional. 

Adicionalmente, foram realizados os seguintes procedimentos de tratamentos dos dados: 

eliminação dos missing values, exclusão de dados duplicados, eliminação dos dados 

incompatíveis com as respostas possíveis nos questionários, eliminação dos outliers. Após os 

procedimentos de organização e estruturação dos dados, exportou-se a base de dados para ser 

utilizada no software estatístico IBM SPSS. 



45 

3.3 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

No Brasil, algumas escolas em contextos desafiadores - baixa renda, distância rural, baixa 

capacidade e desenvolvimento socioeconômico - têm se sobressaído nos resultados do Ideb, 

apesar de todas as adversidades e desafios existentes. Outras escolas, entretanto, continuam 

apresentando resultados aquém do esperado nos exames nacionais.  

Para buscarmos compreender os aspectos relacionados ao desempenho das escolas públicas 

nacionais, a estratégia metodológica teve como propósito identificar o efeito-escola através 

das variáveis contidas no questionário do diretor (Anexo I). Isto é, analisou-se de que modo os 

aspectos relacionados às escolas contribuem para o desempenho escolar.  Desse modo, 

entender o porquê de escolas em contextos semelhantes possuírem resultados distintos.  

Inicialmente, de modo semelhante ao modelo proposto por Coleman (1966) apresentado na 

fundamentação teórica desta dissertação, considerou-se que o valor adicionado ao Ideb das 

escolas pode ser modelado pela equação descrita na Equação 04.  

 

𝐷𝑖,𝑒 = 𝐶𝑖𝑒 + 𝑃𝑖𝑒 +  𝑂𝑖𝑒 Eq. 04 

A variável dependente (D) assume valores contínuos e consiste no desempenho obtido no 

Ideb pela escola (e) no ano (i). Os fatores que determinam esse desempenho, baseando-se na 

teoria econômica da educação, seriam as variáveis independentes: perfil socioeconômico dos 

alunos da escola e no ano i (P); características da escola i no ano e (C); outros fatores não 

observados (O) para a escola e no período i. 

A variável características da escola (C) consiste nos vetores com o conjunto de características 

que descrevem a escola, ou seja, aspectos relacionados à gestão, infraestrutura e práticas 

escolares.  

A variável perfil socioeconômico dos alunos (P) representa o conjunto de características 

socioeconômicas dos alunos (background familiar e contexto em que a escola está inserida). 

A variável assume valores categóricos, que são estimados através do nível de 

desenvolvimento socioeconômico da estratificação do Inse. 

Considerando as variáveis descritas na Equação 04, o efeito a ser estimado pode ser 

determinado pela relação entre a variável dependente (D) e a variável independente (C), 

desconsiderando os efeitos da variável P sobre o desempenho. Como o vetor de variáveis 



46 

independentes C é composto por variáveis categóricas explicativas, adotou-se o teste de 

independência não-paramétrico qui-quadrado, sendo o mais adequado de acordo com as 

características das variáveis que compõe o modelo (HAIR et al, 2015).   

O teste qui-quadrado testa a associação entre variáveis categóricas, através da comparação 

entre as frequências observadas e as frequências esperadas considerando válida uma hipótese 

nula, ou seja, de nenhum relacionamento entre as variáveis testadas. Em outros termos, se as 

variáveis testadas são estatisticamente independentes, as frequências relativas das variáveis 

independentes dos grupos testados deveriam ocorrer em proporções idênticas nas categorias 

da variável dependente, ambas organizadas em uma tabela de contingência (HAIR et al, 

2015). Para aplicar o teste qui-quadrado ao modelo proposto foi feita a estratificação das 

escolas em populações, conforme o resultado da Equação 05. 

 

𝑁𝑒𝑖(𝐷|𝑃) = 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜(𝐷𝑒,𝑖
̅̅ ̅̅̅) −  𝑂𝑏𝑡𝑖𝑑𝑜(𝐷𝑒,𝑖) Eq. 05 

 

De acordo com o resultado obtido pela Equação 03, as escolas foram distribuídas em duas 

populações conforme o Quadro 3. 

Quadro 3 - Descrição das populações que compõe a análise 

População (A) População (B) 

𝑁𝑒𝑖(𝐷|𝑃) < 0 𝑁𝑒𝑖(𝐷|𝑃) ≥ 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A população (A) é composta pelas escolas cujo desempenho obtido foi inferior ao esperado 

para aquela escola, dadas as suas características socioeconômicas (P), ou seja, com N menor 

que zero. A população (B) contém as escolas cujo desempenho foi igual ou superior ao 

esperado para o perfil da escola.  

A independência entre os grupos A e B será verificada através da estatística X² de Pearson, ou 

qui-quadrado de Pearson, dada pela Equação 06.  

 

𝑋2 = ∑ ∑
(𝐸𝑖𝑗 − 𝐶𝐸𝑖𝑗)

𝐶𝐸𝑖𝑗

2𝑙

𝑗=1

𝑘

𝑖=1

 

Eq. 06 

 

Os valores Eij e CEij são, respectivamente, as frequências observadas e esperadas da i-ésima 

escola e j-ésima característica dessa escola. Quanto mais próximo de zero o valor obtido no 
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teste X² menor será o grau de associação entre as variáveis. O Quadro 4 apresenta a estrutura 

do resultado obtido pelo teste estatístico. 

Quadro 4 - Estrutura de análise do teste estatístico Qui-quadrado 

 População A População B 

Variável Testada Frequência relativa esperada Frequência relativa esperada 

Frequência relativa observada Frequência relativa observada 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

O Quadro 04 ilustra o modelo de tabela de cruzamento de frequência gerada pelo SPSS como 

resultado da aplicação do teste estatístico. A análise da distribuição de frequência contida 

nessas tabelas permite-nos identificar se a diferença observada através da estatística X² de 

Pearson é predominante na população A ou B.  

Deste modo, se verificado que a frequência relativa observada é superior à frequência relativa 

esperada para a população B, será considerado que determinado fator influencia 

positivamente o resultado, caso contrário, em que se observe uma frequência relativa superior 

à esperada para a população A, será considerado que aquele fator influencia negativamente o 

resultado.  

Para avaliar se a evidencia oferecida pelo resultado do teste estatístico é significante, adotou-

se o nível de significância de 5% para a estatística X² observada com k-1 graus de liberdade, 

sendo k o valor de respostas possíveis para cada variável. Isto é, se o valor do teste for inferior 

a 5% poderemos concluir que as diferenças encontradas pelo teste são grandes o suficiente e 

não podem ser atribuídas ao mero acaso.  

Para mensurar essa relação de força das variáveis dependentes em relação à variável 

independente, utilizou-se a medida de efeito V de Cramer, conforme Equação 07: 

𝑉 =
𝑋²

2(𝑘 − 1)
 

Eq. 07 

Essa medida permite-nos observar se a variável independente tem relação ou exerce algum 

efeito sobre a variável dependente. O valor do coeficiente V está contido no intervalo de 0,0 

até 1,0, e, quanto mais próximo de zero menor será a correlação entre as variáveis. Assim, 

valores próximos a 1,0 indicam maior relação entre os atributos. O sentido da relação 

observada, se positivo ou negativo, será analisado pelo resultado das frequências obtidas nas 

tabelas de cruzamento de frequência conforme apresentado no Quadro 4 estratificadas pelos 

grupos A e B.  
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Este capítulo se dedica a apresentar os resultados dos testes que foram obtidos como auxílio 

do software estatístico SPSS. A análise diz respeito à dimensão da gestão da escola: perfil do 

diretor, gestão e ambiente. Cada uma dessas dimensões foi analisada individualmente e 

estratificada por grupo socioeconômico. Deste modo, poderá ser verificado como determinada 

característica observada em uma das dimensões da escola afeta o desempenho de modo 

distinto de acordo com o nível socioeconômico em que se encontra inserida a escola.   

 Inicialmente, são apresentados os resultados descritivos da base de dados utilizada, de modo 

a descrever o perfil das escolas estudadas. Na sequência, são apresentados os resultados 

analíticos do teste estatístico, expondo-se as características que possuem significativa 

correlação com o desempenho do indicador avaliado.  Por fim, é apresentado um compêndio 

objetivo dos resultados, de modo a ilustrar a influência das variáveis analisadas no 

desempenho das escolas. 

Lembrando que, para as análises realizadas nesta pesquisa, foram utilizadas as bases de dados 

com as respostas do diretor das escolas públicas municipais e estatuais relativas ao ano de 

2013 e 2015.  O primeiro ano contou com a resposta de 24.173 diretores de escola, e segundo 

com 23.644. A base então ficou composta por 47.787 questionários relativos a esses dois 

anos.   

4.1 APRESENTAÇÃO CONTEXTUAL E DESCRITIVA 

Na base analisada constam apenas as escolas dos anos finais do ensino fundamental que 

tiveram os dados do Ideb divulgados e que possuem mais de 15 alunos, que é o número 

mínimo necessário para que a escola possua classificação pelo Inse. Porém, a distribuição 

apresentada não possui diferenças significativas com a base do censo escolar, uma vez que a 

proporção de escolas que realiza o Saeb é semelhante à das escolas nacionais. 

As escolas que compõem a base de dados do Saeb, relativo ao ano de 2013 e 2015, estão 

distribuídas geograficamente conforme apresentado na Figura 5. 

Figura 5- Escolas por região geográfica - Brasil 
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Fonte: Dados da pesquisa 

É possível verificar na Figura 5, que, para o período de análise ocorrerem poucas variações 

nas escolas por região. Enquanto as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte aumentaram sua 

participação no cenário nacional, as regiões Sul e Nordeste reduziram sua porcentagem 

relativa de escolas. 
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A Figura 6, por sua vez, apresenta a distribuição das escolas nacionais pelo nível 

socioeconômico em que se encontram inseridas, de acordo com o Inse, cujos níveis 

socioeconômicos dos alunos estão descritos no Quadro 2. 

Figura 6 - Perfil socioeconômico das escolas nacionais 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Como se pode verificar, a maior parte das escolas se encontra inserida nos grupos 

socioeconômicos 03, 04 e 05, ou seja, predominam as escolas cuja renda familiar vai de 1 

(um) até 7 (sete) salários mínimos e que pais ou responsáveis possuem, pelo menos, o ensino 

fundamental e, no máximo, o ensino médio.  

É preciso destacar que, em relação ao grupo mais alto (07) - aquele com renda familiar mensal 

acima de 12 salários mínimos, com pai e mãe (ou responsáveis) que completaram a faculdade 

e podem ter concluído ou não um curso de pós-graduação - e ao grupo mais baixo (01), - 

aquele com renda familiar mensal de até 1 (um) salário mínimo, com pai ou responsável que 

nunca estudou e mãe ou responsável que ingressou no ensino fundamental, mas não o 

completou - praticamente não são observadas escolas públicas municipais e estaduais urbanas. 

Em outras palavras, escolas com índice de desempenho muito alto ou muito baixo, na maioria, 

está localizada em áreas fora dos grandes centros urbanos.  

Quanto ao período analisado, de acordo com a Figura 6, observa-se uma melhoria geral do 

nível socioeconômico das escolas, que pode ser verificado pela redução do número de escolas 
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nos grupos mais baixos – 01, 02, 03 e 04 – e aumento das escolas de grupos mais elevados – 

05, 06 e 07. 

A Figura 07 mostra o desempenho nacional das escolas em relação ao atingimento das metas 

esperadas.  

 

Figura 7 - Desempenho das escolas nacionais 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

A Figura 7 ilustra o desempenho das escolas brasileiras, de um lado o “sim” representa as 

escolas que atingiram a meta esperada e o “não” as escolas que ficaram abaixo da meta de 

desempenho. Para o ano de 2013, 66,56% das escolas obtiveram desempenho igual ao 

superior ao esperando, enquanto que em 2015, esse valor aumentou para 72,33% das escolas.  

Do mesmo modo que se verifica uma melhora do nível socioeconômico das escolas no 

período, também se observa uma melhora do desempenho delas. Porém, a melhoria do nível 

socioeconômico apresenta resultados bem mais significativos quando comparados a variação 

do desempenho.  Ou seja, a melhoria no contexto escolar não foi acompanhada, na mesma 

proporção, de melhorias nos resultados. Esse dado reforça a proposta deste estudo, uma vez 

que outras variáveis, que não o perfil socioeconômico, podem exercem importante influência 

sobre o desempenho escolar. 

A distribuição das escolas por estados na Região Norte está ilustrada na Figura 08. 

  



52 

Figura 8 - Escolas por região geográfica – Norte 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As escolas da Região Norte representam 7,86% e 7,89% do total das escolas analisadas dos 

anos 2013 e 2015, respectivamente. Dessas 61,70% pertencem à rede municipal e 38,30% à 

rede estadual. O perfil socioeconômico e o desempenho das escolas da Região Norte podem 

ser observados nas Figuras 09 e 10, respectivamente. 

Figura 9 - Perfil socioeconômico das escolas da Região Norte 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 10 – Escolas da Região Norte que atingiram a meta de desempenho 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se, na região norte, a preponderância das escolas inseridas no grupo 04 - a renda 

familiar mensal está entre 1,5 e 5 salários mínimos, com pai e mãe (ou responsáveis) que 

possuem ensino fundamental completo ou estão cursando esse nível de ensino - que contém 

praticamente metade de todas as escolas dessa região. Para o período analisado, a região 

evoluiu significantemente em termos socioeconômico, reduzindo em 10% as escolas do grupo 

02 e 03, o que refletiu em um aumento nas mesmas proporções para os grupos 04 e 05. 

