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A pesquisa GERES (Estudo Longitudinal da Geração Escolar 2005) é a primeira 
de seu tipo concluída com sucesso no Brasil.1 Foram quase sete anos – entre o 
planejamento, a execução e análise – para produzir uma base longitudinal com 

dados cognitivos e contextuais de alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, assim 
como dados sobre os seus professores, suas escolas e seus diretores. 

Para obter um retrato da evolução da aprendizagem em matemática e leitura da geração 
escolar que estava matriculada na 1ª série (hoje 2º ano) do Ensino Fundamental no primeiro 
semestre de 2005, 21.529 crianças de mais de 300 escolas em cinco cidades brasileiras (Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas, Campo Grande e Salvador) foram acompanhadas e 
testadas ao longo dos seus primeiros quatro anos de escolarização. 

Lamentavelmente, nem todos que fizeram parte do painel de alunos de 2005 
continuaram até o final da pesquisa. Dos 21.529 alunos cadastrados como “Alunos 
GERES” em 2005, quase a metade já não se encontrava mais em escolas da pesquisa 
em 2008. Uma parte dessa perda se deve ao processo constante de transferência de 
alunos de uma escola para outra, inclusive de outras redes e cidades. A maior parte da 
perda, no entanto, é devida à retirada da cidade de Salvador um ano antes do final da 
pesquisa, acarretando a perda do último ano do painel naquela cidade. Com estas perdas, 
a Geração Escolar 2005, de alunos que estiveram presentes nas escolas da pesquisa até o 
final de 2008, é composta de 10.836 casos. O relatório trata principalmente da evolução 
na aprendizagem deste grupo de alunos. 

A) CONTExTO E INICIATIvA
Entre os fatores que contribuíram para o bom termo deste empreendimento destacam-

se: o grau de sofisticação da pesquisa brasileira nesse campo, a colaboração interinstitucional 
e o apoio dos financiadores.

1. AS ORIGENS

1 A primeira pesquisa longitudinal em educação foi financiada pelo Banco Mundial para medir o impacto das 
intervenções do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) sobre os resultados dos sistemas educacionais 
beneficiários do programa . A pesquisa foi denominada “Avaliação do desempenho: fatores associados”, com 
duração prevista de cinco anos e a realização de seis aplicações, começando em abril de 1999 e terminando em 
novembro de 2003. Essa pesquisa faria o acompanhamento de alunos desde a 4ª série em 1999 até 2003, quando 
estes deveriam estar cursando a 8ª série, por meio da aplicação de provas de matemática e português. A base de 
dados, incompleta, nunca foi publicada (Pereira, 2006).
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A pesquisa em avaliação educacional avançou consideravelmente na década de 1990 
com a criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), assim como 
dos vários sistemas estaduais de avaliação e a progressiva incorporação de avanços, tanto 
nas metodologias de medição quanto no uso da Teoria de Resposta ao Item. Este contexto 
permitiu o crescimento e a consolidação de centros de pesquisa voltados para a construção 
de instrumentos de avaliação e o uso de técnicas estatísticas para o desenvolvimento de 
estudos relacionados com os temas de desigualdades de oportunidades educacionais, 
políticas educacionais e eficácia e equidade escolar.

O Projeto GERES despertou o interesse de alguns desses centros de pesquisa para criar 
uma proposta consorciada de pesquisa longitudinal. Pela complexidade que demanda o 
aporte de numerosas competências diferentes, pela necessidade de abranger as populações 
escolares de várias cidades e pelos seus altos custos, a pesquisa não teria sido realizada 
sem a contribuição das seis instituições participantes – Universidade Federal de Minas 
Gerais, Universidade Estadual de Campinas, Universidade Estadual do Mato Grosso 
do Sul, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal de Juiz de Fora e Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de janeiro – e o desprendimento dos seus pesquisadores.

O incentivo e apoio da Fundação Ford impulsionaram a proposta. Engajada no 
financiamento de novas iniciativas em avaliação educacional já nos anos 1990, a 
Fundação compreendeu de imediato os ganhos potenciais da pesquisa longitudinal e 
assumiu o compromisso com um financiamento plurianual. A partir dessa base inicial 
foram criadas as condições para a incorporação de três novas parcerias: Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro (Faperj), Fundação de Amparo à Pesquisa de 
Minas Gerais (Fapemig) e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) – financiadores sem cujos aportes a pesquisa não teria sobrevivido 
o tempo necessário para acompanhar os alunos até o final do primeiro segmento do 
Ensino Fundamental. 

B) O PRINCIPAL DESAFIO
Os projetos de avaliação educacional em larga escala já consolidados no Brasil são 

surveys seccionais: em um dado momento mensuram o desempenho dos alunos e 
promovem um levantamento de informações sobre alunos e suas escolas. No entanto, a 
coleta de informações sobre alunos e escolas brasileiras realizada, por exemplo, pelo Saeb 
em 2007 não serve para investigar os fatores escolares associados ao maior desempenho 
em leitura ou em matemática naquele ano. 

Empreendimentos dessa natureza possuem uma limitação básica: a medida de 
desempenho em leitura ou em matemática é um agregado do aprendizado dos alunos 
ao longo de muitos anos. As informações sobre os professores e as escolas, por sua 
vez, referem-se às condições escolares no ano da coleta de dados. Esta falta de sintonia 
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1. As origens

temporal entre a medida do desempenho e as medidas das condições escolares fragiliza 
as análises e inviabiliza a formulação de políticas de qualidade e equidade baseadas em 
evidências sólidas. 

Diversos autores refletem sobre as dificuldades de utilizar dados seccionais para 
investigar a relação entre fatores escolares e desempenho acadêmico. Além do problema 
sobre como atribuir causalidade (Raudenbush, Fotiu e Cheong, 1998), a literatura 
enfatiza a ausência de medidas anteriores do desempenho dos alunos para calcular o 
ganho atribuível aos fatores escolares (Goldstein, 1995) e a impossibilidade de fazer 
inferências confiáveis sobre a eficácia das escolas com base em uma única medida 
do desempenho (Goldstein, Huiqi, Rath e Hill, 2000). Essas dificuldades levam à 
especificação de certos requisitos mínimos para o estudo dos fatores escolares, dentre 
os quais se destaca a coleta repetida de dados em um desenho de pesquisa longitudinal. 

Lee (2001) explica que o desenho longitudinal permite investigar, de fato, a 
aprendizagem, que é uma medida de mudança no tempo, em vez de medir só o rendimento, 
que é um atributo estático. Os ganhos da pesquisa longitudinal decorrem da sua capacidade 
de relacionar o avanço na aprendizagem ao contexto escolar do aluno. Isso é importante 
porque o interesse dos pesquisadores e gestores de sistemas educacionais consiste em 
conhecer o efeito de políticas e práticas educacionais sobre o aprendizado dos alunos.

Por conta desses pré-requisitos, a primeira divulgação escrita do Projeto GERES 
junto às escolas dizia:

 
A educação é um processo que se desenvolve ao longo do tempo. A medição mais 
exata da contribuição das diversas características e práticas escolares na promoção 
do aprendizado requer o acompanhamento contínuo do aprendizado dos alunos 
e, simultaneamente, de suas condições de escolarização. Um estudo com essas 
características exige o acompanhamento dos mesmos alunos ao longo do tempo, ou 
seja, uma pesquisa com desenho de “painel” que permite monitorar a mesma amostra 
de alunos ao longo de um período de anos.

C) A DECISÃO FINAL
Apesar de parecer perfeitamente natural a determinação de acompanhar os alunos 

durante os anos iniciais do Ensino Fundamental, essa decisão sobre o ponto do sistema em 
que a pesquisa começaria não foi tomada de imediato.  

Os estudos com base nos resultados do Saeb sobre o baixo nível de desempenho escolar 
sugeriam que os alunos chegavam à 4ª série sem dominar as habilidades que deveriam ter 
adquirido nas séries anteriores e que o problema maior do sistema educacional originava-se 
nas séries iniciais. Portanto, o mais indicado era começar o estudo logo na 1ª série. Por outro 
lado, esta decisão poderia inviabilizar o estudo, ou torná-lo muito caro. Supunha-se também 
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que, para um aluno de 1ª série sem muita exposição prévia aos códigos da leitura, seria 
impossível responder aos testes tradicionais de papel e lápis, e o questionário dos alunos 
não poderia ser autoaplicado. Para contornar esses problemas, seria preciso aumentar o 
número de pessoas envolvidas (aplicadores, entrevistadores), tornando o estudo mais caro.

Diante disso, houve sugestões para que o estudo começasse no Ensino Médio. O 
argumento mais forte sustentava que ele passava por um processo de expansão acentuada, 
sem que os pesquisadores brasileiros tivessem dedicado esforços adicionais para entender 
o impacto desse crescimento. O Ensino Médio permanecia um grande desconhecido, 
apesar da sua relevância na encruzilhada entre o mercado de trabalho e o Ensino Superior. 
O Projeto GERES poderia, assim, representar um passo importante na compreensão 
dessa expansão. 

A opção por começar na 5ª série (como no estudo realizado durante os anos 2002-2004 
pela então doutoranda do Game/FaE/UFMG Teresa Gonzaga Alves) foi considerada 
pouco atraente pelas dificuldades previstas para conseguir financiamentos para este nível 
de ensino. Na mesma época, o Inep tentava finalizar – com alguma dificuldade – um estudo 
longitudinal que tinha começado nessa série.  

Houve, ainda, a proposta de iniciar pelos últimos anos do Ensino Fundamental (7ª e 
8ª séries). Porém, como a passagem do Ensino Fundamental para o Ensino Médio não 
ocorre necessariamente na mesma escola, esta opção implicaria um processo dispendioso 
de acompanhamento dos alunos de uma escola para outra e a perda considerável de alunos 
do painel.  

Ao pesar as alternativas, os pesquisadores concluíram que era forçoso começar mesmo 
na 1ª série do Ensino Fundamental, mas sem qualquer aumento de custos. Para isso seria 
indispensável desenvolver instrumentos cognitivos inteiramente novos para utilizar com 
crianças de 6 ou 7 anos de idade. Este desafio passou a ser uma possibilidade real a partir 
da notícia de que o sistema de avaliação educacional em implantação no estado da Bahia 
estava aplicando testes de aprendizagem a partir da 1ª série. 

Após visita à agência responsável pelo sistema de avaliação baiano, constatou-se que o 
GERES também teria condições de desenhar uma metodologia de aplicação que superasse 
a dificuldade de medir a proficiência em leitura de crianças em fase inicial de alfabetização. 
A partir desse momento, a sorte estava lançada: os alunos GERES seriam mesmo aqueles 
matriculados na 1ª série de escolas de Ensino Fundamental.
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1. As origens

D) O CONvITE
As escolas de Ensino Fundamental que corajosamente responderam ao convite dos 

pesquisadores para fazer parte da pesquisa entenderam que a sua participação seria por um 
período de quatro anos. Precisamos agradecer o compromisso assumido por estas escolas 
e a disponibilidade das suas equipes que colaboraram repetidamente com os aplicadores e 
outros membros da pesquisa na época da aplicação dos testes. Todo ano demos um retorno 
para as escolas sobre os resultados parciais. Só não sabíamos que a entrega dos resultados 
finais, mediante este relatório, demoraria tanto. Nossa esperança é de que as  escolas avaliem 
que a espera valeu a pena.
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O
bter  evidências confiáveis para induzir conclusões sobre os recursos e as práticas 
escolares que promovem a aprendizagem requer a superação da natureza seccional 
dos dados presentes nos grandes projetos de avaliação existentes no Brasil. Esses 

dados, coletados em momento único da trajetória dos alunos, impedem a análise do 
processo de aprendizagem e dificultam enxergar a conexão entre as condições de ensino e 
o progresso dos alunos.  

Eis por que o desenho da pesquisa assume a perspectiva de um corte longitudinal 
para que os mesmos alunos sejam observados ao longo do processo de escolarização. A 
metodologia, por sua vez, supõe uma abordagem analítica multinível. A esse respeito, Lee 
(2001) enfatiza que:

 Publicações recentes sobre a avaliação educacional argumentam frequentemente que 
muitos estudos chegam a conclusões equivocadas porque os métodos [de análise] estão 
errados. Isto é particularmente grave quando são formuladas políticas sociais com base 
nesses estudos. Em geral, nas análises de um nível só, os efeitos dos fatores contextuais 
são sistematicamente subestimados. No entanto, muitas políticas educacionais são 
implementadas no nível do grupo – muitas vezes no nível da escola. Se quisermos 
saber se determinada política atingiu os objetivos estabelecidos, é vital analisar 
os dados da forma correta. Naturalmente, precisamos ter dados bons. Igualmente 
importante, precisamos de mais pesquisadores e os pesquisadores precisam estar 
familiarizados com, e saber usar, os métodos de pesquisa multinível. (Lee, 2001).

Estas escolhas implicam todos os outros aspectos metodológicos – amostragem, 
instrumentos cognitivos e contextuais –, como se verá neste capítulo e nos outros a seguir.

A) AMOSTRAGEM
Para estabelecer a população e a amostra da pesquisa foram considerados dois aspectos 

principais: a natureza específica do campo a investigar e a viabilidade estrutural do projeto. 
Tratava-se de estimar modelos de regressão dentro das escolas. E mais: como o que ocorre 
dentro da sala de aula é particularmente importante no Ensino Fundamental, importava 
observar o maior número possível de salas de aula dentro de cada escola. Por outro lado, 
pretender uma amostra probabilística das escolas públicas brasileiras estaria além das 
possibilidades financeiras e operacionais previstas para este trabalho.

2. O DESENHO DA PESQUISA 
E A SELEÇÃO DAS ESCOLAS
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Assim, o recurso foi escolher um recorte concentrado em cinco municípios. Cada um 
deles foi considerado como um estrato e, dentro de cada município, foi selecionada uma 
amostra probabilística complexa de escolas, turmas e alunos a partir do cadastro do Censo 
Escolar de 2003, excluídas as escolas que não possuíam 10 alunos ou mais matriculados na 
1ª série do Ensino Fundamental.5

 A Tabela 2.1 resume o primeiro estágio da amostragem, relativo à seleção de escolas. 

Para maximizar a diversidade de escolas selecionadas, foi utilizado um critério adicional 
de estratificação, variável conforme a disponibilidade de informações em cada estrato. 
Idealmente, a variável de estratificação foi a medida socioeconômica média das escolas. 
Nos estratos nos quais esta variável não estava disponível utilizou-se como variável de 
estratificação o desempenho médio das escolas em avaliação censitária ou, na falta desta, 
medida de equipamento das escolas, construída a partir de dados do censo escolar.

Definidas as escolas, as turmas da 1ª série e seus alunos foram selecionados com 
probabilidade 1 (isto é, todas as turmas da 1ª série e seus alunos foram selecionados). Este 

5 Ou seu equivalente em Ciclos.
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2. o desenho dA pesquisA e A seleção dAs escolAs

desenho visou ao aumento da amostra dentro de cada escola e cada turma, para permitir 
maiores opções em relação ao estudo do efeito escola e efeito turma.

A Tabela 2.2 resume as informações sobre o número de escolas, salas de aula e alunos 
selecionados em cada estrato.

Na primeira onda da pesquisa (março de 2005), foram observadas todas as escolas e 
salas de aula e testados os alunos selecionados. 6

Nas ondas subsequentes a pesquisa procurou testar todos os alunos inicialmente 
selecionados, independentemente de promoção para a série seguinte. Alunos que foram 
transferidos de outras escolas não foram testados, exceto quando houve transferência em 
bloco de alunos de escolas devido a medidas administrativas da rede de ensino, como no 
caso de alunos da rede municipal do Rio de Janeiro em 2007.7  

6 Alunos que faltaram no dia do teste não foram testados em outros dias, mas continuaram na pesquisa e foram 
testados em ondas subsequentes quando frequentavam as escolas da amostra.

7 Por decisão das autoridades municipais, aproximadamente 600 alunos GERES foram transferidos para outras 
escolas durante o ano escolar de 2007. Além de seguir e reintegrar esses alunos à pesquisa, os seus novos colegas de 
turma também foram incorporados ao GERES.
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Nas ondas seguintes, a pesquisa continuou coletando medidas sobre a escola e sobre as 
salas de aula das séries subsequentes (mas não das salas de aula dos alunos repetentes, pois 
o número de alunos não era suficientemente grande para viabilizar análises nessas salas). 
Alunos não selecionados no início da pesquisa, mas que vieram a participar das turmas 
para as quais foram promovidos os alunos GERES que não repetiram de ano, também 
foram testados. Esses alunos vieram para as turmas dos alunos GERES ou por motivo de 
transferência de outras escolas ou por razão da sua retenção nessa mesma série.

Definição dos universos
Para chegar ao universo amostral das escolas apresentado nas tabelas anteriores, foram 

realizadas várias exclusões de escolas. 

A primeira exclusão removeu as escolas com apenas turmas multisseriadas na 2ª série. 
Apesar de terem sido excluídos 47,5% do total de escolas de Ensino Fundamental, foram 
excluídos somente 12,5% dos alunos.

A seguir foram excluídas as escolas localizadas na zona rural e também aquelas com 
alunos de 2ª série somente no período noturno.8

8 Turmas de 2ª série iniciando a partir das 16h.
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2. o desenho dA pesquisA e A seleção dAs escolAs

O próximo passo levou em consideração a perda natural esperada de alunos ao longo do 
estudo e também o desejo de não incluir escolas particulares muito grandes.9 Para atender 
estes quesitos foram excluídas as escolas particulares com menos de 10 alunos e com mais 
de três turmas na 2ª série, além das escolas públicas com menos de 20 alunos.

Também foram excluídas todas as escolas não localizadas nos municípios: Belo 
Horizonte/MG, Campinas/SP, Campo Grande/MS, Rio de Janeiro/RJ e Salvador/
BA.  Estes municípios foram escolhidos pela coordenação do projeto por apresentarem 
as melhores condições para o desenvolvimento dos estudos, dada a localização das 
universidades participantes.

Como houve um processo de municipalização das escolas do Rio de Janeiro, foram 
excluídas as escolas estaduais não municipalizadas, com exceção de uma escola técnica. 

9 Escolas com mais de três turmas de 2ª série.



22

Foi também excluída do universo de Salvador uma escola estadual militar, por dificuldades 
experimentadas em outras pesquisas. 

A Tabela 2.9 apresenta os dados do universo amostral, que se define: 
•	 pelos	 alunos	das	 turmas	 regulares	do	período	diurno	das	 escolas	urbanas	públicas	

com 20 ou mais alunos e das escolas particulares com 10 ou mais alunos;
•	 todas	 elas	 com	 no	 máximo	 três	 turmas	 e	 localizadas	 nos	 municípios	 de	 Belo	

Horizonte, Campinas, Campo Grande, Rio de Janeiro e Salvador, ressalvadas as 
exclusões referidas.

Em termos estatísticos, todas as inferências realizadas a partir dos resultados da amostra 
serão apropriadas para o universo amostral. Inferências para os outros universos aqui 
apresentados poderão ser feitas a partir de critérios não estatísticos. 

Definições dos estratos explícitos e implícitos
Com o objetivo de garantir um espalhamento das escolas na amostra e também uma 

precisão mínima para as estimativas, foram definidos estratos explícitos e implícitos. 
A estratificação explícita foi definida por município e rede administrativa (estadual, 

municipal e particular). Foi criado um estrato especial para as escolas federais de Rio de Janeiro 
e Belo Horizonte de alto prestígio, no qual se incluiu uma escola estadual do Rio de Janeiro.10  

A Tabela 2.10 apresenta os 17 estratos explícitos, para os quais se deseja fazer algum tipo 
de inferência, e os respectivos tamanhos das amostras.11

10 Escola assessorada pela universidade estadual.
11 Inicialmente o número de escolas a serem amostradas foi fixado em 300. Devido à importância e ao pequeno 

tamanho do estrato especial, foram incluídas todas as nove escolas desse estrato.
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2. o desenho dA pesquisA e A seleção dAs escolAs

O tamanho da escola e um indicador de Nível Socioeconômico (NSE), ou uma 
proxy deste, foram utilizados como estratificação implícita. As escolas foram divididas 
em grandes e pequenas12 e em quatro níveis, baseados nos quartis, com relação ao 
indicador. Para as que não possuíam um indicador de NSE, foi criado um indicador de 
infraestrutura escolar fundamentado na presença de certo conjunto de itens obtidos do 
Bloco 1 do Censo Escolar 2003. 

Este indicador foi calculado a partir da aplicação de um modelo logístico de dois 
parâmetros da Teoria da Resposta ao Item. Para os estratos explícitos,13 o indicador possibilitou 
a atribuição de dados via regressão linear para as escolas sem o indicador NSE. 

12 As grandes com quatro turmas ou mais na 2ª série; as pequenas com até três turmas.
13 Nos estratos explícitos, para a maioria das escolas existia o NSE.