Entretanto, em termos de desempenho as escolas que atingiram a meta passaram de 73,88% 

para 75,92%. 

A distribuição das escolas por estados na Região Nordeste está ilustrada na Figura 11. 

Figura 11 - Escolas por região geográfica – Nordeste 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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A Região Nordeste contém 25,71% das escolas da base de 2013 e 25,27% das de 2015. Essas 

escolas estão divididas entre 38,52% na rede municipal e 61,48% na rede estadual. O perfil 

socioeconômico e o desempenho das escolas da Região Nordeste são apresentados nas 

Figuras 12 e 13, respectivamente. 

Figura 12 - Perfil socioeconômico das escolas da Região Nordeste 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 13 - Escolas da Região Nordeste que atingiram a meta de desempenho 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Na Região Nordeste a maior parte das escolas estão inseridas no grupo 03 - a renda familiar 

mensal está entre 1 e 2 salários mínimos, com pai e mãe (ou responsáveis) que ingressaram no 

ensino fundamental, mas não o completaram, ainda. É, também, na região nordeste, que se 

observa a maior concentração de escolas dos grupos mais baixo em relação às demais regiões. 

Do mesmo modo que a Região Norte, nota-se uma redução na frequência relativa dos grupos 

inferiores e aumento nos superiores. O número de escolas que obtiveram desempenho 

adequado manteve-se estável no período. 

A distribuição das escolas por estados na Região Centro-Oeste está ilustrada na Figura 14. 

Figura 14 - Escolas por região geográfica - Centro-Oeste 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

A Região Centro-Oeste detém 8,06% e 8,15% das escolas analisadas nos anos 2013 e 2015, 

respectivamente. Destas, 73,29% pertencem à rede municipal e 26,71% à rede estadual. O 

perfil socioeconômico e o desempenho das escolas dessa região podem ser verificados nas 

Figuras 15 e 16, respectivamente. 

Figura 15 - Perfil socioeconômico das escolas da Região Centro-Oeste 

 



56 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 16 - Escolas da Região Centro-Oeste que atingiram a meta de desempenho 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nota-se, na Região Centro-Oeste, que a maior parte das escolas pertence ao grupo 04 - a 

renda familiar mensal está entre 1,5 e 5 salários mínimos, com pai e mãe (ou responsáveis) 

que possuem ensino fundamental completo ou estão cursando esse nível de ensino. 

Praticamente, inexistem escolas nos grupos mais baixos nesta região. Entretanto, o Centro-

Oeste apresenta os piores índices de desempenho nacional. Apesar da melhoria ocorrida no 

período, pouco mais da metade de suas escolas conseguiram atingir o desempenho esperado. 
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A distribuição das escolas por estados na Região Sudeste está ilustrada na Figura 17. 

Figura 17 - Escolas por região geográfica – Sudeste 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Região Sudeste concentra a maior parte das escolas nacionais, possuindo 40,37% em 2013 

e 41,36% em 2015 da frequência total. Essas escolas estão divididas em 66,28% de 

competência da rede municipal e 33,72% da rede estadual. O perfil socioeconômico e o 

desempenho das escolas da Região Sudeste podem ser observados nas Figuras 18 e 19. 

Figura 18 - Perfil socioeconômico das escolas da Região Sudeste 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 19 - Escolas da Região Sudeste que atingiram a meta de desempenho 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os dados da Região Sudeste informam que predomina o contexto referente ao grupo 05 nas 

escolas dessa região - a renda familiar mensal está entre 2 e 12 salários mínimos, com pai e 

mãe (ou responsáveis) que completaram o ensino fundamental, que podem ter concluído ou 

não o ensino médio, mas não completaram a faculdade. Observa-se que, apesar do grande 

número de escolas, não se observa uma frequência alta para os grupos socioeconômicos 01, 

02, 03 e 07. Em relação ao desempenho obtido no período, o Sudeste obteve melhoria 

significativa, com aumento de mais de 10% no número de escolas que passaram a atingir os 

resultados esperados. 

A distribuição das escolas por estados na Região Sul está ilustrada na Figura 20. 

Figura 20 - Escolas por região geográfica – Sul 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

As escolas da Região Sul representam 7,86% e 7,89% de todas as escolas analisadas dos anos 

2013 e 2015, respectivamente. Destas, 70,03% pertencem à rede municipal e 29,97% à rede 
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estadual. O perfil socioeconômico e o desempenho das escolas da Região Sul são 

apresentados nas Figuras 21 e 22. 

Figura 21 - Perfil socioeconômico das escolas da Região Sul 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Figura 22 - Escolas da Região Sul que atingiram a meta de desempenho 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Observa-se que a Região Sul agrupa a maior quantidade de escolas concentradas nos grupos 

mais altos, com predominância do grupo 05 - a renda familiar mensal está entre 2 e 12 

salários mínimos, com pai e mãe (ou responsáveis) que completaram o ensino fundamental, 

que podem ter concluído ou não o ensino médio, mas não completaram a faculdade. No 

período analisado ocorreu uma significativa redução das escolas de níveis mais baixos e 

incremento do número de escolas de nível elevado. Quanto ao resultado, observam-se nessa 
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região os melhores índices de desempenho, porém, não ocorreu mudança relevante no período 

analisado. 

De modo geral, para as regiões e o país como um todo, o perfil socioeconômico e o 

desempenho seguiram proporções e evoluções distintas. Os dados mostram significativa 

melhora no nível socioeconômico, que não foi acompanhada da melhora do desempenho das 

escolas para a maioria das regiões. Observa-se, também, que a região nordeste, apesar de 

possuir maior quantidade de escolas em contextos desafiadores, não é a região com os piores 

índices de desempenho. 

Diante desses dados, podemos então questionar o que de fato vem ocorrendo nessas escolas, 

sob a ótica da gestão. Deste modo, passamos no próximo tópico a analisar os resultados 

debruçando-se na dimensão da escola, em termos de gestão. E então, podermos entender os 

aspectos internos à escola que justificam os resultados por ela obtido. 

4.2 RESULTADOS ANALÍTICOS 

Os resultados analíticos contidos nessa sessão foram organizados em quatro níveis: 

significância, independência, direção e força.  

Inicialmente, são apresentados apenas os fatores relacionados a escola que se mostraram 

estatisticamente significantes no teste estatístico. Assim, as características analisadas que não 

apresentaram nenhuma relação com o desempenho escolar para qualquer um dos grupos 

analisados serão ocultadas dos resultados apresentados. O teste de significância tem o 

propósito de avaliar se o desempenho obtido pela escola aconteceu ao acaso ou ocorreu 

devido a influência das variáveis analisadas. A interpretação do teste adotada está descrita no 

Quadro 05. 
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Quadro 5 - Interpretação do teste de significância 

P-value Nível de significância  

Menor que 0.01 Forte 

Entre 0.01 e 0.02 Moderada 

Entre 0.02 e 0.05 Sugestiva 

Maior que 0.05 Desconsiderada 

Fonte: Elaborado a partir de Hair et al. (2015) 

O nível de significância (p) adotado foi de 5%, isto é, caso o valor de p seja inferior a 0.05, 

será aceito que o desempenho aconteceu devido a relação existente com a variável testada. O 

valor de 5% é tratado como um "limite aceitável" de erro nas ciências sociais. Esse valor 

indica que há apenas 5% de chance de que a relação observada entre as variáveis ter 

acontecido apenas ao acaso e 95% de certeza que o resultado pode ser aceito como válido. 

Após a definição das variáveis consideradas significantes é apresentado o resultado do teste 

de independência. Este teste tem o propósito de apresentar o quanto as populações estudadas 

são diferentes. Deste modo, determinar se existem características distintas o suficiente para 

considerarmos que o resultado obtido pela escola foi impactado pela existência dessas 

diferenças. 

No teste de independência, quanto maior o valor obtido na estatística X² de Pearson, maior 

será a independência entre as populações em relação a característica analisada. Isto é, um 

valor alto dessa estatística implica dizer que determinada característica foi um fator 

diferenciador, e consequentemente, ao ser avaliada em conjunto com os demais testes 

estatísticos, poderemos afirmar que existe relação entre essa característica e o desempenho 

das escolas. 

Na sequência, será apresentado a força da relação, obtidos pelo teste V de Cramer. Este teste 

nos permitirá dizer o quanto a variável analisada é capaz de influenciar o desempenho escolar. 

A estatística de Cramer assume valores na escalda contidas no intervalo de [0,0:1,0]. Valores 

próximos a zero, significam que a variável analisada possui pouca capacidade e influenciar o 

desempenho escolar, já os valores que tendem a um, indicam maior força na relação entre a 

variável e o desempenho. 

Por fim, na última análise, será apresentada direção (positiva ou negativa) da correlação 

observada para os fatores considerados significantes. Dado a complexidade e o volume de 

dados analisados nas tabelas que indicam a direção, optou-se por ilustrar os resultados de 

forma gráfica, permitindo, assim, melhor comparabilidade entre os as dimensões e os grupos 
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estudados. A direção da relação será representada pela seguinte simbologia: positiva (+), 

negativa (-) ou neutra (*). 

4.2.1 Perfil do diretor 

Observou-se no questionário do diretor a existência de 21 variáveis relacionadas ao perfil do 

diretor, conforme Quadro 6. 

Quadro 6 - Variáveis do questionário do diretor relacionadas ao perfil 

Questão 

(Q) 

Pergunta/afirmativa 
 

1 Qual é o seu sexo? 

2 Você poderia nos dizer a sua faixa etária? 

3 Como você se considera? 

4 Qual é o mais alto nível de escolaridade que você concluiu (até a graduação)? 

5 Há quantos anos você obteve o nível de escolaridade assinalado anteriormente (até a 

graduação)? 

6 Indique em que tipo de instituição você obteve seu diploma de ensino superior. 

7 De que forma você realizou o curso de ensino superior? 

8 Indique o curso de pós-graduação de mais alta titulação que você possui. 

9 Indique a área temática do curso de pós-graduação de mais alta titulação que você possui. 

10 Como diretor, qual é, aproximadamente, o seu salário bruto? (com adicionais, se houver). 

11 Além da direção desta escola, você exerce outra atividade que contribui para sua renda 

pessoal? 

12 Considerando todas as atividades que você exerce (dentro e fora da área de educação), qual é, 

aproximadamente, o seu salário bruto? (com adicionais, se houver). 

13 Qual é a sua carga horária de trabalho semanal, como diretor, nesta escola? 

14 Você assumiu a direção desta escola por meio de: 

15 Por quanto tempo você trabalhou como professor antes de se tornar diretor? 

16 Há quantos anos você exerce funções de direção? 

17 Há quantos anos você é diretor(a) desta escola? 

18 Há quantos anos você trabalha na área de educação? 

19 Durante os últimos dois anos, você participou de alguma atividade de desenvolvimento 

profissional? 

20 Se você participou de alguma atividade de desenvolvimento profissional nos últimos dois 

anos, como você avalia o impacto da participação em sua atividade como diretor? 

34/35/36 Você conhece os resultados do SAEB (Prova Brasil e/ou ANEB) ? 

Fonte: Microdados do Saeb (2015) 

Considerando o teste de significância das variáveis relacionadas no Quadro 6, observou-se 

que das 21 características analisadas, 09 (nove) foram tidas como estatisticamente 

significantes para o desempenho escolar.  A Tabela 07 apresenta o resultado do teste de 

significância considerando a relação entre os itens do Quadro 6 considerados significantes e o 

desempenho das escolas estratificadas de acordo com a escola do Inse.  
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Tabela 7 - Teste de significância (P-value) - perfil do diretor 

Q. Característica Nível socioeconômico 

1 2 3 4 5 6 7 

04 Nível de escolaridade mais alto 

(até graduação) 
- 0,025 0,000 0,000 0,005 - - 

05 Tempo desde a conclusão do 

nível de escolaridade mais alto 

obtido 

- 0,007 0,003 0,001 - - - 

08 Pós-graduação 0,029 - 0,000 0,003 0,000 - - 

10 Salário bruto do diretor - 0,000 0,002 0,000 0,005 0,000 - 

14 Meio pelo qual assumiu a direção 

da escola 
- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

16 Tempo em anos que exerce 

funções de direção 
0,025 0,001 0,000 0,000 0,000 - - 

17 Tempo em anos que é diretor (a) 

da escola 
- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 - 

20 Participação em alguma atividade 

de desenvolvimento profissional 

nos últimos dois anos 

0,043 0,000 0,000 0,002 0,000 0,027 0,037 

34 Conhecimento sobre os resultados 

do SAEB da escola 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 - 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 7 permite-nos observar que os grupos socioeconômicos centrais (2, 3, 4 e 5) 

apresentam resultados semelhantes, ou seja, são afetados por um maior número de variáveis 

relacionadas ao perfil do diretor. Por outro lado, os grupos mais distantes do centro (1 e 7) 

foram os menos impactados pelas características analisadas. A única característica que se 

mostrou significante para todos os grupos foi a participação do diretor em alguma atividade 

de desenvolvimento profissional nos últimos dois anos. Isso significa que quando o diretor 

participa de atividades de desenvolvimento profissional, o desempenho da escola tende a ser 

melhor do que quando não ele não participa.  E que para todos os contextos, do mais baixo ao 

mais alto, a capacitação é um fator determinante do resultado da escola. 