(Tabela 2.1.0 continuação) 
BH_EST

BH_MUN

BH_PART

CPG_EST

CPG_MUN

CPG_PART

CPS_EST

CPS_MUN

CPS_PART

ESPECIAL

RJ_MUN

RJ_PART

SAL_EST1

SAL_EST2

SAL_MUN1

SAL_MUN2

SAL_PART

20

20

20

20

20

20

20

20

20

9

30

30

11

10

10

10

20

310

12,9

14,8

13,9

28,6

26,3

25,0

21,1

51,3

42,6

100,0

3,9

3,7

100,0

17,9

6,1

6,0

7,2

10,0

155

135

144

70

76

80

95

39

47

9

765

805

11

56

165

167

278

3.097

Amostra %TamanhoDescriçãoEstrato

1 Escola Estadual Capitão Fernando Rodrigues da Silveira.
2 Escolas estaduais sem previsão de municipalização.
3 Escolas estaduais que serão municipalizadas em 2005–2006.
4 Escolas originalmente municipais.
5 Escolas municipalizadas em 2002–2004.
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Seleção da amostra
Em cada um dos 17 estratos explícitos as escolas foram distribuídas em até oito estratos 

implícitos, segundo o seu tamanho e o nível do indicador. Em cada um desses estratos 
selecionou-se (aleatoriamente e com igual probabilidade) um predeterminado número de 
escolas de modo a garantir na amostra escolas de diferentes tamanhos e indicadores NSE. 
Este mesmo procedimento foi realizado para a seleção de escolas substitutas para os casos 
em que escolas da amostra não pudessem aceitar o convite de participar da pesquisa.
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2. o desenho dA pesquisA e A seleção dAs escolAs

Foi elaborado um arquivo para cada município contendo as escolas amostradas, com o 
nome e os dados cadastrais de cada uma contidos no Censo 2003. Os coordenadores do 
estudo em cada polo receberam esse arquivo e ainda um arquivo adicional, com as escolas 
substitutas da amostra. 

Para cada escola amostrada foi selecionada, sempre que possível, uma substituta para as 
escolas públicas e duas para as particulares. À coordenação do projeto coube administrar as 
eventuais substituições. A localização das escolas amostradas em cada um dos municípios 
da pesquisa está apresentada nos mapas a seguir.

Mapas 2.1 – Distribuição das escolas GERES por cidade
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2. o desenho dA pesquisA e A seleção dAs escolAs

Os questionários fornecem informações indispensáveis para a caracterização das 
escolas, especialmente no que se refere às diferenças entre os municípios e entre as redes 
de ensino. Nesta seção, o nosso propósito é descrever as escolas. A Tabela 2.14 apresenta 
o número de escolas participantes em cada momento de avaliação. Cabe ressaltar que o 
número de escolas não foi constante ao longo da pesquisa. Isso ocorreu porque algumas 
foram fechadas e outras incorporadas, o que se verificou particularmente na rede municipal 
do Rio de Janeiro, onde, por decisão das autoridades municipais, os alunos foram migrados 
em bloco para outras escolas após o término do 4º ano do Ensino Fundamental. 

B) DESCRIÇÃO DAS ESCOLAS DA AMOSTRA
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O questionário da escola coleta informações acerca da infraestrutura física da escola, 
bem como dos recursos pedagógicos e audiovisuais disponíveis. As análises descritivas 
apresentadas ressaltam as diferenças entre os municípios e entre as redes de ensino. 

O Gráfico 2.1 mostra a distribuição das escolas por município que possuem biblioteca. 
Os resultados indicam as diferenças entre os municípios. Destaca-se que dentre as escolas 
de Salvador 61,8% e  44,1% no Rio de Janeiro14 não possuem biblioteca em comparação 
a 5,1% das escolas de Belo Horizonte. Já entre as redes de ensino (Gráfico 2.2) 39,3% das 
escolas municipais não possuem bibliotecas. Cabe ressaltar também que, com relação à 
adequação do acervo da biblioteca, observa-se o elevado percentual de escolas com acervo 
considerado regular, especialmente entre as escolas de Belo Horizonte (Gráfico 2.3). Já 
entre as escolas das diferentes redes de ensino, as melhores condições do acervo estão entre 
as escolas privadas e do estrato especial (Gráfico 2.4).
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14 No município do Rio de Janeiro, as escolas públicas estão em sua maioria equipadas com salas de leitura.
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2. o desenho dA pesquisA e A seleção dAs escolAs
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Outro espaço físico das escolas a ser caracterizado refere-se ao laboratório de 
ciências. Observa-se o expressivo percentual de escolas sem laboratório de ciências 
em Salvador, Rio de Janeiro, Campinas e Campo Grande (Gráfico 2.5). Entre as redes 
de ensino, destaca-se o elevado percentual de escolas sem esse recurso, inclusive entre 
as escolas privadas (Gráfico 2.6).  
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2. o desenho dA pesquisA e A seleção dAs escolAs

Os gráficos anteriores mostram diferenças entre as cidades e entre as redes em relação 
a algumas características escolares. No entanto, podemos observar grandes diferenças na 
composição social das escolas. A medida utilizada para caracterizar o perfil dos alunos 
é descrita com detalhes na terceira seção do capítulo 5 deste relatório. A sequência de 
gráficos a seguir (Gráficos 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11 e 2.12) confirma a grande estratificação 
educacional que marca o nosso sistema: existe uma forte associação entre estrato e 
características socioeconômicas do corpo discente da escola. Uma das consequências desta 
forte estratificação educacional é a pouca heterogeneidade social na composição social das 
escolas. Além disso, podemos considerar que o acesso diferenciado aos recursos escolares, 
mesmo entre escolas atingidas por políticas semelhantes e destinadas à população menos 
favorecida, não é igual. Entre alunos pobres, os mais pobres frequentam as piores escolas, 
o que geralmente é determinado pela localização do domicílio e da escola. Esse tracking 
involuntário reforça as desigualdades já existentes, de forma que aqueles com prejuízo nas 
características de origem são agrupados em escolas igualmente deficientes, mesmo em 
relação às vizinhas e pares sob a mesma administração.  
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2. o desenho dA pesquisA e A seleção dAs escolAs
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2. o desenho dA pesquisA e A seleção dAs escolAs

C) PESOS AMOSTRAIS
Basicamente, o processo de ponderação é empregado tanto para responder às diferentes 

probabilidades de seleção quanto para assegurar que as estimativas amostrais ponderadas 
sejam comparáveis com a população de referência (universo amostral). O método de 
ponderação adotado pelo GERES considera estes dois aspectos e pode ser resumido da 
seguinte forma:

•	 cálculo	de	pesos	separados	para	escolas	e	alunos;
•	 calibração	dos	pesos	amostrais	em	cada	estrato,	de	forma	que,	ao	totalizar	escolas	e	

alunos considerando os pesos amostrais, se obtêm contagens populacionais iguais 
às que foram obtidas com o Censo Escolar do ano de referência da amostragem, 
após aplicação das regras de exclusão que levaram à definição do universo de 
seleção do GERES.

A ponderação da amostra do GERES foi feita respeitando-se ao máximo a estrutura do 
plano amostral utilizado. Foram atribuídos valores a cada uma das unidades de amostragem, 
com exceção das turmas, devido à não constância desta unidade na janela temporal. 

Primeiramente, as escolas da amostra selecionada foram classificadas em seus respectivos 
estratos de origem. Toda a avaliação de escolas e alunos em cada estrato foi efetuada 
independentemente do que ocorreu nos demais estratos. As contagens populacionais para 
calibração dos pesos em cada estrato foram obtidas do cadastro de expansão derivado do 
Censo Escolar 2003.

Assim... 
Sejam  mh e  Mh, respectivamente, o número de escolas na amostra e no universo 

amostral do GERES no estrato de seleção h. Representemos por  M’L o número de escolas 
num estrato L, onde desejamos fazer a calibração, segundo o cadastro de referência. 

O peso amostral básico da escola i pertencente ao estrato h do plano amostral é dado  
 
por    .

O peso calibrado da escola i pertencente ao estrato h é dado por:
 
               .

Utilizando-se os pesos calibrados PC para se estimar o total de escolas no estrato de 
calibração L, se vai obter exatamente o total conhecido no cadastro de referência, M’L.

Phi =
Mh

mh

PC
hi = Phi

M’L
ΣhϵPΣiϵhPhi

  hi
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O cálculo dos pesos dos alunos é feito de maneira análoga. Seja   o peso  
 
do aluno j condicional à escola i e ao estrato h, onde Nhi e nhi são, respectivamente, o número 
de alunos no universo e na amostra pertencente à escola i e ao estrato h.

Então o peso semicalibrado do aluno j da escola i pertencente ao estrato h é dado por:
 
                . Portanto, o peso calibrado do aluno j da escola  
 
i pertencente ao estrato h é dado por
 
       , onde N’L é o número total de alunos no estrato de calibração 

L, segundo o cadastro de referência.
Utilizando-se o peso calibrado dos alunos PC para se estimar o total de alunos no  

estrato de calibração L, se vai obter exatamente o total conhecido no cadastro de referência 
de alunos, N’L.

O Relatório Técnico completo sobre os procedimentos para obtenção dos pesos 
amostrais se encontra no CD que acompanha este livro.

 

Phi/j =
Nhi

nhi

Phi/jPC
    =PSC

hi/j = PhiPhi/j

M’L
ΣhϵPΣiϵhPhi

hi 

PC = PSC
N’L

ΣhϵPΣiϵhPSChij hij
hij

hij
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2. o desenho dA pesquisA e A seleção dAs escolAs

D) COMENTÁRIOS FINAIS
O que faríamos hoje se fôssemos repetir a amostra da pesquisa? Primeiramente, 

não eliminaríamos as escolas particulares de porte maior. Esta decisão trouxe duas 
consequências para a pesquisa. A primeira foi a perda de representatividade dos estratos de 
escolas particulares. Apesar de representarem uma proporção pequena do total de escolas 
particulares, as escolas de porte grande são as mais visíveis e as mais bem conhecidas. Teria 
sido interessante incorporar este setor à pesquisa e eventualmente fazer comparações 
entre escolas particulares de tamanhos diferentes. Além da conhecida segmentação 
entre escolas públicas e privadas, há diferenças de composição e comportamento entre 
escolas particulares de diferentes tamanhos. A outra consequência foi a perda de algumas 
escolas particulares para efeito das análises multinível devido ao encolhimento além 
do recomendado no número de casos de alunos. A mesma perda percentual de alunos 
ao longo da pesquisa nas escolas maiores não teria comprometido as análises devido ao 
número maior de casos.
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O
s principais instrumentos usados pela pesquisa foram de dois tipos: os testes 
cognitivos para medir a aprendizagem dos alunos e os questionários para coletar 
informações contextuais, administrados a diretores, professores, pais e alunos. 