A independência entre os grupos analisados pode ser consultada na Tabela 8, que contém o 

resultado da estatística X² de Pearson. 
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Tabela 8 - Teste de independência (X² de Pearson) - perfil do diretor 

Q. Característica Nível socioeconômico 

1 2 3 4 5 6 7 

04 
Nível de escolaridade mais alto 

(até graduação) 
- 19,006a 40,544a 30,526a 23,778a - - 

05 

Tempo desde a conclusão do 

nível de escolaridade mais alto 

obtido 

- 16,082a 17,964a 20,343a - - - 

08 Pós-graduação 12,495a - 28,261a 17,688a 24,147a - - 

10 Salário bruto do diretor - 35,662a 29,678a 59,344a 26,686a 33,857a - 

14 
Meio pelo qual assumiu a 

direção da escola 
- 104,144a 337,051a 299,981a 119,869a 27,291a - 

16 
Tempo em anos que exerce 

funções de direção 
15,989a 24,514a 29,786a 38,948a 35,594a - - 

17 
Tempo em anos que é diretor (a) 

da escola 
- 26,703a 68,408a 53,766a 69,773a 22,799a - 

20 

Participação em alguma 

atividade de desenvolvimento 

profissional nos últimos dois 

anos 

4,041a 22,861a 67,797a 19,311a 42,933a 6,913a 3,506a 

34 
Conhecimento sobre os 

resultados do SAEB da escola 
6,502a 27,634a 53,265a 69,161a 70,023a 12,665a - 

 Fonte: Dados da pesquisa 

O resultado do teste de independência contido na Tabela 8 mostra que para todos os níveis 

socioeconômicos, o fator que mais diferencia o desempenho da escola está relacionado ao 

meio pelo qual o gestor assumiu a direção da escola, seguido do tempo em anos que este 

gestor exerce funções de direção. Isso significa que existem diferenças significativas nas 

características relacionadas à forma que o diretor assumiu a escola para afirmarmos que este 

fator exerce influência significativa no desempenho da escola. E, que, consequentemente, os 

órgãos públicos devem se atentar a forma como o diretor é escolhido para a direção da escola. 

A força da correlação entre as variáveis do perfil do diretor, obtida pela estatística V de 

Cramer, pode ser observada na Tabela 9. 
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Tabela 9 – Teste de correlação (V de Cramer) - perfil do diretor 

Q. 
Característica Nível socioeconômico 

1 2 3 4 5 6 7 

04 Nível de escolaridade mais alto 

(até graduação) 
- 

0,093 0,067 0,045 0,036 
- - 

05 Tempo desde a conclusão do 

nível de escolaridade obtido. 
- 

0,086 0,045 0,037 
- - - 

09 Possui pós-graduação 0,109 - 0,056 0,034 0,037 - - 

10 Salário bruto do diretor - 0,128 0,057 0,063 0,039 0,098 - 

14 Meio pelo qual assumiu a direção 

da escola 
- 

0,218 0,189 0,140 0,081 0,088 
- 

16 Tempo em anos que exerce 

funções de direção 0,123 0,106 0,057 0,051 0,044 
- - 

17 Tempo em anos que é diretor (a) 

da escola 
- 

0,111 0,087 0,06 0,062 0,081 
- 

20 Participação em alguma 

atividade de desenvolvimento 

profissional nos últimos dois 

anos 0,062 0,102 0,086 0,036 0,049 0,045 0,300 

34 Conhecimento sobre os 

resultados da escola 0,079 0,113 0,076 0,068 0,062 0,06 
- 

Fonte: Dados da pesquisa 

O resultado do teste de correlação contido na Tabela 9, indica que, para o grupo das escolas 

do primeiro nível socioeconômico, entre os fatores considerados significantes, pois têm maior 

capacidade de influenciar os resultados, estão a experiência do diretor e o conhecimento dos 

resultados do Saeb da sua rede de ensino.  

As escolas dos grupos 02, 03, 04 e 05 obtiveram resultados semelhantes, sendo que o meio 

pelo qual o diretor assumiu a direção da escola foi o fator com maior impacto para esses 

grupos, seguido do conhecimento dos resultados do Saeb da sua rede de ensino.  Isto é, além 

da existência de diferenças significativas entre o desempenho das escolas que são explicados 

pela forma como o diretor assumiu a escola (acessou o cargo de gestor escolar), de acordo 

com o teste de independência, a estatística de Cramer nos informa que existe moderada 

correlação entre essa variável e o desempenho da escola.  

No grupo 06, a remuneração do diretor e o meio pelo qual o diretor assumiu a direção da 

escola foram, respectivamente, os fatores com maior força. Já para o grupo 07, a participação 

em capacitação obteve significativa relação com o desempenho escolar. 

A análise em conjunto das Tabelas 7, 8 e 9, permite-nos afirmar a variável Nível de 

escolaridade (Questão 04) apresentou média significância para o grupo socioeconômico 02 

e forte para os grupos 03, 04, 05. Isto é, com o resultado do teste de significância, 

independência e força podemos ter relevante evidencia que as diferenças significativas entre o 
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desempenho das escolas dos níveis 03, 04 e 05 podem explicadas pelo nível de escolaridade 

do diretor.  

A direção da relação, se, positiva (+), negativa (-) ou neutra (*), entre as variáveis e o 

desempenho escolar pode ser observada na Tabela 10: 

Tabela 10 - Direção da relação - Questão 04 

Nível de escolaridade mais alto (até 

graduação) do Diretor 

Nível socioeconômico 

2 3 4 5 

Menos que o Ensino Médio (antigo 2º grau). - * * * 

Ensino Médio - Magistério (antigo 2º grau). + + + + 

Ensino Médio - Outros (antigo 2º grau). - - + - 

Ensino Superior - Pedagogia. + + + + 

Ensino Superior - Curso Normal Superior. + - - - 

Ensino Superior - Licenciatura em Matemática. + - - + 

Ensino Superior - Licenciatura em Letras. + - - + 

Ensino Superior - Outras Licenciaturas. + - - + 

Ensino Superior - Outras áreas. - - - - 

Fonte: Dados da pesquisa 

O resultado do teste estatístico obtido nas tabelas de referências cruzadas, descrito na Tabela 

10, mostra que dentre as respostas possíveis para a questão 4, destacam-se dois fatores: a 

formação em ensino superior em pedagogia, positivamente relacionada com o desempenho 

escolar para todos os grupos; e o ensino superior em outras áreas, negativamente relacionado 

para todos os contextos.  

Do mesmo modo, em relação à variável da Questão 05, os resultados dos testes permitem-nos 

afirmar a importância do “tempo decorrido da conclusão do nível de escolaridade mais 

alto obtido” para explicar a diferenças dos resultados das escolas de alto e baixo desempenho 

que se encontram inseridas nos níveis 02, 03 e 04. A Tabela 11 apresenta a direção da relação 

entre as variáveis dessa característica 
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Tabela 11 - Direção da relação - Questão 05 

Tempo decorrido da conclusão do nível de 

escolaridade mais alto obtido  

Nível socioeconômico 

2 3 4 

Há menos de 2 anos. + + * 

De 2 a 7 anos. + + + 

De 8 a 14 anos. + - + 

De 15 a 20 anos. - - * 

Há mais de 20 anos. - - * 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

A Tabela 11 apresenta que os diretores que se formaram entre 02 e 07 anos apresentaram 

desempenho superior aos demais para todos os três grupos. Os recém-formados, com menos 

de dois anos, também apresentaram uma relação positiva como o desempenho para o grupo 02 

e 03, e neutro para o 04. Já a formação há mais de 15 anos foi considerada um fator 

negativamente relacionado ao desempenho. Portanto, urge uma ação no sentido de buscar 

investigar os fatores que influenciam na gestão dos diretores com mais de 15 anos de 

formação no nível superior.  

Fusari (1988), Candau (2001), Altenfelder (2005) já alertavam para a necessidade de uma 

formação, inicial ou continuada, constitui-se, um tema de importância fundamental para 

estudo e pesquisa, no sentido de se buscar promover as condições para que a escola cumpra 

efetivamente sua função de ensinar e formar cidadãos.  

Luck (2000), Neto e Almeida (2000), Oliveira (2012), Quirino e Moreira (2014) apontam que 

a mudança de concepção de escola traz implicações para a gestão, especialmente, que a 

transição de um modelo estático para um paradigma dinâmico; da centralização para a 

descentralização, para a democratização da gestão escolar e a construção da autonomia da 

escola exige a formação de gestores escolares. 

O próprio Ministério da Educação já aponta para a necessidade de treinar os seus gestores.  

O Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública faz parte das 

ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e surgiu da necessidade de 

construir processos de gestão escolar compatíveis com a proposta e a concepção da 

qualidade social da educação, baseada nos princípios da moderna administração 

pública e de modelos avançados de gerenciamento de instituições públicas de 

ensino, buscando qualificar os gestores das escolas da educação básica pública, a 

partir do oferecimento de cursos de formação a distância. (MEC, 2016, p. 1) 
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Em relação à variável possuir pós-graduação (Questão 08), os testes que mostram a sua 

importância para as escolas dos níveis 01, 03, 04 e 05 e a direção dos fatores correlacionados 

são apresentados na Tabela 12. 

Tabela 12 - Direção da relação - Questão 08 

Possui pós-graduação 
Nível socioeconômico 

1 3 4 5 

Não fiz ou não completei curso de pós-

graduação. 
+ + * + 

Atualização ou Aperfeiçoamento (mínimo de 

180 horas). 
+ + + + 

Especialização (mínimo de 360 horas). * * * + 

Mestrado. - * * * 

Doutorado. * * * + 

Fonte: Dados da pesquisa 

O resultado indica que apenas as atividades de atualização e aperfeiçoamento foram positivas 

para todos os grupos observados. Para os primeiros grupos socioeconômicos um maior nível 

de ensino não apresenta relação positiva com o desempenho. Possuir doutorado possui uma 

relação positiva apenas no nível socioeconômico 05. É preciso observar, no entanto, que o 

Ministério da Educação, através do Programa Nacional Escola de Gestores da Educação 

Básica Pública tem como um dos seus objetivos principais “formar, em nível de 

especialização (lato sensu), gestores educacionais efetivos das escolas públicas da educação 

básica, incluídos aqueles de educação de jovens e adultos, de educação especial e de educação 

profissional” e, como resultado dessa iniciativa, o MEC “espera a melhoria dos índices 

educacionais das escolas e municípios atendidos”. (MEC, 2016, p. 1) 

A Questão 10 (salário bruto, com adicionais, se houver) obteve nível de significância 

aceitável para os grupos 02, 03, 04, 05 e 06.  A direção dessa relação está descrita na Tabela 

13. 
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Tabela 13 - Direção da relação - Questão 10 

Salário bruto do diretor  

 

Nível socioeconômico 

2 3 4 5 6 

Até R$ 678,00. * * * * * 

Entre R$ 679,00 e R$ 1.017,00. * * * * * 

Entre R$ 1.018,00 e R$ 1.356,00. - + * - - 

Entre R$ 1.357,00 e R$ 1.695,00. - + + - + 

Entre R$ 1.696,00 e R$ 2.034,00. - - + - + 

Entre R$ 2.035,00 e R$ 2.373,00. + + - * + 

Entre R$ 2.374,00 e R$ 2.712,00. + + + * + 

Entre R$ 2.713,00 e R$ 3.390,00. + + + + + 

Entre R$ 3.391,00 e R$ 4.746,00. + + + + + 

Entre R$ 4.747,00 e R$ 6.780,00. + + + + + 

R$ 6.781,00 ou mais. + + + + + 

Fonte: Dados da pesquisa 

Quanto aos aspectos relacionados à remuneração bruta do diretor, observa-se que um nível 

salarial maior implica em melhores resultados para os grupos socioeconômicos de 02 a 06. 

Remunerações baixas não foram capazes de influenciar o desempenho ou tiveram relação 

negativa com o mesmo. No entanto, observa-se que a partir de um salário bruto que varia 

entre R$ 2.713,00 e R$ 3.390,00 a relação é positiva e, portanto, afeta os resultados da escola. 

Como é possível observar, os resultados não indicam que quanto maior a remuneração melhor 

será o desempenho da escola, mas apresentam evidências significativas que as remunerações 

mais elevadas garantem melhor desempenho que as remunerações menores. 

A Questão 14 (Meio pelo qual assumiu a direção da escola) foi relevante para os grupos 

02, 03, 04, 05 e 06, e com direção da relação conforme a Tabela 14. 

Tabela 14 - Direção da relação - Questão 14 

Meio pelo qual assumiu a direção da escola 

 

Nível socioeconômico 

2 3 4 5 6 

Concurso público apenas. * * + * + 

Eleição apenas. + + + + + 

Indicação apenas. + + + + - 

Processo seletivo apenas. - - + * - 

Processo seletivo e Eleição. - - - - - 

Processo seletivo e Indicação. + - - - - 

Outra forma. * * * * * 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A eleição foi o único aspecto que se mostrou positivamente relacionada ao desempenho para 

todos os níveis analisados, por outro lado, a forma mista de processo seletivo e eleição 

apresentou-se sempre negativamente relacionada. O concurso público foi relevante para os 

grupos 04 e 05, e a indicação para os grupos de 01 a 04. É preciso destacar que o concurso 

público para gestor de escola básica, ainda, não é uma prática no Brasil. 

De acordo com Abdian, Hojas e Oliveira (2012, p. 406), “desde a década de 1980, tem 

existido grande preocupação com relação aos processos de escolhas de diretores escolares, o 

que desencadeia constante questionamento sobre o papel do diretor para a efetivação de uma 

Gestão democrática em escolas públicas”. Assim, a partir da década de 1980, há pluralidade 

de modos para ocupar o cargo de diretor nos estados e municípios brasileiros, que, juntamente 

com órgãos colegiados ativos, passam a ser considerados instrumentos para a viabilização da 

gestão da escola básica que se propõe democrática (ROMÃO e PADILHA, 1997). 

De acordo Guedes Silva (2007), entre as formas de provimento ao cargo de diretor de escola 

(indicação política, concurso público de provas e títulos, carreira e eleição), a eleição para 

diretor, como a forma de provimento do cargo, é a que mais favorece uma gestão 

democrática, considerando a existência de maiores possibilidades de abertura de canais para a 

participação da comunidade na gestão escolar. No entanto, “apesar de ser apontado por 

pesquisadores como o mecanismo que mais propicia o exercício da democracia na gestão 

educacional, a eleição de diretor escolar apresenta algumas limitações que põem em 

questionamento a sua eficácia no que se refere ao exercício da gestão democrática (SILVA, 

2006, p. 295). 

De acordo com Silva (2006, p. 295-6), estudos realizados em diferentes estados brasileiros 

revelam algumas dessas limitações, tais como: práticas condizentes com a cultura política 

brasileira nos espaços escolares; contrato clientelístico com os eleitores decorrentes de 

compromissos e acordos sigilosos pré-eleitorais termina por consolidar distorções e 

privilégios que comprometem a gestão e o funcionamento da escola; consolidação do 

corporativismo de determinados grupos dentro da escola, que querem tirar proveito da 

situação, buscando o alcance de benefícios para o grupo, sem se comprometer com o coletivo 

da escola; predominância da influência dos professores no espaço escolar, em detrimento da 

participação dos pais e de outros trabalhadores da escola com a instituição do processo de 

eleição direta de diretor escolar; crescimento do corporativismo dos professores nas escolas.  

“Nas localidades onde os professores têm maior participação que a comunidade local, o 

desempenho profissional dos diretores está condicionado ao atendimento dos interesses dos 
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docentes, comprometendo todo o seu trabalho com o sucesso pedagógico da escola”. Ainda 

podem ser acrescentadas: a interferência de política partidária que se constituía em fator de 

participação, a oposição dos professores aos diretores eleitos quando questões corporativas 

eram atingidas, os impasses criados com a eleição de diretores de oposição ao governo. Além 

de outros fatores, tais como o excesso de personalismo na figura do candidato, falta de 

preparo de alguns deles, populismo e atitudes clientelistas típicos da velha política partidária, 

aprofundamento de conflitos entre os segmentos da comunidade escolar, comportamento de 

apropriação do cargo pelo candidato eleito, dentre outros. (SILVA, 2006, p. 295-6) 

A Questão 16 (Tempo em anos que o gestor exerce funções de direção) obteve nível de 

significância aceitável para os grupos 02, 03, 04, 05 e 06, e com direção da relação conforme 

a Tabela 15.  

Tabela 15 - Direção da relação - Questão 16 

Tempo em anos que exerce funções de 

direção 

Nível socioeconômico 

1 2 3 4 5 

Menos de um ano. * + + + + 

1-2 anos. - + * + * 

3-5 anos. + + + * + 

6-10 anos. * - - - - 

11-15 anos. - - - * - 

16-20 anos. - * - * * 

Mais de 20 anos. * * * * * 

Fonte: Dados da pesquisa 

O Tempo em anos em que o diretor exerce as funções de direção apresentou relação inversa 

com o desempenho. Isto é, diretores mais jovens apresentaram resultados melhores que 

aqueles com muitos anos de experiência.  

A variável relativa à Questão 16 (Tempo em anos que o gestor exerce funções de direção) 

apresenta resultados que apontam para a mesma necessidade já observada na variável da 

Questão 05 (Tempo decorrido da conclusão do nível de escolaridade mais alto obtido): urge 

uma ação no sentido de buscar investigar os fatores que influenciam na gestão dos diretores 

com mais tempo de formação no nível superior e de exercício no cargo de direção.   

De acordo com Souza e Gouveia (2010, p. 178), se a formação inicial do trabalhador docente 

contempla os aspectos predominantes da face pedagógica, a formação continuada pela qual 

passará o diretor escolar precisa aprofundar os conhecimentos técnico-administrativos. Para o 

autor, “se os docentes não têm formação inicial que trate de elementos técnico-
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administrativos, a formação continuada pode, aos diretores, franquear o acesso a esses 

conhecimentos”. Assim, parece-nos que efetivamente o maior esforço na formação 

continuada do diretor escolar deve estar focalizado nos aspectos tanto da política educacional 

e escolar, quanto nos aspectos do conhecimento da gestão e das práticas organizacionais da 

organização escolar. Souza e Gouveia (2010, p. 179), ainda, destacam que “a ausência de 

discussões sobre aspectos técnico-administrativos inerentes à função precisa ser enfrentada”.  

O Tempo em anos que é diretor (a) da escola (Questão 17) obteve nível de significância 

aceitável para os grupos 02, 03, 04, 05 e 06, e com direção da relação conforme a Tabela 16.  

Tabela 16 - Direção da relação - Questão 17 

Tempo em anos que é diretor (a) da escola 

 

Nível socioeconômico 

2 3 4 5 6 

Menos de um ano. + + + + * 

1-2 anos. * * + * * 

3-5 anos. + + * + + 

6-10 anos. - - - - - 

11-15 anos. - - - - - 

16-20 anos. * * * * * 

Mais de 20 anos. * * * * * 

Fonte: Dados da pesquisa 

Quanto ao tempo em que o diretor está na escola, os resultados foram semelhantes à questão 

16. As escolas cujos diretores estão há pouco tempo apresentaram resultados superiores 

àquelas cujas diretores se encontram a pelo menos 6 anos.  

De acordo com Lück (2011, p. 2), “ o problema de ter um mandato curto é que quem está no 

cargo não planeja mudanças profundas, pois sabe que não conseguirá concretizá-las, e os 

professores e funcionários não se esforçam para viabilizar as ações propostas, com a certeza 

de que logo haverá outro gestor, com novas ideias e sugestões”. Assim, a expectativa de 

permanência na função, de certo modo, providencia maior oportunidade para que o diretor 

possa implementar algumas ações. No entanto, a autora, destaca que para evitar que alguém 

que está no cargo há muito tempo não se acomode nem se sinta dono da escola faz-se 

necessário uma maior aproximação entre as escolas e a Secretaria de Educação. Segundo 

Lück (2011, p. 2), “se há orientação e apoio aos diretores, com base em uma concepção de 

gestão clara e em critérios de desempenho definidos, não existe o risco de que eles se 

acomodem ou confundam o espaço público da escola com uma propriedade particular”. Há 
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que ressaltar, aqui, portanto, a necessidade de pessoal tanto para fazer este acompanhamento 

quanto para apoio às escolas, dado o que se observou nas análises anteriores. 

A Questão 20, única variável significativa para todos os níveis analisados, obteve direção da 

relação distinta de acordo com a opinião do diretor sobre a atividade em que ele participou, 

conforme apresentado na Tabela 17. 

Tabela 17 - Direção da relação - Questão 20 

Participação em alguma atividade de 

desenvolvimento profissional nos últimos 

dois anos 

Nível socioeconômico 

1 2 3 4 5 6 7 

Não participei. - * * * * * * 

Sim, e não houve impacto. - - * * * - 
- 

Sim, e houve um pequeno impacto. * + + + + + 
* 

Sim, e houve um impacto moderado. + + + + + + 
* 

Sim, e houve um grande impacto. + + + + + + + 

Fonte: Dados da pesquisa 

O impacto da participação do gestor da escola em alguma atividade de capacitação é muito 

claro nos testes estatísticos. Já em 1991, Mello e Silva chamavam a atenção para a 

necessidade de capacitação dos profissionais da educação e assinalam que o modelo caótico 

da política de recursos humanos que se generalizou no setor educacional no Brasil. Segundo 

os autores, as políticas públicas voltadas para a educação, especialmente, com foco na escola 

e na sua gestão, apontavam as políticas de formação e de profissionalização como estratégicas 

para a melhoria da educação. No entanto, embora houvesse avanço nos discursos e, 

principalmente, nas conquistas obtidas na legislação educacional mais recente, o que se 

observa é que “há muito a ser feito para mudar o panorama da qualidade da formação dos 

profissionais da educação e, em consequência, a eficácia da escola e o desempenho de seus 

alunos” (MACHADO, 2000, p. 98). 

Mais importante, Fusari (1988), Candau (2001), Altenfelder (2005), Oliveira (2012), Quirino 

e Moreira (2014) e Machado (2000) apontam que pesquisadores, planejadores, formuladores 

de políticas e administradores são unânimes quanto ao reconhecimento da capacitação 

profissional como uma das condições para a melhoria da educação pública, todavia, também 

destacam que embora no setor educacional, os planos de educação das secretarias estaduais e 

municipais de educação aloquem significativo volume de recursos financeiros para programas 

de capacitação pouco se conhece sobre a eficácia dessas propostas.  



74 

O conhecimento dos resultados da escola (Questão 34) foi um fator significativo para os 

grupos de 01 a 06. A Tabela 18 apresenta a direção da relação observada. 

Tabela 18 - Direção da relação - Questão 34 

Conhecimento dos resultados do Saeb Nível socioeconômico 

1 2 3 4 5 6 

Sim + + + + + + 

Não - - - - - - 

Fonte: Dados da pesquisa 

O conhecimento dos resultados está associado a “conhecer as regras do jogo”, deste modo o 

diretor que sabe em que está sendo avaliado, dedica-se a promover ações que reforçam os 

pontos fracos e fortaleça suas habilidades no sentido se se alcançar os resultados pretendidos. 

Deste modo, conhecer os resultados foi um fator positivo para todos os grupos analisados. 

 

Há que se ressaltar que, embora, os gestores reconheçam que o conhecimento dos resultados 

das avaliações externas, neste caso, do Saeb, seja fundamental para a melhoria da educação 

ofertada na própria escola, ainda, são muito presentes os debates sobre as tensões e 

potencialidades das avaliações. De um lado, aqueles que acreditam que conhecer e discutir os 

resultados das avaliações externas, no âmbito da escola, pode contribuir para identificar 

equívocos e oportunidades de melhoria e, por outro lado, aqueles que entendem que as 

avaliações externas assumem um caráter controlador e regulatório, retirando a autonomia das 

escolas (GAZZOLA e SUDBRACK, 2016; MACHADO e ALAVARSE, 2014; ALAVARSE, 

BRAVO e MACHADO, 2013; ROSISTOLATO e VIANA, 2013; HORTA NETO, 2010;). 
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4.2.2 Práticas desenvolvidas na escola  

As práticas desenvolvidas na escola analisadas neste tópico referem-se às respostas do 

questionário do diretor contidas Quadro 7. 

Quadro 7 - Variáveis do questionário do diretor relacionadas as práticas escolares 

Questão 

(Q) 

Pergunta/afirmativa 
 

38 Neste ano, como foi a situação da oferta de vagas nesta escola? 

39 Neste ano, qual foi o principal critério utilizado para a formação das turmas nesta escola? 

40 Neste ano, qual foi o principal critério para a atribuição das turmas aos professores? 

41 Nesta escola, há alguma ação para redução das taxas de abandono? 

42 Nesta escola, há alguma ação para redução das taxas de reprovação? 

43 Nesta escola, há alguma ação para o reforço escolar à aprendizagem dos alunos (monitoria, aula 

de reforço, recuperação etc.)? 

44 Nesta escola, indique com que frequência você discute com os professores medidas com o 

objetivo de melhorar o ensino e a aprendizagem dos alunos. 

45 Indique com qual frequência são desenvolvidas as seguintes atividades para minimizar as faltas 

dos alunos neste ano e nesta escola: Os professores conversam com os alunos para tentar 

solucionar o problema. 

46 Indique com qual frequência são desenvolvidas as seguintes atividades para minimizar as faltas 

dos alunos neste ano e nesta escola: Os pais/responsáveis são avisados por comunicação da 

escola. 

47 Indique com qual frequência são desenvolvidas as seguintes atividades para minimizar as faltas 

dos alunos neste ano e nesta escola: Os pais/responsáveis são chamados à escola para conversar 

sobre o assunto em reunião de pais. 

48 Indique com qual frequência são desenvolvidas as seguintes atividades para minimizar as faltas 

dos alunos neste ano e nesta escola: Os pais/responsáveis são chamados à escola para conversar 

sobre o assunto individualmente. 

49 Indique com qual frequência são desenvolvidas as seguintes atividades para minimizar as faltas 

dos alunos neste ano e nesta escola: A escola envia alguém à casa do aluno. 