Houve também uso de instrumento de observação sobre as características físicas da escola, 
preenchido por um membro da equipe de pesquisa. 

A) OS TESTES COGNITIvOS PARA ALUNOS
Os testes cognitivos foram aplicados anualmente, de 2005 a 2008 (com duas aplicações 

em 2005). Foram, portanto, cinco ondas de aplicações desse tipo de teste. Em cada onda 
houve duas versões, com diferentes níveis de dificuldade12 para minimizar o erro da medida 
cognitiva calculada para os alunos de diferentes perfis.   

Na 1ª onda, a definição do teste respondido foi feita a partir de informações prévias sobre 
as escolas em que os alunos estudavam. A partir da 2ª onda, esta definição baseou-se nos 
resultados das ondas anteriores. Desde a 4ª onda, os testes passaram a incorporar itens do 
Saeb, de tal forma que foi possível produzir uma equalização entre os resultados dos alunos 
do GERES (na escala do GERES) e os resultados da população brasileira testada pelo Saeb. 

O design
O design dos testes do GERES não segue o padrão do Saeb.13 As características dos 

alunos do GERES exigem que, nas primeiras aplicações, pelo menos parte substancial dos 
enunciados de alguns itens seja lida; e é conveniente que os itens “lidos” sejam apresentados 
de uma única vez, preferencialmente no início do teste. Outro fator considerado foi o 
eventual efeito de stress ocasionado quando itens mais fáceis são mostrados após os mais 
difíceis, o que em geral produz um funcionamento diferencial.

Assim, a opção foi construir, na medida do possível, todas as modalidades de teste, 
apresentando os itens segundo o seu grau de dificuldade: do mais fácil para o mais difícil 
– uma proposta que melhora a comparabilidade dos resultados entre as diferentes formas 
verticais (e, provavelmente, mais imprescindível nas séries inferiores). Os quadros a seguir, 
contendo o design dos testes, mostram essa organização, especificando os itens comuns às 
diferentes formas e os itens comuns à 4ª série do Saeb (2004).

3. A CONSTRUÇÃO DOS 
INSTRUMENTOS DA PESQUISA

12 O GERES investiga a eficácia escolar de escolas públicas e também de privadas, incluindo aquelas com alunos de 
alto desempenho acadêmico.

13 No Saeb a apresentação dos itens é, em tese, aleatória dentro de blocos de itens. Os blocos que compõem as 
diferentes formas são organizados por métodos do tipo BBI (Blocos Balanceados Incompletos).
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3. A construção dos instrumentos dA pesquisA

A produção dos itens
A produção dos itens para compor os testes ao longo da pesquisa esteve sob a coordenação 

de especialistas em língua portuguesa, ligados à PUC-Rio e à UFMG/Ceale, e especialistas em 
matemática ligados à Universidade Federal de Juiz de Fora. Esses grupos seguiram as matrizes 
de referência estabelecidas no início da pesquisa e também foram responsáveis pela posterior 
elaboração e interpretação das escalas de proficiência usadas pela pesquisa. 

Também foram utilizados itens do Saeb emprestados pelo Inep para facilitar o cálculo 
das proficiências e permitir estudos futuros sobre eventuais diferenças entre os alunos 
GERES e a população nacional de alunos de Ensino Fundamental.

As matrizes para leitura e matemática usadas na pesquisa se encontram nos Anexos 1 e 
2. As escalas e suas interpretações são apresentadas no capítulo 6.

B) OS QUESTIONÁRIOS 
Foi importante que os questionários do GERES incluíssem medidas sobre as hipóteses 

relativas às características promotoras de eficácia escolar, a partir da literatura sobre o 
tema. Vale a pena enfatizar que a maior parte dos achados sobre escola eficaz baseia-se em 
mensurações sobre a escola fundamentadas em questionários de alunos e de professores. 
Frequentemente, os questionários do diretor têm sido de pouca importância para os estudos 
de eficácia escolar, ainda que a liderança do diretor (medida via questionário do professor) 
tenha se mostrado característica relevante. Já o questionário da escola é usualmente utilizado 
na mensuração da existência e do grau de conservação dos recursos físicos e pedagógicos 
da escola. No cenário internacional, variáveis deste tipo não são fatores de eficácia escolar, 
provavelmente porque a variabilidade dos recursos não é grande. Como será apresentado 
mais adiante, indicadores de equipamento e conservação são relevantes no Brasil. 

Entre os estudos internacionais voltados para a identificação de fatores escolares 
promotores de eficácia, encontramos a síntese elaborada por Willms (1992). Este autor 
propõe um modelo de geração de dados para responder a quatro perguntas recorrentes 
em pesquisas sobre eficácia e equidade das escolas, a saber: a) até que ponto as escolas 
variam quanto a seus resultados?; b) até que ponto os resultados variam entre alunos de 
status diferente?; c) que políticas e práticas da escola contribuem para melhorar os níveis 
dos resultados escolares?; d) que políticas e práticas escolares contribuem para reduzir 
as desigualdades nos resultados entre grupos de alto e de baixo status? (op. cit., p. 120). 
O pressuposto do modelo de Willms consiste no fato de que o resultado relacionado ao 
desempenho do aluno é em grande parte determinado, de um lado, pela trajetória escolar 
prévia e pelas influências da família e, de outro, pelas experiências escolares do aluno em 
processos mediados pelas práticas, políticas, estruturas organizacionais e normas da sala 
de aula, da escola e do distrito escolar. Com base em literatura que focaliza questões de 
pesquisa relacionadas com as quatro perguntas anteriormente explicitadas, Willms 
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identifica oito construtos particularmente relevantes para a avaliação de um sistema escolar. 
Esses construtos são apresentados no Quadro 3.3.

Apesar deste esforço de síntese, Willms não deixa de reconhecer a dificuldade envolvida 
na identificação e mensuração da maioria dos fatores associados aos processos escolares, 
pois muitos deles são complexos e multifacetados e têm efeitos diferenciados, dependendo 
do tipo de aluno ou do nível do sistema escolar.  

Um segundo trabalho de síntese é o elaborado por Lee, Bryk e Smith (1993), autores 
que apresentam uma ampla revisão da literatura sobre a organização de escolas secundárias 
bem-sucedidas. O interesse adicional desta pesquisa para nosso estudo exploratório é 
que a mesma inclui, além de ensaios teóricos de cunho sociológico, historiográfico ou de 
psicologia social e da revisão de pesquisas qualitativas, estudos qualitativos, com duração 
de duas semanas, conduzidos em escolas católicas norte-americanas.     

DescriçãoConstrutos

Quadro 3.3. Construtos propostos por Willms para a avaliação de sistemas escolares
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3. A construção dos instrumentos dA pesquisA

Mais especificamente, na perspectiva do nosso estudo, a contribuição principal do 
trabalho de Lee, Bryk e Smith (1993) é a proposição de um modelo conceitual heurístico de 
organização da escola secundária e de suas influências sobre os alunos, sobre os professores e, 
consequentemente, sobre a relação destes com aqueles e com o desempenho dos alunos. Os 
fatores escolares estão organizados em dois grandes grupos – fatores externos e fatores internos 
–, e os autores observam, de um lado, seus efeitos em relação ao grau de satisfação, eficiência, 
comprometimento e esforço dos professores e, de outro, o envolvimento e o desempenho dos 
alunos. Cada um destes dois grandes grupos de fatores contém vários construtos e subitens 
relacionados com os diversos níveis da organização escolar, conforme o Quadro 3.4. 
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Um terceiro trabalho de síntese sobre escola eficaz é oferecido por Sammons, Hillman 
e Mortimore (1995). Realizado a partir de estudos baseados em dados de diversos países, 
em especial do Reino Unido, dos Estados Unidos e da Holanda, esta pesquisa focaliza as 
características que melhor descrevem escolas bem-sucedidas. A revisão conclui que há, pelo 
menos, 11 características presentes nas escolas que agregam valor aos seus alunos, sendo cada 
uma delas um construto que inclui subitens. Estes 11 fatores tiveram grande repercussão e 
aparecem como referência em diversos trabalhos produzidos posteriormente. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(Quadro 3.4 continuação) 
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Na América Latina, por sua vez, a partir de uma adaptação do trabalho de síntese de 
Murillo (2003), Raczynski e Muñoz (2004) conduziram estudo qualitativo com pesquisa 
de campo intensiva de três dias de duração em oito escolas chilenas de Ensino Fundamental. 
O objetivo da pesquisa foi estudar os fatores e processos ocorridos em escolas localizadas 
em áreas pobres do Chile que, após obterem bons resultados educacionais nas avaliações 
nacionais realizadas nesse país na segunda metade dos anos 1990, viram esses resultados 
cair abruptamente nas avaliações conduzidas em 1999, 2000 e 2002. Esses fatores estão 
apresentados no Quadro 3.6.

Na literatura nacional, em particular, encontramos a revisão realizada por Guiomar Namo 
de Mello (1994) sobre estudos que sintetizam as características das escolas eficazes. A autora 
chega a um inventário de fatores, que inclui vários dos que foram considerados nas sínteses 
internacionais citadas anteriormente, e chama a atenção para a necessidade de identificar e 
divulgar esse conhecimento em nosso contexto sem, entretanto, descurar de uma leitura 
crítica em relação à realidade nacional.  Os fatores em pauta estão sintetizados no Quadro 3.7. 

Nível da

Escola

Nível da

Sala de Aula
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Por sua vez, na década de 1990, a Secretaria de Educação Fundamental do Ministério 
da Educação e do Desporto elaborou os Referenciais para Formação de Professores (MEC 
1998), levando em conta o debate prévio, sobre formação de professores para os primeiros 
anos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, com profissionais da educação 
de diversas instituições do país. A partir do debate sobre a educação escolar, chegaram 
a um consenso a respeito do papel da escola e do professor e das condições necessárias 
para assegurar uma educação de qualidade. Os itens decorrentes deste consenso estão 
apresentados no Quadro 3.8.

Mais recentemente, alguns trabalhos incorporaram a reflexão sobre o desempenho do 
aluno e sua relação com a escola eficaz às análises dos dados do Saeb. Nessa perspectiva, 
destacam-se os trabalhos de Barbosa e Fernandes (2001); Soares et al. (2001) (ambos com 
base nos dados do Saeb 1997); os relatórios técnicos não publicados de análise dos dados do 
Saeb 1999 (Soares et al., 2000, e Barbosa et al., 2001); e as análises de dados do Saeb 2001, 
produzidas para o relatório técnico do Inep por Franco, Bonamino e Fernandes (2002).  