50 Indique com qual frequência você desenvolveu as seguintes atividades neste ano e nesta escola: 

Desenvolveu atividades extracurriculares em esporte. 

51 Indique com qual frequência você desenvolveu as seguintes atividades neste ano e nesta escola: 

Desenvolveu atividades extracurriculares em artes. 

52 Indique com qual frequência você desenvolveu as seguintes atividades neste ano e nesta escola: 

Desenvolveu projetos temáticos (ex: bullying, meio ambiente, desigualdades sociais etc). 

53 Indique com qual frequência você desenvolveu as seguintes atividades neste ano e nesta escola: 

Neste ano, a escola promoveu eventos para a comunidade. 

54 Indique com qual frequência você desenvolveu as seguintes atividades neste ano e nesta escola: 

Os espaços desta escola são utilizados para eventos promovidos pela comunidade. 

55 Indique com qual frequência você desenvolveu as seguintes atividades neste ano e nesta escola: 

Neste ano, a comunidade colaborou com trabalho voluntário para esta escola. (por exemplo, 

desenvolvendo atividades, ajudando na manutenção da escola etc). 

56 Quantos estudantes com deficiência ou necessidades especiais estudam nesta escola neste ano? 

Fonte: Microdados do Saeb (2015) 

Considerando o teste de significância, das 18 variáveis contidas no Quadro 7, foram 

observadas 09 práticas existentes nas escolas que foram consideradas significativas para o 

desempenho escolar, conforme descrito na Tabela 19.  



76 

Tabela 19 – Teste de significância (P-value) - práticas desenvolvidas na escola 

Q. Característica Nível socioeconômico  

1 2 3 4 5 6 7 

39 Principal critério utilizado para a 

formação das turmas 
- 0,000 0,000 0,039 0,000 - - 

40 Principal critério para a atribuição 

das turmas aos professores 
- 0,003 0,000 0,000 0,000 0,032 - 

41 Há alguma ação para redução das 

taxas de abandono 
0,002 0  0000 0,000 0,000 0,000 - 

42 Há alguma ação para redução das 

taxas de reprovação 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 

43 

Há alguma ação para o reforço 

escolar à aprendizagem dos 

alunos (monitoria, aula de 

reforço, recuperação, etc 

- 

0,000 0,000 0,000 0,000 

- - 

44 

Frequência que o diretor discute 

com os professores medidas com 

o objetivo de melhorar o ensino e 

a aprendizagem dos alunos 

- 

0,000 0,000 0,000 0,000 

0,012 - 

45 

Frequência que são desenvolvidas 

as seguintes atividades para 

minimizar as faltas dos alunos: Os 

professores conversam com os 

alunos para tentar solucionar o 

problema 

- 0,005 

0,000 0,000 0,000 

- - 

46 

Frequência que são desenvolvidas 

as seguintes atividades para 

minimizar as faltas dos alunos: Os 

pais/responsáveis são avisados 

por comunicação da escola 

- 

0,000 0,000 0,000 

0,005 - - 

47 

Frequência que são desenvolvidas 

as seguintes atividades para 

minimizar as faltas dos alunos: Os 

pais/responsáveis são chamados à 

escola para conversar sobre o 

assunto em reunião de pais 

- 0,005 0,029 0,014 0,000 - - 

Fonte: Dados da pesquisa 

Do mesmo modo que os resultados relacionados ao perfil do diretor, verificou-se na Tabela 19 

que os grupos socioeconômicos centrais (2, 3, 4 e 5) apresentaram resultados bem próximos, e 

são eles que possuem maior número de variáveis capazes de influenciar o desempenho da 

escola. O grupo 07 foi o que se observou menos influência dos fatores analisados, seguido do 

grupo 01. 

A ação para redução das taxas de reprovação foi um fator significante para todos os grupos, 

seguido da existência de alguma ação para redução das taxas de abandono e o critério para a 

admissão de alunos, que apenas não apresentaram nível de significância para o grupo 07.  

A independência entre as variáveis pode ser consultada na Tabela 20, que contém os valores 

obtidos pela estatística X² de Pearson. 
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Tabela 20 - Teste de independência (X² de Pearson) – práticas desenvolvidas na escola 

Q. Característica Nível socioeconômico  

1 2 3 4 5 6 7 

39 
Principal critério 

utilizado para a formação 

das turmas 

- 40,109a 88,713a 13,236a 28,419a - - 

40 
Principal critério para a 

atribuição das turmas aos 

professores 

- 26,445a 62,898a 63,046a 69,548a 19,762a - 

41 
Há alguma ação para 

redução das taxas de 

abandono 

19,514a 100,543a 217,675a 221,564a 257,914a 43,793a - 

42 
Há alguma ação para 

redução das taxas de 

reprovação 

23,147a 104,850a 284,262a 382,534a 276,082a 43,431a 9,409a 

43 

Há alguma ação para o 

reforço escolar à 

aprendizagem dos alunos 

(monitoria, aula de 

reforço, recuperação, etc. 

- 35,199a 80,636a 49,362a 31,708a - 
 

44 

Frequência que o diretor 

discute com os 

professores medidas com 

o objetivo de melhorar o 

ensino e a aprendizagem 

dos alunos 

- 29,516a 66,071a 40,439a 53,795a 12,819a 
 

45 

Frequência que são 

desenvolvidas as 

seguintes atividades para 

minimizar as faltas dos 

alunos: Os professores 

conversam com os 

alunos para tentar 

solucionar o problema. 

- 14,999a 38,834a 33,611a 35,415a - 
 

46 

Frequência que são 

desenvolvidas as 

seguintes atividades para 

minimizar as faltas dos 

alunos: Os 

pais/responsáveis são 

avisados por 

comunicação da escola. 

- 20,013a 54,144a 27,861a 14,821a - 
 

47 

Frequência que são 

desenvolvidas as 

seguintes atividades para 

minimizar as faltas dos 

alunos: Os 

pais/responsáveis são 

chamados à escola para 

conversar sobre o 

assunto em reunião de 

pais. 

- 0,730a 10,761a 12,426a 23,988a - - 

Fonte: Dados da pesquisa 

O teste de independência apresentado na Tabela 21 apresenta que para as variáveis analisadas, 

os fatores que mais diferenciam as escolas de alto desempenho das demais estão relacionados 

à existência de ações para redução das taxas de abandono e de reprovação. Observa-se 
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também que os incentivos à melhoria da aprendizagem e a comunicação aos pais são fatores 

diferenciadores dos resultados. 

 

A força da correlação entre as práticas e o desempenho escolar, medida pelo coeficiente V de 

Crammer, está apresentada na Tabela 21. 

Tabela 21 – Teste de correlação (V de Cramer) - práticas desenvolvidas na escola 

Q. Característica Nível socioeconômico 

1 2 3 4 5 6 7 

39 Principal critério utilizado para 

a formação das turmas 

- 0,136 0,099 0,030 0,040 - - 

40 Principal critério para a 

atribuição das turmas aos 

professores 

- 0,110 0,083 0,065 0,062 0,075 - 

41 Há alguma ação para redução 

das taxas de abandono 

0,136 0,215 0,153 0,121 0,119 0,111 - 

42 Há alguma ação para redução 

das taxas de reprovação 

0,148 0,219 0,175 0,158 0,123 0,111 0,368 

43 Há alguma ação para o reforço 

escolar à aprendizagem dos 

alunos (monitoria, aula de 

reforço, recuperação, etc. 

- 0,127 0,094 0,057 0,042 - - 

44 Frequência que o diretor discute 

com os professores medidas 

com o objetivo de melhorar o 

ensino e a aprendizagem dos 

alunos 

- 0,116 0,085 0,052 0,055 0,061 - 

45 Frequência que são 

desenvolvidas as seguintes 

atividades para minimizar as 

faltas dos alunos: Os 

professores conversam com os 

alunos para tentar solucionar o 

problema. 

- 0,083 0,065 0,047 0,044 - - 

46 Frequência que são 

desenvolvidas as seguintes 

atividades para minimizar as 

faltas dos alunos: Os 

pais/responsáveis são avisados 

por comunicação da escola. 

- 0,096 0,077 0,043 0,029 - - 

47 Frequência que são 

desenvolvidas as seguintes 

atividades para minimizar as 

faltas dos alunos: Os 

pais/responsáveis são chamados 

à escola para conversar sobre o 

assunto em reunião de pais. 

- 0,082 0,034 0,029 0,037 - - 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Os valores obtidos na Tabela 21 mostram que a existência de alguma ação para redução das 

taxas de reprovação é o fator com maior impacto para qualquer dos grupos, seguida das ações 

para redução das taxas de abandono. Além dessas características, os grupos foram impactados 

de forma semelhante para os demais fatores, exceto o grupo 07 que não foi influenciado por 

outros fatores, e o grupo 01, sensível apenas ao critério para a admissão de alunos. 

Como já assinalado por Mainardes (2009), a escola em ciclos, a partir dos anos 1990 não 

representou nenhuma inovação no sistema público de ensino e o objetivo era muito claro: 

reduzir as taxas de reprovação e de evasão escolar pela promoção automática. Assim, muito 

em virtude desse conjunto de fatores, o índice de reprovação no Ensino Fundamental é 

baixíssimo. Há que verificar como estas ações têm chegado ao Ensino Médio e que tipo de 

problema precipitam. 

Considerando os resultados das Tabela 19, 20 e 21, temos que o fator relacionado a Questão 

39, foi importante para o desempenho escolar, principalmente em relação as escolas dos 

níveis 02, 03, 04 e 05.  A Tabela 22 contém a descrição dessa direção verificada. 

Tabela 22 - Direção da relação - Questão 39 

Principal critério utilizado para a formação 

das turmas 

Nível socioeconômico 

2 3 4 5 

Homogeneidade quanto à idade (alunos com a 

mesma idade). 
+ + + - 

Homogeneidade quanto ao rendimento escolar 

(alunos com rendimento similar). 
- - - + 

Heterogeneidade quanto à idade (alunos com 

idades diferentes). 
- - - * 

Heterogeneidade quanto ao rendimento escolar 

(alunos com rendimentos diferentes). 
- - - * 

Outro critério. - - - + 

Não houve critério. + - - - 

Fonte: Dados da pesquisa 

A direção de cada fator seguiu comportamento bem distinto para cada grupo socioeconômico. 

Destaca-se o local a organização das turmas pelo critério de homogeneidade quanto à idade, 

que teve força positiva para os três primeiros grupos e negativa para o grupo 05.  

A variável Principal critério para a atribuição das turmas aos professores (Questão 40) 

obteve nível de significância aceitável para os grupos 02, 03, 04, 05 e 06, e com direção da 

relação conforme a Tabela 23. 



80 

Tabela 23 - Direção da relação - Questão 40 

Principal critério para a atribuição das 

turmas aos professores 

Nível socioeconômico 

2 3 4 5 6 

Preferência dos professores. * + + + * 

Escolha dos professores, de acordo com a 

pontuação por tempo de serviço e formação. 

- - - + + 

Professores experientes com turmas de 

aprendizagem mais rápida. 

* * + * * 

Professores experientes com turmas de 

aprendizagem mais lenta. 

- - - - - 

Manutenção do professor com a mesma turma. + + + - - 

Revezamento dos professores entre as séries. - + + * * 

Sorteio das turmas entre os professores. + + + * + 

Atribuição pela direção da escola. + + - - - 

Outro critério. - - - - - 

Não houve critério. + + + * * 

Fonte: Dados da pesquisa 

A relação observada assumiu direções bem distintas de acordo com o nível socioeconômico 

da escola. Destacam-se negativamente a escolha de atribuir os professores mais experientes as 

turmas de aprendizagem mais lentas, e os outros critérios estabelecidos pela escola.  

 

A existência de alguma ação para redução das taxas de abandono (Questão 41) foi 

significante para os grupos 01 a 06, e foi o segundo fator com maior impacto, segundo a 

estatística V de Cramer, para o desempenho escolar. As diferenças da força da relação de 

acordo com as respostas podem ser consultadas na Tabela 24. 

Tabela 24 - Direção da relação - Questão 41 

Há alguma ação para redução das taxas de 

abandono 

 

Nível socioeconômico 

1 2 3 4 5 6 

Não há ação, embora exista o problema. - - - * * * 

Não há ação, porque nesta escola não há esse 

tipo de problema. 

- - - - -  

Sim, mas com resultados ainda insatisfatórios. + + + + + + 

Sim, com resultados satisfatórios. + + + + + + 

Fonte: Dados da pesquisa 

Quando existe alguma ação para redução da taxa de abandono constatou-se uma relação 

positiva com o desempenho da escola, por outro lado a não existência é um fator negativo, 

principalmente para os grupos 1, 2 e 3. Em outros termos, os grupos de nível socioeconômico 

mais baixos são os mais prejudicados pela falta de ações de retenção dos educandos. Ações 

básicas, tais como as destacadas (reforço, incentivo ao envolvimento dos alunos como 
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protagonistas das ações na escola, diagnósticos da situação de cada estudante, entre outras) 

por Iwasaki (2013) seriam fundamentais para estes grupos. 

 

O item relativo a Questão 42 foi significativa para todos os grupos, e apresentou maior valor 

na estatística V de Cramer em relação aos demais itens analisados. As diferenças podem ser 

observadas na Tabela 25. 