Fatores

Construtos

Quadro 3.8. Fatores de qualidade da escola privilegiados pelo MEC para os referenciais de formação 
do professor
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Soares et al. (2000, mimeo) elaboraram uma sistematização da literatura sobre 
avaliação educacional e escola eficaz e estabeleceram comparação entre os fatores 
relevantes associados à escola e ao aluno e sua família segundo o referencial teórico, de 
um lado, e os fatores presentes nos questionários do Saeb 1999, de outro. Para o Saeb 
1999, Soares et al. reúnem os fatores explicativos construídos a partir dos itens dos 
questionários em três grupos: fatores de entrada; caracterização do aluno, do diretor 
e do professor – características não modificáveis por meio de políticas e práticas 
intraescolares; e os fatores de processo: práticas internas das escolas ou diretamente 
influenciadas por elas. O objetivo é esclarecer no modelo explicativo o peso de cada 
possível tipo de intervenção política na escola. 

Os trabalhos anteriormente mencionados evidenciam a importância do referencial 
teórico proposto pela literatura especializada e a necessidade de incorporação de questões 
específicas sobre a realidade nacional. A este respeito, Barbosa e Fernandes (2001) 
mostram que grande parte da variabilidade existente entre escolas da região Sudeste que 
oferecem ensino de 4ª série se deve a condições de infraestrutura e equipamento.

Igualmente, Barbosa et al. (2001) mostraram que as condições físicas e o ambiente 
da escola são variáveis que têm impacto na proficiência dos alunos em qualquer uma 
das cinco grandes regiões do país. Revelam, ainda, que há uma forte correlação entre 
as condições de infraestrutura e equipamento das escolas e o nível socioeconômico da 
população abrangida em cada uma delas.

Franco, Marandino e Ortigão (2001) investigaram o efeito da existência de plano 
pedagógico da escola tanto na eficácia quanto na equidade promovida pelas escolas. 
Esses autores mostram que os alunos de escolas que possuem plano pedagógico têm 
melhores resultados e, dentro de cada escola, alunos de nível socioeconômico baixo, 
médio e alto são beneficiados pela existência do plano de escola, mas os alunos de nível 
socioeconômico mais elevado são os que mais se beneficiam dos planos de escola. 

Espósito, Davis e Nunes (2000) investigaram fatores explicativos de eficácia 
escolar em língua portuguesa dos alunos que tinham acabado o Ensino Fundamental 
e ingressado no Ensino Médio. As autoras encontraram efeitos associados ao trabalho 
colaborativo da equipe de professores, ao comprometimento dos professores com o 
resultado de seus alunos e à frequência de utilização do laboratório de ciências. Os dois 
primeiros resultados estão sintonizados com os achados de pesquisas internacionais 
(Lee, 2001; Sammons, Hillman e Mortimore, 1995).

O Quadro 3.9 apresenta um mapeamento do conjunto de construtos e itens 
especificamente relacionados com o tema da escola eficaz, e sua correspondente 
presença em questionários contextuais de sistemas nacionais e estaduais de avaliação 
e em pesquisas conduzidas por pesquisadores que utilizam os dados gerados por 
estas avaliações. 



48

Recursos
Escolares

Clima
Acadêmico

Organização
Escolar

Instrumentos e Fontes



49

3. A construção dos instrumentos dA pesquisA

A construção dos questionários
A partir das diretrizes oferecidas pela revisão da bibliografia sobre escola eficaz, os 
pesquisadores definiram os questionários a serem construídos. O Quadro 3.10 resume os 
questionários a serem usados na pesquisa.

Os questionários dos pais e dos alunos serviram para identificar o nível educacional 
e a profissão dos pais, bem como os objetos de consumo presentes na casa do aluno. Es-
sas informações foram utilizadas na confecção da variável do nível socioeconômico das 
famílias e são discutidas no capítulo 5. Informações sobre as escolas coletadas por meio 
de questionário aplicado ao diretor também são mostradas no capítulo 5, junto com a 
descrição dos perfis dos professores, diretores e alunos.

A seguir, apresenta-se a metodologia usada para tornar o questionário dos professores 
um instrumento apropriado para a avaliação do impacto dos professores na aprendizagem 
dos alunos.

Escalas a partir do questionário para professores
No âmbito das pesquisas em avaliação educacional14 em larga escala, a busca de uma 

perfeita interpretação educacional das escalas de proficiência dos alunos visa à explicação 
desses resultados cognitivos em função dos indicadores contextuais. 

O pesquisador deve dispor de boas medidas sobre as características da escola e do 
professor, não apenas para viabilizar o controle estatístico dos resultados, mas ainda para 
gerar conhecimento sobre aquelas características que maximizam o aprendizado médio dos 
alunos e, ao mesmo tempo, minimizam as influências de origem sociocultural. É necessário, 
também, contar com boas medidas sobre as características econômicas, culturais e sobre os 
hábitos de estudo dos alunos, características profissionais de seus professores e diretores e 

Escola

Diretores

Professores

Pais

Alunos

14 A avaliação nas ciências humanas e nas ciências sociais pode assumir uma grande variedade de formas. Ela pode, 
como nas pesquisas de avaliação, servir como técnica de descrição de fenômenos humanos e sociais, ou, assumindo 
aspectos mais quantitativos, atuar como método de discriminação entre características de pessoas ou como método 
de qualificação de desempenho entre instituições (Coimbra, 2005).
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dados sobre a escola em que estudam. Esses dados são obtidos por meio da administração 
de questionários contextuais. 

Os conceitos ou as variáveis que mais interessam aos pesquisadores sociais nem 
sempre podem ser observados diretamente. Muitas vezes o interesse está focalizado nos 
que oferecem “riqueza de significados”, tais como nível socioeconômico, preconceitos, 
sentimentos, satisfação etc. Os conceitos evocam diferentes imagens e noções para 
diferentes pesquisadores, por isso são classificados como latentes. O pesquisador precisa 
especificar as manifestações evocadas por eles e, ao fazer isso, estará medindo aquilo que 
ele convencionou ser seu conceito, ou variável latente. De modo geral, não existe um 
consenso entre os pesquisadores sobre exatamente o que é uma variável latente. Alguns a 
definem como uma variável que não pode ser observada diretamente e, por isso, necessita 
de indicadores diretamente observados que determinem seu valor. No âmbito mais amplo 
dos modelos de avaliação e medição, é conveniente adotar uma definição mais abrangente: 
variável latente é simplesmente aquela variável do modelo que não consta da base de dados 
com a qual se trabalha (Bollen, 2001).

O primeiro passo na construção de escalas de medição estatística é a definição da variável 
latente ou conceito teórico a ser medido. Em seguida as manifestações observáveis deste 
conceito devem ser listadas. No passo seguinte essas manifestações devem ser formuladas 
como itens de questionário. Se a combinação de vários itens do questionário vai resultar 
ou não em uma escala, isso será respondido por ferramentas estatísticas adequadas. Todas 
as abordagens para a avaliação de blocos de itens relacionados com conceitos ou variáveis 
latentes baseiam-se no princípio geral da validação por construção.

 
Construção e validação de escalas

No Projeto GERES o questionário contextual do professor possui grupos de itens que 
foram criados para aferir manifestações de certos construtos teóricos. Esta seção apresenta 
os resultados da metodologia de criação de escalas para tais itens.

A Teoria da Resposta ao Item não paramétrica foi empregada de modo exploratório e 
confirmatório para extrair escalas com boas propriedades de escalonabilidade. Os coefi-
cientes da teoria clássica dos testes e a modelagem por equações estruturais por meio da 
análise fatorial confirmatória foram empregados para validar as escalas por intermédio da 
verificação de ajuste. E, finalmente, a Teoria da Resposta ao Item paramétrica foi utilizada 
para o cálculo dos parâmetros do modelo e dos escores das escalas.

A obtenção das escalas adotou sempre o mesmo roteiro de quatro etapas. Cada conjun-
to de itens, criado com uma coerência temática e pretendendo refletir seu construto teóri-
co, foi isolado para análise em separado: 

•	Primeiro,	foi	examinada	a	presença	de	dados	faltantes.	Os	casos	sem	respostas	em	to-
dos os itens foram retirados, e, nos restantes, foi empregado o processo de imputação de 
dados faltantes proposto por Little e Rubin (2002). 
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•	Na	sequência,	as	respostas	do	conjunto	de	itens	foram	examinadas	quanto	à	sua	esca-
lonabilidade por meio do ajuste de uma escala de Mokken da Teoria da Resposta ao Item 
não paramétrica, utilizando o programa MSP (Mokken Scale for Polythomous Itens) de 
Molenaar e Sjistma (2000). 

•	Uma	vez	obtido	um	conjunto	de	itens	que	apresentou	respostas	com	boa	escalona-
bilidade, estes mesmos itens foram analisados por modelos de equações estruturais, em 
particular pelo modelo de análise fatorial confirmatória, utilizando o programa MSPlus de 
Muthén e Muthén (2007). 

•	Finalmente,	com	a	escala	ajustada	pelos	procedimentos	anteriores,	foi	feito	o	cálculo	
do escore dos indivíduos, empregando o modelo de Samejima de escalonamento gradual 
com o programa Multilog (2003).

Esta metodologia produziu um total de 14 escalas, listadas a seguir:
Escala 1: Percepção do professor sobre a liderança do diretor
Escala 2: Percepção do professor sobre a colaboração entre seus pares
Escala 3: Percepção do professor sobre a responsabilidade coletiva para a aprendizagem
Escala 4: Percepção do professor sobre os obstáculos que impedem o melhora-
mento da escola
Escala 5.1: Frequência de uso de certos recursos pedagógicos disponíveis na escola
Escala 5.2: Frequência de uso de certos recursos pedagógicos disponíveis na escola
Escala 6: Percepção do professor sobre a frequência de interrupção da aula
Escala 7: Frequência com que o professor realiza determinadas práticas nas suas 
aulas de língua portuguesa
Escala 8: Frequência com que o professor realiza determinadas práticas nas suas 
aulas de matemática
Escala 9: Frequência de leitura do professor
Escala 10: Frequência de participação em atividades culturais
Escala 11: Frequência com que o professor realiza procedimentos pedagógicos 
promotores de motivação intrínseca
Escala 12: Frequência com que o professor realiza procedimentos pedagógicos 
promotores de motivação extrínseca com regulação introjetada
Escala 13: Frequência com que o professor realiza procedimentos pedagógicos 
promotores de motivação extrínseca com regulação externa

Maiores detalhes sobre os itens selecionados para o estudo do construto por trás de 
cada escala, as propriedades desses itens e as propriedades gerais das escalas encontram-se 
no Anexo 3. 
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C) CRONOGRAMA DE APLICAÇÕES
Uma vez definida a metodologia para a construção dos instrumentos cognitivos e dos 

questionários contextuais, coube aos pesquisadores definirem em que momento cada ins-
trumento seria usado. Uma das vantagens da pesquisa longitudinal é que ela permite o pré-
-teste dos instrumentos e até a reaplicação dos instrumentos em caso de necessidade.