Tabela 25 - Direção da relação - Questão 42 

Há alguma ação para redução das taxas de 

reprovação 

Nível socioeconômico 

1 2 3 4 5 6 7 

Não há ação, embora exista o problema. * * * * * * * 

Não há ação, porque nesta escola não há esse 

tipo de problema. 

- * - - - * - 

Sim, mas com resultados ainda insatisfatórios. + - + + + + + 

Sim, com resultados satisfatórios. + + + + + + - 

Sim, mas ainda não avaliamos o resultado. + + + + + + + 

Fonte: Dados da pesquisa 

Do mesmo modo que o item anterior, a existência de programas para redução da taxa de 

reprovação afeta positivamente o resultado escolar. Isso se dá também, pela própria relação 

entre essa atividade e o indicador que é composto pelo desempenho multiplicado pela taxa de 

reprovação. 

A variável relativa a Questão 43 foi significativa para os grupos 02, 03, 04 e 05 impactou o 

desempenho desses grupos conforme descrito na Tabela 26. 

Tabela 26 - Direção da relação - Questão 43 

Há alguma ação para redução das taxas de 

reprovação 

Nível socioeconômico 

2 3 4 5 

Não. - - - - 

Sim + + + + 

Fonte: Dados da pesquisa 

Para todos os contextos o reforço escolar se mostrou positivamente relacionado ao 

desempenho escolar. 

A Questão 44 teve significância para os grupos 02, 03, 04, 05 e 06. A Tabela 27 descreve a 

direção observada no teste estatístico. 
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Tabela 27 - Direção da relação - Questão 44 

Frequência que o diretor discute com os 

professores medidas com o objetivo de 

melhorar o ensino e a aprendizagem dos 

alunos  

Nível socioeconômico 

2 

 
3 4 5 

Nunca. * - * * 

Algumas vezes. + + + + 

Frequentemente. + * + + 

Sempre ou quase sempre. - - - - 

Fonte: Dados da pesquisa 

Os resultados apresentaram que aquelas escolas que sempre ou quase sempre discutiram 

medidas para a melhoria do ensino não foram capazes influenciar positivamente o resultado. 

Porém, os dados podem também significar que em escolas com desempenho inferior essa 

prática tem sido realizada com maior frequência, e mesmo assim, não tem surtido o efeito 

esperado. Este resultado contraria, de forma brusca, especialmente a literatura internacional, 

posto que os pesquisadores são quase unânimes ao afirmar que o uso dos resultados da 

aprendizagem para discussão da gestão com professores pode produzir melhoria da 

aprendizagem (DAY, 2009; GU & DAY, 2013; DAY, CHRISTOPHER; GU, QING; 

SAMMONS, 2016). 

O item relativo a Questão 45 apresenta as características descritas na Tabela 28 para cada 

resposta obtida. 

Tabela 28 - Direção da relação - Questão 45 

Frequência que são desenvolvidas as seguintes 

atividades para minimizar as faltas dos 

alunos: Os professores conversam com os 

alunos para tentar solucionar o problema  

Nível socioeconômico 

2 3 4 5 

Nunca. * * * * 

Algumas vezes. + + + + 

Frequentemente. + * - * 

Sempre ou quase sempre. - * - - 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Para a Questão 46 observou a direção da relação entre os itens respondidos conforme 

apresentado na Tabela 29. 

Tabela 29 - Direção da relação - Questão 46 

Frequência que são desenvolvidas as seguintes 

atividades para minimizar as faltas dos 

alunos: Os pais/responsáveis são avisados por 

comunicação da escola. 

Nível socioeconômico 

2 3 4 5 

Nunca. * * * * 

Algumas vezes. + + + + 

Frequentemente. + * + + 

Sempre ou quase sempre. - - - - 

Fonte: Dados da pesquisa 

Comunicar os pais sobre o que acontece nas escolas foi positivamente relacionado ao 

desempenho quando realizada algumas vezes ou frequentemente, o exceto de comunicação e a 

não existência dela apresentaram-se como fatores mais preponderantes nas escolas de baixo 

desempenho. 

As respostas da Questão 47 possuem relação com o desempenho das escolas conforme 

apresentado na Tabela 30. 

Tabela 30 - Direção da relação - Questão 47 

Frequência que são desenvolvidas as seguintes 

atividades para minimizar as faltas dos 

alunos: Os pais/responsáveis são chamados à 

escola para conversar sobre o assunto em 

reunião de pais. 

Nível socioeconômico 

2 3 4 5 

Nunca. * * * * 

Algumas vezes. + + + + 

Frequentemente. + + + + 

Sempre ou quase sempre. - - - - 

Fonte: Dados da pesquisa 

Quanto aos aspectos relacionados à minimização das faltas, observa-se que chamar os pais 

para participar das reuniões seguiu a mesma direção das respostas da questão 76. As 

comunicações esporádicas ou frequentes estão positivamente relacionadas, já o fato de sempre 

se comunicar foi negativamente relacionado. 

As Tabelas 29 e 30 são ilustrativas do estudo de Paro (2000) sobre o papel da família no 

desenvolvimento escolar de alunos do ensino fundamental. Este autor deixou claro que a 
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família só poderá se sentir comprometida com a melhoria da qualidade escolar, com o 

desenvolvimento de seu filho quando a escola utilizar todas as oportunidades de contato com 

os pais, para passar informações relevantes sobre seus objetivos, recursos problemas e 

também sobre as questões pedagógicas. Ainda que muitas famílias se mostrem resistentes. 

4.2.3 Funcionamento da escola 

As variáveis relacionadas ao funcionamento da escola analisadas neste tópico estão contidas 

no Quadro 8. 

Quadro 8 - Variáveis do questionário do diretor relacionadas ao funcionamento da escola 

Questão 

(Q) 

Pergunta/afirmativa 
 

67 O funcionamento da escola foi dificultado por algum dos seguintes problemas? Insuficiência de 

recursos financeiros. 

68 O funcionamento da escola foi dificultado por algum dos seguintes problemas? Inexistência de 

professores para algumas disciplinas ou séries. 

69 O funcionamento da escola foi dificultado por algum dos seguintes problemas? Carência de pessoal 

administrativo. 

70 O funcionamento da escola foi dificultado por algum dos seguintes problemas? Carência de pessoal 

de apoio pedagógico (supervisor, coordenador, orientador educacional). 

71 O funcionamento da escola foi dificultado por algum dos seguintes problemas? Falta de recursos 

pedagógicos. 

72 O funcionamento da escola foi dificultado por algum dos seguintes problemas? Interrupção das 

atividades escolares. 

73 O funcionamento da escola foi dificultado por algum dos seguintes problemas? Alto índice de faltas 

por parte dos professores. 

74 O funcionamento da escola foi dificultado por algum dos seguintes problemas? Alto índice de faltas 

por parte dos alunos. 

75 O funcionamento da escola foi dificultado por algum dos seguintes problemas? Alta rotatividade do 

corpo docente. 

76 O funcionamento da escola foi dificultado por algum dos seguintes problemas? Indisciplina por 

parte dos alunos. 

77 Considere as condições existentes para o exercício do cargo de diretor nesta escola: Há 

interferência de atores externos em sua gestão? 

78 Considere as condições existentes para o exercício do cargo de diretor nesta escola: Há apoio de 

instâncias superiores? 

79 Considere as condições existentes para o exercício do cargo de diretor nesta escola: Há troca de 

informações com diretores de outras escolas? 

80 Considere as condições existentes para o exercício do cargo de diretor nesta escola: Há apoio da 

comunidade à sua gestão? 

Fonte: Microdados do Saeb (2015) 

 

Após a execução dos procedimentos metodológicos, os resultados dos testes estatísticos 

permitiram-nos constatar a existência de 05 fatores significativos para o desempenho da 

escola que estão relacionadas a questões relativas ao funcionamento da escola.   A Tabela 31 

apresenta a relação desses fatores e o valor do teste de significância.  
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Tabela 31 – Teste de significância (P-value) - funcionamento da escola 

Q. 

 

Característica 

 

Nível socioeconômico 

1 2 3 4 5 6 7 

72 O funcionamento da escola foi 

dificultado por algum dos 

seguintes problemas? Interrupção 

das atividades escolares. 

0,006 0,000 0,000 0,000 - - - 

73 O funcionamento da escola foi 

dificultado por algum dos 

seguintes problemas? Alto índice 

de faltas por parte dos 

professores. 

0,041 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 - 

74 O funcionamento da escola foi 

dificultado por algum dos 

seguintes problemas? Alto índice 

de faltas por parte dos alunos. 

- 0,000 0,05 0,000 0,000 0,005 0,018 

77 Considere as condições 

existentes para o exercício do 

cargo de diretor nesta escola: Há 

interferência de atores externos 

em sua gestão? 

- 0,025 0,000 0,05 0,000 - - 

78 Considere as condições 

existentes para o exercício do 

cargo de diretor nesta escola: Há 

apoio de instâncias superiores? 

- 0,000 0,000 0,000 0,000 - - 

Fonte: Dados da pesquisa 

O teste de significância paras as variáveis relacionadas ao funcionamento da escola constatou 

que alto índice de faltas por parte dos alunos foi o único fator considerado significativo para 

todos os grupos socioeconômicos. Outros fatores como a alta rotatividade do corpo docente e 

falta dos professores foram significativos para a maioria dos grupos, exceto o grupo 07.  

O teste de independência entre as populações para as variáveis consideradas significantes está 

descrito na Tabela 32. 
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Tabela 32 – Teste de independência (X² de Pearson) - funcionamento da escola 

Q. Característica 

 

Nível socioeconômico 

1 2 3 4 5 6 7 

72 O funcionamento da escola 

foi dificultado por algum dos 

seguintes problemas? 

Interrupção das atividades 

escolares. 

14,275a 33,680a 207,534a 108,067a - - - 

73 O funcionamento da escola 

foi dificultado por algum dos 

seguintes problemas? Alto 

índice de faltas por parte dos 

professores. 

9,062a 36,629a 138,074a 134,430a 124,146a 19,572a - 

74 O funcionamento da escola 

foi dificultado por algum dos 

seguintes problemas? Alto 

índice de faltas por parte dos 

alunos. 

- 22,770a 65,830a 118,660a 126,362a 14,952a 5,047a 

77 Considere as condições 

existentes para o exercício 

do cargo de diretor nesta 

escola: Há interferência de 

atores externos em sua 

gestão? 

- 11,184a 9,135a 9,173a 21,752a - - 

78 Considere as condições 

existentes para o exercício 

do cargo de diretor nesta 

escola: Há apoio de 

instâncias superiores? 

- 27,884a 68,282a 119,219a 195,941a - - 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se na estatística X² de Pearson a existência de valores altos para os aspectos 

relacionados ao grande número de falta de professores e alunos, principalmente para os 

grupos 03, 04 e 05. Destaca-se também a interrupção das atividades escolares como um 

segundo fator diferenciador dos resultados das escolas. 

A força da correlação entre os fatores do funcionamento da escola e o desempenho escolar 

medida pelo coeficiente v de Cramer está apresentada na Tabela 33. 
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Tabela 33 - Teste de correlação (V de Cramer) – funcionamento da escola 

Q. 

 

Característica Nível socioeconômico 

1 2 3 4 5 6 7 

72 O funcionamento da escola foi 

dificultado por algum dos 

seguintes problemas: 

Interrupção das atividades 

escolares. 0,117 0,124 0,150 0,085 

- - - 

73 O funcionamento da escola foi 

dificultado por algum dos 

seguintes problemas: Alto 

índice de faltas por parte dos 

professores. 0,093 0,130 0,123 0,094 0,035 0,075 

- 

74 O funcionamento da escola foi 

dificultado por algum dos 

seguintes problemas: Alto 

índice de faltas por parte dos 

alunos. 

 

0,102 0,085 0,089 0,084 0,065 0,279 

77 Considere as condições 

existentes para o exercício do 

cargo de diretor nesta escola: Há 

interferência de atores externos 

em sua gestão? 

- 0,036 0,037 0,030 0,010 - - 

78 Considere as condições 

existentes para o exercício do 

cargo de diretor nesta escola: Há 

apoio de instâncias superiores? 

- 0,069 0,053 0,048 0,041 0,048 - 

Fonte: Dados da pesquisa 

A força da relação observada no teste estatístico apresentou que para o grupo 01, 02 e 03 a 

Interrupção das atividades escolares foi o fator com maior força em influenciar o desempenho 

escolar. As demais características apresentaram comportamentos distintos para cada grupo.  

Para a Questão 72, com resultados significantes para os grupos 01, 02, 03 e 04, temos a 

relação com o desempenho conforme resultados contidos na Tabela 34. 

Tabela 34 - Direção da relação - Questão 72 

O funcionamento da escola foi dificultado 

por algum dos seguintes problemas? 

Interrupção das atividades escolares. 

Nível socioeconômico 

1 2 3 4 

Não. * + + + 

Sim, pouco. * * * * 

Sim, moderadamente. - - - - 

Sim, muito. - - - - 

Fonte: Dados da pesquisa 

Observa-se para este item que a interrupção das atividades é um fator prejudicial ao 

funcionamento da escola para qualquer contexto em que pertence a escola. Nas escolas cujo 
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desempenho é superior ao esperado observou maior frequência de respostas que indicam que 

não houve interrupção em seu funcionamento. Certamente, a falta de continuidade das 

atividades letivas pode culminar em prejuízo para a aprendizagem dos educandos e, portanto, 

na diminuição do desempenho da escola.  

Notadamente, esta tem sido uma das características das escolas públicas da educação básica 

devido às paralisações realizadas pelos trabalhadores em educação ao longo dos últimos anos. 

Como destaca a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), este ano, 

2017, não será diferente, posto que já foi deflagrada a primeira paralisação nacional e outras a 

seguiram, além das paralisações por estado. “Muitas escolas do país não iniciarão o período 

letivo como o previsto no calendário escolar. Questões que vão dos salários na Educação ao 

Novo Ensino Médio, passando pela reforma da previdência, motivaram os professores a se 

manifestarem. Uma greve geral nacional da Educação já tem data marcada, 15 de março, mas, 

em alguns estados e municípios, a paralisação já chegou” (CNTE, 2017, p. 1). 

A Tabela 35 apresenta os resultados do teste de direção para a Questão 73. 

Tabela 35 - Direção da relação - Questão 73 

O funcionamento da escola foi dificultado 

por algum dos seguintes problemas: Alto 

índice de faltas por parte dos professores. 

Nível socioeconômico 

1 2 3 4 5 6 

Não. * * * + + + 

Sim, pouco. * * * - - - 

Sim, moderadamente. - - - - - - 

Sim, muito. - - - - - - 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto às faltas dos professores observa-se na Tabela 35 que é um fator negativamente 

relacionado ao desempenho para qualquer contexto estudado. A não existência de faltas foi 

considerado um fator positivo nas escolas de grupo 02, 03 e 04, para os demais foi definida 

como um fator neutro. 

 

  



89 

A Questão 74 e sua relação com o desempenho está descrito na Tabela 36. 

Tabela 36 - Direção da relação - Questão 74 

O funcionamento da escola foi dificultado 

por algum dos seguintes problemas: Alto 

índice de faltas por parte dos professores. 

Nível socioeconômico 

2 3 4 5 6 7 

Não. * * + + + * 

Sim, pouco. * * - - - * 

Sim, moderadamente. - - - - - - 

Sim, muito. - - - - - - 

Fonte: Dados da pesquisa 

Do mesmo modo que observado na questão 73, o alto de índice de faltas é prejudicial para 

todos os contextos analisados. A não existência de faltas é neutra para a maior parte dos 

resultados testados, exceto para os grupos 05 e 06. 

Quanto às Tabelas 35 e 36, faz-se necessário destacar que, além do absenteísmo docente, 

ainda, não ser estudado de forma adequada, são observadas práticas condizentes com a cultura 

política brasileira nos espaços escolares, tais como o clientelismo resultante das questões 

eleitoreiras, que podem proteger determinados docentes, bem como o corporativismo de 

determinados grupos dentro da escola, que permitem distorções que podem prejudicar os 

educandos.  

A Questão 77 apresenta a relação de direção conforme apresentado na Tabela 37. 

Tabela 37 - Direção da relação - Questão 77 

Considere as condições existentes para o 

exercício do cargo de diretor nesta escola: 

Há interferência de atores externos em sua 

gestão? 

Nível socioeconômico 

2 3 4 5 

Sim. + + + + 

Não - - - - 

Fonte: Dados da pesquisa 

A existência de interferência de atores internos apresentou relação positiva com o 

desempenho para os todos contextos analisados.  
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A Tabela 38 apresenta os resultados do teste de direção para a Questão 78. 

 

Tabela 38 - Direção da relação - Questão 78 

Considere as condições existentes para o 

exercício do cargo de diretor nesta escola: 

Há apoio de instâncias superiores? 

Nível socioeconômico 

2 3 4 5 

Sim. + + + + 

Não - - * * 

Fonte: Dados da pesquisa 

Se verifica que o apoio de instâncias superiores foi um fator positivo para os todos os grupos. 

Assim, no que tange às Tabelas 37 e 38, como já destacado por Lück (2011, p. 2), “se há 

orientação e apoio aos diretores, com base em uma concepção de gestão clara e em critérios 

de desempenho definidos, não existe o risco de que eles se acomodem ou confundam o espaço 

público da escola com uma propriedade particular”. Em alguns estados, como o Rio de 

Janeiro, por exemplo, foram criadas instâncias organizativas para que a Secretaria de 

Educação possa ampliar o contato mais direto com as escolas. Ainda não existem resultados 

acadêmicos sobre esta, no entanto, os resultados do estado apresentaram melhoras nas 

avaliações nacionais no período em estudo nesta dissertação. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo foram apresentadas e discutidas informações que podem contribuir para o 

melhor entendimento do que é o efeito-escola e como ele ocorre no sistema público brasileiro. 

Deste modo, o presente trabalho procurou discutir um conteúdo ainda pouco explorado nos 

estudos organizacionais, porém, significativamente relevante para a ciência da Administração, 

conforme aponta o próprio MEC no documento da área de administração do ano de 2013. 

Dado à falta de pesquisas nacionais sobre a temática, o grande desafio encontrado foi buscar 

um modelo que ao mesmo tempo fosse compatível com a teoria econômica da educação e 

com a realidade nacional. A solução encontrada foi utilizar as bases de dados nacionais que 

possuem padrão de dados semelhante à dos modelos internacionais, e que permite-nos avaliar 

tanto o desempenho da escola quanto o seu perfil socioeconômico. Daí a escolha das últimas 

duas avaliações do SAEB – 2013 e 2015. 

O modelo resultante da junção das bases de dados, após o seu devido tratamento de pré-teste 

estatístico, garantiu ao estudo a confiabilidade nos resultados obtidos. Os dados do 

questionário do diretor, quando analisados e correlacionados com o desempenho das escolas 

nacionais, nos permitiram compreender o que é de fato relevante e o que não é para que as 

escolas atinjam o desempenho esperado. 

Ainda, em relação aos resultados obtidos, ao adotar um nível de significância de 5%, podemos 

afirmar com 95% de certeza que os resultados obtidos não ocorreram por acaso. Isto é, os 

resultados aqui apresentados e discutidos, permitem-nos, com certa tranquilidade estatística e 

acadêmica, garantir que determinada característica observada como significante foi um fator 

relevante para que aquela escola tenha obtido determinado resultado. 

Ademais, o trabalho não se limitou a determinar o que é encontrado nas escolas de alto 

desempenho, como o que foi constatado nos principais estudos nacionais e internacionais. 

Foram analisados os resultados de ambos os grupos – escolas que obtiveram o resultado 

esperado e as escolas abaixo da meta, permitindo, assim, a compreensão tanto do efeito que é 

positivo, mas, também, daquele que é negativo para o desempenho do aluno. 

Outrossim, apresentar o que não tem dado certo, ou ainda, o que determina o baixo 

desempenho, não tem sido comum nas pesquisas nessa temática. Porém, torna-se cada vez 



92 

mais necessário, uma vez que são fatores que podem ser evitados, e assim, reduzir o efeito 

negativo sobre o desempenho escolar.  

Nesse sentido, contando com uma base de dados formada por 47.787 escolas, a combinação 

das respostas contidas no questionário do diretor com o desempenho escolar permitiu-nos 

responder o questionamento inicial deste estudo, a saber, “quais características relativas à 

escola influenciam no desempenho dos seus alunos?”. O resultado estatístico nos mostrou que 

existem diferenças significativas entre o desempenho das escolas de mesmo perfil 

socioeconômico que são explicadas por outros fatores, que não o perfil do aluno.  

Os resultados descritivos apontaram a primeira evidência no sentido da necessidade de se 

investigar a relação entre a escola e o desempenho. Uma vez que no período de 2013 a 2015, 

foi observado uma significativa melhora no nível socioeconômico das escolas, porém, essa 

melhoria não foi acompanhada de melhores índices de desempenho.  Por isso, passou-se na 

sequência a ênfase na dimensão da escola.  

Ao considerar todos os testes estatísticos – significância, independência, correlação e direção 

– foi possível obter um panorama do que é, de fato, relevante para as escolas de cada grupo 

socioeconômico. Assim, de acordo com os resultados apresentados, também foi possível 

afirmar que práticas que dão certo para determinado contexto, não necessariamente serão 

relevantes para outras realidades escolares. 

Observou-se, ainda, que nas escolas do primeiro grupo socioeconômico, cujo desempenho foi 

igual ou superior ao esperado, destacam-se a existência de ações para redução das taxas de 

abandono e reprovação e que predomina o perfil de diretores jovens, com 3 a 5 anos de 

experiência. Por outro lado, as escolas desse grupo que não obtiveram desempenho 

satisfatório foram predominantes o perfil de diretores que exercem a função há pelo menos 15 

anos, a não existência de ações para redução das taxas de abandono e reprovação e a 

existência de fatores que levaram a interrupção do funcionamento da escola. 

Na sequência, para as escolas do segundo grupo socioeconômico identificou-se que ações 

para redução das taxas de abandono e reprovação também foram os fatores mais 

determinantes para o bom desempenho, seguida do modo como o diretor assumiu a escola, 

especificamente por meio de eleição, indicação ou processo seletivo. Já escolas que se 

destacaram negativamente, foram afetadas pela não existência das ações para redução das 

taxas de abandono e reprovação, pela utilização de algum critério diferente da organização 
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das turmas que não por idade dos alunos e pela existência de alto índice de faltas por parte dos 

professores.  

As escolas do terceiro, quarto e quinto grupo foram afetadas positivamente, principalmente, 

quando o diretor assumiu a gestão da escola por meio de eleição e verificou-se que existiram 

ações para a redução das taxas de abandono e reprovação. Nas escolas que não atingiram a 

meta nestes contextos, observou-se a falta de ações para redução das taxas de reprovação e 

evasão, a existência de alto índice de faltas por parte dos professores e alunos, interrupções 

das atividades escolares e incidentes de indisciplina dos alunos. 

O sexto grupo socioeconômico teve seu desempenho influenciado positivamente pela 

existência de ações para redução das taxas de abandono e reprovação e a seleção do diretor 

por meio de concurso e eleição. Nas escolas desse contexto cujo desempenho foi aquém do 

desejado observou-se a falta de ações para redução da taxa de abandono e reprovação, níveis 

baixos de remuneração do diretor e a predominância de diretores que exercem a função há 

pelo menos 15 anos. 

Por fim, no sétimo grupo destacaram-se positivamente as ações para redução da taxa de 

reprovação a participação do diretor em alguma atividade de treinamento nos últimos dois 

anos, e negativamente a não existência de ações de combate a reprovação seguida pelo alto 

índice de faltas dos alunos.  

As evidências apontam, ainda, que a existência de treinamento foi um fator que merece 

atenção. Apesar de não ser observado entre os fatores com maior nível de correlação nos 

grupos, esse fator foi o único observado como positivo para todos os contextos analisados.  

De acordo com o exposto, podemos afirmar que, na educação pública brasileira, conhecer o 

“efeito-escola” é fundamental para o gestor, posto que, a partir do conhecimento do impacto 

das características pertinentes a cada escola na aprendizagem dos estudantes pode contribuir 

para a (re)organização das práticas organizacionais ou das práticas de gestão de cada escola. 

Enfim, verificou-se que, pelo menos, na escola pública brasileira, há evidências significativas 

que um mesmo aluno obteria níveis distintos de aprendizagem a depender da escola em que 

esteja matriculado. Em suma, as características da escola, a sua organização, as relações e 

práticas desenvolvidas pelo diretor, as práticas organizacionais escolares e o funcionamento 

da escola têm um efeito relevante sobre o desempenho estudantil. 

Ademais, devido à relevância do tema para a sociedade em geral, tanto no que diz respeito à 

educação quanto ao uso e gestão dos recursos públicos, são necessárias análises aprofundadas 
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de subtemas, bem como de pesquisas que possam levar a um entendimento ampliado das 

práticas organizacionais eficazes em organizações escolares públicas. A priori, sugerem-se 

algumas pesquisas ou desdobramentos para o tema em pauta, tais como: estudos qualitativos e 

comparativos entre escolas em contextos análogos, mas com resultados díspares; estudos 

ampliados dos dados do Saeb, utilizando-se dados dos alunos, dos professores e da 

infraestrutura das escolas; análise comparada das bases brasileiras com outras bases de dados 

internacionais, como a dos resultados do PISA.  
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Anexo I – Itens do questionário do diretor 

 

Questão 1 Qual é o seu sexo? 

Questão 2 Você poderia nos dizer a sua faixa etária? 

Questão 3 Como você se considera? 

Questão 4 Qual é o mais alto nível de escolaridade que você concluiu (até a graduação)? 

Questão 5 Há quantos anos você obteve o nível de escolaridade assinalado anteriormente (até a 

graduação)? 

Questão 6 Indique em que tipo de instituição você obteve seu diploma de ensino superior. 

Questão 7 De que forma você realizou o curso de ensino superior? 

Questão 8 Indique o curso de pós-graduação de mais alta titulação que você possui. 

Questão 9 Indique a área temática do curso de pós-graduação de mais alta titulação que você possui. 

Questão 10 Como diretor, qual é, aproximadamente, o seu salário bruto? (com adicionais, se houver). 