Como mostrado no Quadro 3.11, o ano de 2004 foi dedicado ao desenvolvimento e à 
pré-testagem dos instrumentos cognitivos e contextuais. A 1ª onda de medida foi tomada 
em março de 2005, com a observação de alunos da 1ª série (2º ano) do Ensino Funda-
mental  (ou seu equivalente, quando a organização do ensino era em ciclos), e a 2ª onda 
de medida ocorreu em outubro/novembro de 2005. O painel foi observado também em 
novembro de 2006, 2007 e 2008, viabilizando o acompanhamento da amostra de alunos 
ao longo de quatro anos letivos.

A pesquisa tomou todo o cuidado possível para fazer a distinção entre o “valor agregado 
pela escola” e o efeito da “seleção”. Em termos práticos, isso significou que alunos que não 
foram aprovados continuaram sendo observados desde que permanecessem na mesma es-
cola ou se transferissem para outra escola da amostra. Como não foi viável continuar acom-
panhando alunos que se transferiram para escolas fora da amostra, eles foram perdidos. 

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

Março a dezembro

Março / abril

Setembro a dezembro

Outubro / novembro

Julho a outubro

Novembro

Julho a novembro

Novembro

Julho a outubro

Novembro

2004

2005

2006

2007

2008

Ano OndaData
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Cabe ressaltar que o cuidado de observar os alunos não aprovados, bem como considerar 
os dados sobre os evadidos e/ou transferidos, evitará que a análise confunda como sendo 
“valor agregado pela escola” aquilo que se deve unicamente à eventual exclusão da escola de 
alunos de desempenho menor. 

Esses cuidados e os outros aspectos práticos de uma pesquisa longitudinal de múl-
tiplos instrumentos e repetidas aplicações serão tratados no próximo capítulo sobre a 
logística do GERES. 
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Introdução

U
ma pesquisa como esta, com tantas variáveis de tempo, espaço e interlocução, é 
um projeto complexo que requer uma logística à altura, em que dois requisitos são 
fundamentais: a preparação prévia e a rápida capacidade de adaptação a problemas 

e desafios não previstos, pois o que está em questão é a qualidade dos dados levantados, que 
precisam ser “saudáveis”. Essa saúde está relacionada ao cuidado com que os dados são co-
letados e preparados para análise – para que possam ser longevos, isto é, usados sem receio 
por muito tempo e muitos pesquisadores.

Mais que um componente “meio” da pesquisa, a logística constitui-se aqui como fiadora 
da confiabilidade dos resultados e da legitimidade das interpretações e conclusões em todo 
o processo. Nesse sentido, a experiência relatada a seguir é um achado valioso da pesquisa, 
devido à raridade de sua ocorrência no ambiente universitário.

Os desafios
O primeiro deles diz respeito ao número de alunos participantes e sua distribuição em 

diferentes regiões, escolas, turmas e séries.
Dados foram levantados em cinco momentos distintos, em cinco municípios diferen-

tes, distribuídos por três regiões (Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste) do país. A pesquisa 
começou em 2004, ano dedicado à consolidação do suporte institucional do projeto e ao 
desenvolvimento e pré-testagem dos instrumentos cognitivos e contextuais. 

A 1ª onda de medida foi realizada em março de 2005, com a observação de alunos no 2º 
ano do processo de alfabetização. Nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campi-
nas e Campo Grande, visitas preliminares às escolas da amostra indicaram que tais alunos 
estavam estudando na 1ª série do Ensino Fundamental (ou seu equivalente, quando a or-
ganização do ensino era em ciclos). Em Salvador, por outro lado, os alunos no seu segundo 
ano de alfabetização foram encontrados predominantemente na 2ª série.15

A 2ª onda ocorreu em novembro de 2005 e o painel foi observado também em novem-
bro de 2006 e 2007. As observações foram concluídas em novembro de 2008, nas cidades 
do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas e Campo Grande, permitindo o acompanha-
mento dos alunos até o final dos anos iniciais do Ensino Fundamental.16

4. A LOGÍSTICA DA PESQUISA 
E A BASE DE DADOS

15 Nesta cidade a participação em programas de natureza pré-escolar era bastante restrita.
16 Os alunos de Salvador iniciaram a pesquisa na 2ª série; assim, a última observação ocorreu em 2007, quando os 

alunos estavam concluindo a 4ª série.
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4. A logísticA dA pesquisA e A bAse de dAdos

As Tabelas 4.1 e 4.2 mostram que 303 escolas participaram nas primeiras quatro on-
das. Na 5ª onda, o número de escolas caiu para 238 (sem Salvador). O número de turmas 
pesquisadas por onda variou de 880 (1ª onda) a 1.411 (4ª onda), e o número de alunos 
envolvidos em cada onda ficou em torno de 20 mil. No total, 7.003 (do Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, Campinas e Campo Grande) participaram das cinco ondas. A partir da 3ª 
onda, a pesquisa abrangeu não apenas os alunos aprovados, mas também os alunos retidos, 
o que significou que diferentes séries precisaram ser contempladas em cada aplicação. Em 
razão disso, na 5ª onda os alunos da amostra foram encontrados em quatro séries diferentes 
(embora a maioria estivesse na 4ª série, conforme era esperado).

O segundo desafio foi a necessidade de produzir 10 instrumentos cognitivos distintos, 
assim compostos: testes de leitura e de matemática nas versões difícil e fácil, modificados a 
cada onda.17 Na 1ª onda, a versão “fácil” foi aplicada em escolas públicas, e a versão “difícil”, 
em escolas privadas. Nas ondas subsequentes a determinação da versão utilizada para cada 
aluno tomou como base os resultados da onda anterior. 

Também foram produzidos outros seis instrumentos de pesquisa: questionários dire-
cionados à escola, ao diretor da escola, à turma, ao professor, ao aluno e aos pais.  

17 Para corresponder à progressão escolar dos alunos.

(Tabela 4.2 continuação) 

1ª

2ª

3ª

4ª

Total

1ª

2ª

3ª

4ª
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1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

Total

176

805

180

2

1.163

51

424

768

168

1.411

1

53

330

643

16

1.043

480

16.408

3.443

2

20.333

121

1.498

16.972

3.566

22.157

1

103

1.224

16.236

151

17.715

5ª

3ª

4ª

1ª

2ª

Total

1ª

2ª

Total

1ª

2ª

3ª

4ª

Total

1ª

2ª

3ª

4ª
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1ª

2ª

3ª

4ª

5ª
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719

161

880

723

160

883

176

805

180

2

1.163

51

424

768

168

1.411

1

53

330

643

16

1.043

15.504

3.520

19.024

15.863
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19.428
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16.408

3.443

2

20.333
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1.498

16.972

3.566

22.157

1

103

1.224

16.236

151

17.715
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3ª

4ª

2ª

1ª
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A Tabela 4.3 indica que o número de instrumentos aplicados por onda variou de 4 a 6. 
Os testes foram aplicados em todas as ondas, e o questionário do(a) professor(a) foi utiliza-
do nas ondas 2ª a 5ª. O questionário da escola, por outro lado, foi aplicado apenas uma vez, 
na 1ª onda, para levantar informações de base sobre as 303 escolas selecionadas.

O terceiro desafio foi o tempo prolongado da pesquisa: três anos e oito meses, entre a 
1ª e a última onda.

As respostas aos desafios
Um conjunto de respostas foi desenhado para dar conta da complexidade dos desafios pre-
vistos, compondo um plano geral das ações.

De modo sintético (que será detalhado logo adiante), esse plano foi composto: 
•	 por	um	documento	conceitual	da	estrutura	da	pesquisa	e	seu	respectivo	fluxograma;
•	 pela	seleção,	relacionamento	e	acompanhamento	das	escolas	e	dos	alunos;
•	 pela	capacitação	dos	agentes	intermediários;
•	 pela	produção	gráfica	e	distribuição	dos	instrumentos	de	pesquisa;
•	 pelo	controle	da	aplicação	dos	instrumentos;
•	 pela	construção	de	uma	base	de	dados.
 

A) ESTRUTURA E FLUxOGRAMA
“Considerações sobre a Logística” (março/2004) foi o documento descritivo das ações 

previstas para a realização do projeto, organizadas em quatro seções: 
I. plano geral de transferência, compromisso e memória;
II. administração de instrumentos;
III. reprodução gráfica, embalagem e transporte dos instrumentos;
IV. problemas possíveis.
Essas seções, por sua vez, foram divididas em 29 subseções, abordando tópicos 

como: definição de um plano de mimos, formação de parcerias, criação e manutenção 
dos bancos de dados, descrição de tarefas e responsabilidades, organização de material 
de orientação, recrutamento, seleção e treinamento (supervisores, aplicadores e apoios), 
acompanhamento da aplicação, coleta dos instrumentos aplicados, política de recicla-
gem do material tratado, política de sigilo para os parceiros e especificações técnicas para 
a gráfica, entre outros.
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O documento também estabeleceu o fluxo geral da pesquisa:

O trabalho de campo exigiu alguns ajustes sobre o modelo inicial, e essas correções de 
rota foram incorporadas no relato que segue.

Conselho de
Pesquisadores

Coordenação
Técnica

Itens para
pré–teste

Pré–teste

Recadastramento

Definição e
Formatação Testes
(inc. identificação

alunos)

Especialistas
em currículo

Coordenação
Exclusiva

Produção e
Impressão
(Gráfica)

Distribuição
(Empresa transporte)

Aplicação e remessa 
dos instrumentos

P
olo 1

P
olo 2

P
olo 3

P
olo 4

P
olo 5

Caed
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B) SELEÇÃO, RELACIONAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ESCOLAS E ALUNOS
O trabalho de campo começou, em cada polo, com um contato entre a coordenação 

geral local e os dirigentes de cada rede18 em que se mostravam os objetivos do projeto e era 
distribuído um texto preliminar.19 Alguns polos apresentaram também aos dirigentes das 
redes de ensino uma carta convite com as especificidades de cada polo.

Se a escola recusasse o convite, outra instituição com as mesmas características era in-
dicada e se fazia um novo contato. Todas as instituições participantes aderiram voluntaria-
mente e assinaram um termo de adesão.20

Essa etapa de contatos iniciais foi realizada ao longo de 2004. Em dezembro todo o uni-
verso já estava delineado para o começo dos trabalhos no ano de 2005.

Acordada a participação das redes, tinha início o trabalho local com o planejamento 
detalhado dos contatos, dos cronogramas de aplicações e do número de pessoas a serem 
envolvidas no trabalho de campo. Desde o início, os supervisores locais e a coordenação 
geral de aplicação tinham conhecimento das demandas a serem feitas, inclusive idas às es-
colas ao longo do ano para manter e/ou fortalecer o contato, assim como buscar novos 
dados importantes para o desenvolvimento longitudinal da pesquisa. 

No começo de 2005, os supervisores de cada polo fizeram novos contatos com as esco-
las, com o objetivo de manter a parceria já estabelecida e sentir a receptividade à proposta. 
Tais contatos foram realizados por telefone e, em seguida, por meio de uma nova visita para 
conhecimento do espaço físico e das instalações (observadas e descritas pelo supervisor 
em questionário específico). Essa visita também abria oportunidade para esclarecer os ob-
jetivos do projeto e expor a dinâmica das aplicações. 

Conhecer o perfil das escolas (inclusive sua localização territorial) foi fundamental para 
cada supervisor planejar as aplicações, especialmente a primeira delas. Esta visita preliminar 
abriu espaço para a escola manifestar sua maior ou menor disposição em participar do proje-
to. A maioria das escolas foi receptiva, esperando que o projeto “fotografasse” o desempenho 
de seus estudantes e, mais que isso, contribuísse para a melhoria da qualidade do ensino.

Antes da primeira aplicação foram enviadas cartas às escolas, aos diretores, aos professores 
e às famílias dos estudantes, buscando assegurar que nenhuma dúvida permanecesse a respeito 
dos objetivos da aplicação e da importância do comparecimento dos estudantes no dia estabe-
lecido. Essa correspondência foi reforçada por e-mails, telefonemas e novas visitas às escolas. Os 
supervisores também fizeram visitas antes da primeira aplicação para confirmar o número de sa-
las disponíveis e conferir o cadastro dos estudantes de cada turma e seus respectivos professores.

18 As Secretarias Estaduais e Municipais, suas diretorias de ensino e a direção de cada uma das escolas privadas.
19 Texto escrito pela coordenação central do Projeto GERES. Este texto foi posteriormente utilizado por alguns polos 

como norteador de seus próprios textos de apresentação, levando em conta particularidades de cada um.
20 No caso das universidades, houve comprometimento com o sigilo dos dados obtidos, apresentação dos relatórios 

parciais apenas para a própria escola e ética no tratamento dos resultados. No caso das escolas, o compromisso 
principal foi com a permanência na pesquisa ao longo dos quatro anos, evitando, assim, a perda dos trabalhos 
realizados naquela localidade.
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Esse procedimento se repetiu por todo o transcorrer da pesquisa. Além de textos espe-
cíficos, folders e apresentações em power point, foram criados outros instrumentos de co-
municação e relacionamento: os relatórios de resultados, os encontros anuais de avaliação, 
os boletins e o site GERES.

Relatórios de resultados 
Os dados levantados nos testes e questionários foram armazenados em bancos eletrô-

nicos e analisados por pesquisadores. As coordenações técnica e administrativa do projeto 
produziram relatórios para as escolas sobre os resultados obtidos em cada aplicação. Os 
relatórios seguiam um formato padronizado, abordando, em seções distintas, a construção 
dos testes, a medida de proficiência dos alunos, a interpretação da escala e os resultados da 
escola focalizada. A escola foi informada das médias dos seus alunos e a distribuição desses 
por faixa de desempenho, além das médias de uma escola de referência, esta última sendo 
aquela cuja nota representa a mediana das escolas da mesma rede e da mesma cidade da 
escola em pauta.  Assim, cada uma pôde perceber onde se situava em relação ao estrato de 
seu município.21 O docente da turma, entrando no site da pesquisa com sua senha, também 
poderia receber um relatório para verificar a posição dos alunos de sua turma em relação ao 
conjunto de alunos da escola que participou do levantamento. 

A cada ano, em cada polo, as escolas que participaram do projeto foram convidadas para 
um encontro geral no qual receberam seus respectivos relatórios com os resultados obtidos 
na aplicação mais recente. O convite para a participação nesse encontro foi direcionado à 
direção da escola, à sua equipe pedagógico-administrativa e também aos professores das 
turmas envolvidas. O convite foi feito por carta, e-mail e telefonema e, muitas vezes, refor-
çado pessoalmente pelo coordenador e/ou supervisor do respectivo polo – procedimento 
que aumentou a frequência dos representantes das escolas. Contribuiu para a qualidade 
desses eventos a distribuição para as equipes da pesquisa de um relatório técnico após cada 
onda, mostrando os resultados apurados com comentários.

As reuniões anuais com as escolas contaram com a participação da coordenação geral 
da pesquisa, da coordenação de aplicação e dos supervisores daquele polo. Normalmente 
elas tinham início com uma apresentação geral dos princípios do projeto, seguida da distri-
buição dos relatórios e da sua análise pelos membros da escola. Em seguida, eram esclareci-
das as dúvidas e acordadas algumas propostas, já com a apresentação do período de aplica-
ção do ano seguinte. Em muitos casos, a reunião concluiu com uma festa (patrocinada pela 
coordenação do polo) e distribuição de brindes.22

21 Por outro lado, considerando que não houve indicação do nome da escola de referência, o projeto cumpriu seu 
compromisso de não fazer comparações entre escolas específicas, nem entre redes diferentes.

22 Por exemplo, agendas confeccionadas pela coordenação do GERES para agradecer a colaboração das escolas.
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Subjacente a essa dinâmica, houve um esforço para evitar a comparação entre redes, 
escolas e séries diferentes. A direção da escola pôde comparar apenas o desempenho das 
turmas da mesma série e de sua escola em relação a uma escola “típica” (não denominada) 
da mesma rede na mesma cidade. No caso do professor, ele teve conhecimento do desem-
penho de seus alunos apenas naquele ano. Esse procedimento procurou atender a um dos 
princípios básicos anunciados e acordados desde o início do projeto que consistia em não 
divulgar dados, não classificar escolas, turmas nem estudantes de uma mesma sala. Tal po-
lítica foi importante para assegurar a participação das escolas e suas redes na pesquisa e 
é compatível com o que recomenda a literatura científica que trata das consequências de 
avaliações de larga escala no campo da educação.

Os encontros anuais de avaliação
Houve encontros anuais entre a coordenação geral da pesquisa e os coordenadores dos 

cinco polos participantes. Neles foram apresentados resultados gerais, número de escolas, 
turmas e estudantes envolvidos nas aplicações do período, bem como os gastos e as proje-
ções para o ano seguinte. Especialistas em avaliação do país discutiram os caminhos percor-
ridos pela pesquisa. Trabalhos acadêmicos que utilizavam dados da pesquisa foram apre-
sentados. O cronograma para o ano seguinte também era aprovado coletivamente nesses 
eventos, que se constituíram em oportunidades para troca de experiências e informações.

 
Os boletins

Durante os quatro anos da pesquisa foram produzidos boletins para divulgar o proces-
so para as escolas participantes e demais setores envolvidos, informando cronogramas de 
atividades gerais e das aplicações e apresentando trabalhos escritos pelos pesquisadores.

O site GERES
O site www.geres.ufmg.br foi construído com o propósito de informar e divulgar a pes-

quisa GERES a todas as escolas participantes, ao meio acadêmico, aos dirigentes das redes 
de ensino dos cinco polos envolvidos, assim como manter atualizados os cronogramas das 
etapas de trabalho em andamento. O mapa do site inclui: “notícias”, “publicações” e “docu-
mentos” do projeto.

No campo “documentos”, podem-se encontrar documentos de discussões, relató-
rios produzidos pelos polos e documentos de trabalho (matrizes, informes e outras 
produções de natureza técnica).  Também estão incluídos na página quatro Informes 
Técnicos, referentes a cada um dos quatro anos da pesquisa, em que se apresenta um 
panorama descritivo das escolas e dos alunos participantes do projeto e se descrevem 
os resultados em leitura e em matemática, mostrando os percentuais de alunos em cada 
nível de habilidade. 
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Além de ter acesso às informações no site GERES, cada escola e cada professor possuíam 
uma senha de acesso aos relatórios de desempenho de suas redes, escolas e turmas. Essa 
senha foi enviada aos diretores e professores de todas as escolas da amostra, por correio e 
também entregue durante reuniões realizadas em cada um dos polos.

Como atividade de acompanhamento de um processo como este, o cadastramento é 
um aspecto-chave. Uma das finalidades das visitas in loco foi justamente o cadastramento 
(e recadastramento) dos alunos. Para tal fim foi desenvolvida uma máscara informatizada, 
permitindo o registro do nome do aluno, sua série e a turma em que se encontrava.  Essa 
atividade ocorreu no início do segundo semestre de cada ano, exigindo seis semanas (ou 
mais) para ser concluída

A localização em cada escola dos alunos do projeto para efeitos de recadastramento 
revelou-se complicada pela retenção por repetição de alguns alunos  GERES. No decorrer 
da pesquisa longitudinal, cada vez mais esses alunos ficavam distribuídos em anos/séries 
diferentes. Outra complicação foi a necessidade de agregar à pesquisa outros alunos que, 
por transferência ou por repetência, apareciam nas mesmas turmas dos alunos GERES que 
progrediam em ritmo normal. A sua incorporação obedecia à decisão da coordenação de 
evitar dificuldades e constrangimentos que seriam criados pela aplicação das provas a uma 
parte da turma e não à outra. Na hora do recadastramento dos alunos GERES que par-
ticipavam da pesquisa desde o princípio, esses outros alunos também foram cadastrados 
e incluídos na aplicação subsequente. A partir daquele momento, esses outros alunos se 
tornavam membros da pesquisa. Muitas vezes alunos não cadastrados foram encontrados 
nas turmas (na sala da aula) no momento da aplicação. Outras vezes um aluno cadastrado 
não foi localizado na hora da aplicação por erro no registro de seu nome.

C) CAPACITAÇÃO DOS AGENTES INTERMEDIÁRIOS
A equipe de cada polo teve a seguinte composição: supervisores de aplicação, aplicado-

res e assistentes de pesquisa.
Um manual foi confeccionado para cada uma dessas três funções, apresentando a 

pesquisa, explicitando seus objetivos e especificando suas atribuições antes, durante e 
depois da aplicação.23 Também serviram para unificar as ações básicas e garantir a igual-
dade de procedimentos.24

Os supervisores, aplicadores e assistentes foram recrutados em cada polo por meio de 
pôster e outros anúncios. Os candidatos foram selecionados a partir de entrevistas, tendo 
como critério mínimo a experiência comprovada na área de educação. Em alguns polos, os 

23 Os manuais foram atualizados a cada aplicação.
24 Igualdade, às vezes, questionada por permitir pouca flexibilidade nas aplicações. Mas foi justamente a uniformidade 

dos procedimentos que possibilitou a análise das diferenças observadas.