Questão 11 Além da direção desta escola, você exerce outra atividade que contribui para sua renda 

pessoal? 

Questão 12 Considerando todas as atividades que você exerce (dentro e fora da área de educação), qual é, 

aproximadamente, o seu salário bruto? (com adicionais, se houver). 

Questão 13 Qual é a sua carga horária de trabalho semanal, como diretor, nesta escola? 

Questão 14 Você assumiu a direção desta escola por meio de: 

Questão 15 Por quanto tempo você trabalhou como professor antes de se tornar diretor? 

Questão 16 Há quantos anos você exerce funções de direção? 

Questão 17 Há quantos anos você é diretor(a) desta escola? 

Questão 18 Há quantos anos você trabalha na área de educação? 

Questão 19 Durante os últimos dois anos, você participou de alguma atividade de desenvolvimento 

profissional? 

Questão 20 Se você participou de alguma atividade de desenvolvimento profissional nos últimos dois 

anos, como você avalia o impacto da participação em sua atividade como diretor? 

Questão 21 Nos últimos dois anos, você gostaria de ter participado de mais atividades de desenvolvimento 

profissional do que você participou? 

Questão 22 Se você gostaria de ter participado de mais atividades de desenvolvimento profissional, os 

seguintes motivos impediram sua participação? O desenvolvimento profissional era muito 

caro/eu não podia pagar. 

Questão 23 Se você gostaria de ter participado de mais atividades de desenvolvimento profissional, os 

seguintes motivos impediram sua participação? Houve conflito com o meu horário de 

trabalho. 

Questão 24 Se você gostaria de ter participado de mais atividades de desenvolvimento profissional, os 

seguintes motivos impediram sua participação? Não tinha disponibilidade de tempo. 

Questão 25 Se você gostaria de ter participado de mais atividades de desenvolvimento profissional, os 

seguintes motivos impediram sua participação? Não houve oferta na minha área de interesse. 
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Questão 26 Nos últimos dois anos, você organizou alguma atividade de formação continuada (atualização, 

treinamento, capacitação etc.) nesta escola? 

Questão 27 Qual foi a quantidade de docentes desta escola que participou das atividades de formação 

continuada que você organizou nos últimos dois anos? 

Questão 28 Qual é o percentual de professores com vínculo estável nesta escola? 

Questão 29 O Conselho Escolar é um colegiado geralmente constituído por representantes da escola e da 

comunidade que tem como objetivo acompanhar as atividades escolares. Neste ano, quantas 

vezes se reuniu o Conselho Escolar? 

Questão 30 Além de você, quem participa do Conselho Escolar? 

Questão 31 O Conselho de Classe é um órgão formado por todos os professores que lecionam em cada 

turma/série. Neste ano e nesta escola, quantas vezes se reuniu o Conselho de Classe? 

Questão 32 Neste ano e nesta escola, como se deu a elaboração do Projeto Pedagógico? 

Questão 33 Esta escola participou da Prova Brasil? 

Questão 34 Você conhece os resultados do SAEB (Prova Brasil e/ou ANEB): Desta escola? 

Questão 35 Você conhece os resultados do SAEB (Prova Brasil e/ou ANEB): Do seu município? 

Questão 36 Você conhece os resultados do SAEB (Prova Brasil e/ou ANEB): Do seu estado? 

Questão 37 Neste ano, qual foi o critério para a admissão de alunos nesta escola? 

Questão 38 Neste ano, como foi a situação da oferta de vagas nesta escola? 

Questão 39 Neste ano, qual foi o principal critério utilizado para a formação das turmas nesta escola? 

Questão 40 Neste ano, qual foi o principal critério para a atribuição das turmas aos professores? 

Questão 41 Nesta escola, há alguma ação para redução das taxas de abandono? 

Questão 42 Nesta escola, há alguma ação para redução das taxas de reprovação? 

Questão 43 Nesta escola, há alguma ação para o reforço escolar à aprendizagem dos alunos (monitoria, 

aula de reforço, recuperação etc.)? 

Questão 44 Nesta escola, indique com que frequência você discute com os professores medidas com o 

objetivo de melhorar o ensino e a aprendizagem dos alunos. 

Questão 45 Indique com qual frequência são desenvolvidas as seguintes atividades para minimizar as 

faltas dos alunos neste ano e nesta escola: Os professores conversam com os alunos para 

tentar solucionar o problema. 

Questão 46 Indique com qual frequência são desenvolvidas as seguintes atividades para minimizar as 

faltas dos alunos neste ano e nesta escola: Os pais/responsáveis são avisados por comunicação 

da escola. 

Questão 47 Indique com qual frequência são desenvolvidas as seguintes atividades para minimizar as 

faltas dos alunos neste ano e nesta escola:  Os pais/responsáveis são chamados à escola para 

conversar sobre o assunto em reunião de pais. 

Questão 48 Indique com qual frequência são desenvolvidas as seguintes atividades para minimizar as 

faltas dos alunos neste ano e nesta escola: Os pais/responsáveis são chamados à escola para 

conversar sobre o assunto individualmente. 

Questão 49 Indique com qual frequência são desenvolvidas as seguintes atividades para minimizar as 

faltas dos alunos neste ano e nesta escola: A escola envia alguém à casa do aluno. 

Questão 50 Indique com qual frequência você desenvolveu as seguintes atividades neste ano e nesta 

escola: Desenvolveu atividades extracurriculares em esporte. 
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Questão 51 Indique com qual frequência você desenvolveu as seguintes atividades neste ano e nesta 

escola: Desenvolveu atividades extracurriculares em artes. 

Questão 52 Indique com qual frequência você desenvolveu as seguintes atividades neste ano e nesta 

escola: Desenvolveu projetos temáticos (ex: bullying, meio ambiente, desigualdades sociais 

etc). 

Questão 53 Indique com qual frequência você desenvolveu as seguintes atividades neste ano e nesta 

escola: Neste ano, a escola promoveu eventos para a comunidade. 

Questão 54 Indique com qual frequência você desenvolveu as seguintes atividades neste ano e nesta 

escola: Os espaços desta escola são utilizados para eventos promovidos pela comunidade. 

Questão 55 Indique com qual frequência você desenvolveu as seguintes atividades neste ano e nesta 

escola: Neste ano, a comunidade colaborou com trabalho voluntário para esta escola. (por 

exemplo, desenvolvendo atividades, ajudando na manutenção da escola etc). 

Questão 56 Quantos estudantes com deficiência ou necessidades especiais estudam nesta escola neste 

ano? 

Questão 57 A infraestrutura da escola é adequada às pessoas com deficiência ou necessidades especiais? 

Questão 58 A escola possui sala de recursos multifuncionais para atendimento educacional especializado 

(AEE)? 

Questão 59 Você possui formação específica para trabalhar com estudantes com deficiência ou 

necessidades especiais? 

Questão 60 Os professores desta escola possuem formação específica para trabalhar com estudantes com 

deficiência ou necessidades especiais? 

Questão 61 Os demais funcionários desta escola possuem formação para trabalhar com estudantes com 

deficiência ou necessidades especiais? 

Questão 62 Em relação à merenda escolar, como você avalia os seguintes aspectos: Recursos financeiros. 

Questão 63 Em relação à merenda escolar, como você avalia os seguintes aspectos: Quantidade de 

alimentos. 

Questão 64 Em relação à merenda escolar, como você avalia os seguintes aspectos: Qualidade de 

alimentos. 

Questão 65 Em relação à merenda escolar, como você avalia os seguintes aspectos: Espaço físico para 

cozinhar. 

Questão 66 Em relação à merenda escolar, como você avalia os seguintes aspectos: Disponibilidade de 

funcionários. 

Questão 67 O funcionamento da escola foi dificultado por algum dos seguintes problemas? Insuficiência 

de recursos financeiros. 

Questão 68 O funcionamento da escola foi dificultado por algum dos seguintes problemas? Inexistência 

de professores para algumas disciplinas ou séries. 

Questão 69 O funcionamento da escola foi dificultado por algum dos seguintes problemas? Carência de 

pessoal administrativo. 

Questão 70 O funcionamento da escola foi dificultado por algum dos seguintes problemas? Carência de 

pessoal de apoio pedagógico (supervisor, coordenador, orientador educacional). 

Questão 71 O funcionamento da escola foi dificultado por algum dos seguintes problemas? Falta de 

recursos pedagógicos. 

Questão 72 O funcionamento da escola foi dificultado por algum dos seguintes problemas? Interrupção 

das atividades escolares. 

Questão 73 O funcionamento da escola foi dificultado por algum dos seguintes problemas? Alto índice de 

faltas por parte dos professores. 

Questão 74 O funcionamento da escola foi dificultado por algum dos seguintes problemas? Alto índice de 

faltas por parte dos alunos. 

Questão 75 O funcionamento da escola foi dificultado por algum dos seguintes problemas? Alta 

rotatividade do corpo docente. 

Questão 76 O funcionamento da escola foi dificultado por algum dos seguintes problemas? Indisciplina 

por parte dos alunos. 
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Questão 77 Considere as condições existentes para o exercício do cargo de diretor nesta escola: Há 

interferência de atores externos em sua gestão? 

Questão 78 Considere as condições existentes para o exercício do cargo de diretor nesta escola: Há apoio 

de instâncias superiores? 

Questão 79 Considere as condições existentes para o exercício do cargo de diretor nesta escola: Há troca 

de informações com diretores de outras escolas? 

Questão 80 Considere as condições existentes para o exercício do cargo de diretor nesta escola: Há apoio 

da comunidade à sua gestão? 

Questão 81 Esta escola recebeu neste ano apoio financeiro do governo federal? 

Questão 82 Esta escola recebeu neste ano apoio financeiro do governo estadual? 

Questão 83 Esta escola recebeu neste ano apoio financeiro do governo municipal? 

Questão 84 Esta escola recebeu neste ano apoio financeiro de empresas ou doadores individuais? 

Questão 85 Para a escolha do livro didático, esta escola utilizou o Guia de Livros Didáticos do MEC? 

Questão 86 Como se deu a escolha do livro didático neste ano? 

Questão 87 Neste ano, nesta escola, ocorreram as seguintes situações: Os livros chegaram em tempo hábil 

para o início das aulas. 

Questão 88 Neste ano, nesta escola, ocorreram as seguintes situações: Faltaram livros para os alunos. 

Questão 89 Neste ano, nesta escola, ocorreram as seguintes situações: Os livros escolhidos foram os 

recebidos. 

Questão 90 Sobre os fatos listados abaixo, diga se eles aconteceram ou não este ano, nesta escola: 

Agressão verbal ou física de alunos a professores ou funcionários da escola. 

Questão 91 Sobre os fatos listados abaixo, diga se eles aconteceram ou não este ano, nesta escola: 

Agressão verbal ou física de alunos a outros alunos da escola. 

Questão 92 Sobre os fatos listados abaixo, diga se eles aconteceram ou não este ano, nesta escola: Você 

foi vítima de atentado à vida. 

Questão 93 Sobre os fatos listados abaixo, diga se eles aconteceram ou não este ano, nesta escola: Você 

foi ameaçado por algum aluno. 

Questão 94 Sobre os fatos listados abaixo, diga se eles aconteceram ou não este ano, nesta escola: Você 

foi vítima de furto (sem uso de violência). 

Questão 95 Sobre os fatos listados abaixo, diga se eles aconteceram ou não este ano, nesta escola: Você 

foi vítima de roubo (com uso de violência). 

Questão 96 Sobre os fatos listados abaixo, diga se eles aconteceram ou não este ano, nesta escola: Alunos 

frequentaram a escola sob efeito de bebida alcoólica. 

Questão 97 Sobre os fatos listados abaixo, diga se eles aconteceram ou não este ano, nesta escola: Alunos 

frequentaram a escola sob efeito de drogas ilícitas. 

Questão 98 Sobre os fatos listados abaixo, diga se eles aconteceram ou não este ano, nesta escola: Alunos 

frequentaram a escola portando arma branca (facas, canivetes etc). 

Questão 99 Sobre os fatos listados abaixo, diga se eles aconteceram ou não este ano, nesta escola: Alunos 

frequentaram a escola portando arma de fogo. 

Questão 100 Nesta escola, há projetos nas seguintes temáticas: Violência. 

Questão 101 Nesta escola, há projetos nas seguintes temáticas: Os malefícios do uso de drogas. 

Questão 102 Nesta escola, há projetos nas seguintes temáticas: Racismo. 

Questão 103 Nesta escola, há projetos nas seguintes temáticas: Machismo e homofobia. 
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Questão 104 Nesta escola, há projetos nas seguintes temáticas: Bullying. 

Questão 105 Nesta escola, há projetos nas seguintes temáticas: Sexualidade e gravidez na adolescência. 

Questão 106 Nesta escola, há projetos nas seguintes temáticas: Desigualdades sociais. 

Questão 107 Nesta escola, há projetos nas seguintes temáticas: Diversidade religiosa. 

Questão 108 Nesta escola, há projetos nas seguintes temáticas: Meio ambiente. 

Questão 109 Nesta escola, o ensino religioso: É de presença obrigatória. 

Questão 110 Nesta escola, o ensino religioso: Segue uma religião específica. 

Questão 111 Nesta escola, o ensino religioso: Nesta escola há atividades para os estudantes que não 

queiram participar das aulas de ensino religioso. 

 