64

candidatos fizeram uma prova que avaliava sua habilidade para leitura fluente. O pagamen-
to de cada um foi estabelecido com base em preços do mercado. Foram selecionados como 
supervisores majoritariamente alunos de programas de pós-graduação das universidades 
responsáveis pela pesquisa. Os aplicadores e assistentes selecionados foram tanto alunos de 
graduação, quanto professores de Ensino Fundamental. 

Antes da primeira aplicação, os membros da equipe central da pesquisa treinaram os su-
pervisores, que ficaram então responsáveis pelo treinamento dos aplicadores e assistentes 
nos seus respectivos polos. Como a participação dos supervisores se manteve estável no de-
correr do tempo, sem mudanças significativas, não foram necessários outros treinamentos 
pela equipe central. O treinamento teve a duração de dois dias completos, e seus conteúdos 
se basearam nos manuais. Foram simuladas situações possíveis de ocorrer na aplicação dos 
testes em sala de aula. A seleção final dos aplicadores foi feita após o treinamento, garantin-
do, para cada aplicação, a escolha dos candidatos mais qualificados. 

D) PRODUÇÃO GRÁFICA E DISTRIBUIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA PESQUISA
Os instrumentos de pesquisa mais importantes foram os testes de leitura e de matemá-

tica.  Foi necessário indicar em cada teste o nome do aluno respondente, sua turma, escola e 
polo. O trabalho de ligar cada teste com o aluno respondente foi desenvolvido pela coorde-
nação administrativa da pesquisa e realizado a partir dos cadastros atualizados anualmente 
pelos polos. 

Uma empresa gráfica (selecionada a partir de carta convite25) imprimiu as provas. Para 
determinar o número de provas a reproduzir, a referência foi o número de alunos cadastra-
dos mais 20%. 

Nome, turma, escola e polo do aluno respondente apareceram digitados na folha de 
rosto de cada caderno e também em código de barras, facilitando a posterior utilização de 
leitura ótica para sistematizar e categorizar os dados. As respostas foram registradas na pró-
pria prova, evitando reproduzir uma folha específica para tal fim.     

Os cadernos de provas impressos foram enviados pela empresa para a coordenação ad-
ministrativa da pesquisa em caixas, para separação em malotes de lona. Esses malotes foram 
separados por turma e identificados com um cartão fornecido pela empresa gráfica.26 Os 
malotes continham embalagens plásticas e exemplares dos tipos/versões da prova sem a 
identificação do aluno (ou seja, provas avulsas).

25 Carta convite detalhada, indicando as especificações do papel e da impressão.
26 O trabalho da empresa gráfica normalmente durou duas semanas. Ao receber as caixas, a coordenação administrativa 

gastou pelo menos mais uma semana revisando o material encaminhado, verificando sua adequação aos termos do 
contrato e colocando o material dentro dos malotes
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A empresa gráfica também reproduziu os questionários do diretor e do professor e os 
formulários de relatório de turma a serem preenchidos pelos aplicadores. 

Cada malote incluiu uma lista dos alunos a serem testados e um kit para o aplicador, 
contendo lápis, borracha e lacre (este último necessário para fechar os malotes após o 
preenchimento das provas). Todo esse material, depois de recebido e revisado pela coor-
denação administrativa, foi distribuído para os cinco polos por uma empresa de transporte, 
que também recolheu o material nos polos após a aplicação, transportando-o para o Caed 
(Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação).   

  

E) CONTROLE DA APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS
Antes da data de aplicação dos testes nas escolas, a secretaria local do projeto confe-

ria o material de todas as sacolas, os nomes dos alunos, dos professores, dos aplicadores, 
dos supervisores e a rota prevista. Os diretores das escolas recebiam um comunicado para 
relembrá-los da data da aplicação, da importância do comparecimento dos estudantes, da 
presença dos professores etc. 

No dia da aplicação, o coordenador e os supervisores chegavam bem cedo à instituição 
responsável pelo polo, para iniciar os trabalhos. De posse dos malotes e das últimas orienta-
ções, os aplicadores e supervisores dirigiam-se às escolas no serviço de transporte contrata-
do. Cada supervisor percorria todas as suas escolas, observando o andamento da aplicação, 
esclarecendo dúvidas e tomando providências em casos necessários. Ao mesmo tempo, 
havia um grupo de trabalho que permanecia na instituição como suporte. Os aplicadores 
chegavam à escola pelo menos 40 minutos antes do horário da aplicação. Cada aplicador 
recebia de seu supervisor o malote de lona lacrado, contendo embalagens plásticas com os 
testes de leitura e de matemática, assim como testes avulsos e formulários para a elaboração 
do relatório de aplicação e para a avaliação dos testes pelo professor da turma.27

Ao chegar à escola, os aplicadores se encaminhavam ao dirigente escolar; depois, en-
travam nas salas de aula e apresentavam-se para os professores e as crianças, explicando 

27 Em relação ao transporte dos aplicadores até as escolas, em todos os polos, exceto Campo Grande, optou-se por 
contratar um serviço de transporte para levar e trazer os aplicadores para o local em que a aplicação aconteceria. O 
polo de Campo Grande, por outro lado, decidiu pela utilização de vale-transporte. 
Como a maior parte dos aplicadores era estudante de cursos de graduação da universidade responsável pelo polo, 
e os supervisores, em sua maioria, eram estudantes de pós-graduação da instituição, todos saíam do campus e 
voltavam para lá. Essa opção exigiu um mapeamento de todas as escolas e o traçado de um roteiro que cruzasse 
localidade, número de aplicadores e supervisores por veículo, horário de início e de conclusão das aplicações de cada 
escola, assegurando, assim, que todos chegassem no horário previamente acordado. Foi necessário estudar os fluxos 
de trânsito de cada região e seus respectivos horários, de forma a não atrasar as chegadas e saídas programadas. 
A presença do representante da companhia de transporte junto à coordenação do polo e a colaboração e o 
conhecimento dos motoristas foram fundamentais para o sucesso deste aspecto da logística.
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o motivo de sua presença. Em seguida, distribuíam o primeiro teste e conferiam a lista de 
alunos presentes. Em caso de alunos presentes, mas sem o nome na listagem fornecida pela 
escola, os aplicadores também lhes entregavam o material. Em seguida, faziam um ou dois 
exemplos de questões-modelo junto com os alunos para que eles se acostumassem com o 
formato da prova. Nas duas primeiras ondas (realizadas em 2005) os itens foram mostra-
dos em uma versão ampliada da prova colocada na frente e lidos pelos aplicadores, em voz 
alta (no máximo, duas vezes). A partir da 3ª onda, os alunos responderam sozinhos aos itens 
dos cadernos.  

Marcado o horário de início e término (cada teste durava uma hora), as crianças co-
meçavam a responder o teste. Ao mesmo tempo, era distribuído um questionário aos 
professores. Findo o prazo, o primeiro teste era recolhido, as crianças iam para um in-
tervalo e, em seguida, também com prazo de 60 minutos começava o segundo teste. No 
final, os aplicadores verificavam se todos os cadernos que haviam sido entregues aos 
alunos foram devolvidos. Além disso, juntamente com os assistentes de pesquisa, eles 
preenchiam e assinavam o Formulário Padrão de Relatório de Aplicação, registrando as 
ocorrências que teriam afetado a aplicação, recolocavam o material no malote de lona e 
fechavam o malote com o lacre. 

Os alunos cadastrados como repetentes foram sempre testados, às vezes junto aos alu-
nos não repetentes e outras vezes nas suas ou em outras salas (dependendo do número e da 
preferência da escola). Os não cadastrados encontrados nas turmas fizeram as provas, nas 
quais o aplicador anotava o nome, a turma e a escola do aluno.     

Na 1ª, na 3ª e na 5ª onda o questionário do diretor foi deixado na escola pelos aplicado-
res no dia da aplicação do teste.  Considerando que o prazo de devolução era de cinco dias, 
os supervisores tinham que voltar às escolas para o recolhimento do referido instrumen-
to.  Nessas mesmas ondas, foram também distribuídos aos alunos questionários a serem 
respondidos por suas famílias, para obter dados socioeconômicos. Como nem sempre as 
famílias os devolviam, alguns polos decidiram organizar encontros com os pais dos estu-
dantes para entrevistá-los, procedimento que se revelou bastante positivo pela porcenta-
gem alta de respostas.

A cada ano, após a aplicação dos testes e recolhimentos dos questionários, foram reali-
zadas reuniões com todos os aplicadores, supervisores e a coordenação geral de aplicação 
para avaliação da experiência. Os aplicadores receberam um questionário com perguntas 
sobre os problemas vividos durante a aplicação e o espaço para sugestões de melhoria do 
funcionamento. Os supervisores também fizeram relatórios.

De posse desses depoimentos orais e escritos, a coordenação de cada polo elaborou um 
relatório final que foi enviado para a coordenação geral do Projeto GERES. 

Os relatórios finais, produzidos por cada polo para cada uma das cinco ondas, descre-
veram as etapas, os procedimentos e os processos desenvolvidos. Indicaram os problemas 
enfrentados e as soluções adotadas e apresentaram sugestões para futuro aperfeiçoamento.
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F) A CONFIGURAÇÃO DA BASE DE DADOS GERES 
Ao longo dos quatro anos de coleta de dados da pesquisa GERES, vários recursos foram 

desenvolvidos pelos pesquisadores, a fim de facilitar a obtenção de informações sobre o 
objeto estudado, a saber, os fatores que influenciam a aprendizagem dos alunos dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental. A característica longitudinal do projeto, além de fomentar 
o desenvolvimento da logística de coleta de dados – desde o momento da construção dos 
instrumentos até a ida a campo –, levou, também, à construção de estratégias de tratamen-
to das informações coletadas. Nesta seção trataremos sucintamente de alguns tópicos que 
ilustram os recursos e as estratégias utilizadas no tratamento dos dados da pesquisa GERES.

Durante todo o estudo, a leitura e/ou digitação das informações contidas nos instru-
mentos aplicados aos participantes da pesquisa foram realizadas pelos profissionais do 
Caed/UFJF.  Durante as três primeiras ondas de aplicação dos testes, o tratamento inicial 
dos arquivos de leitura originados também ficou sob a responsabilidade do Caed, que, en-
tão, repassava os dados aos cinco polos da pesquisa. Após a 3ª onda, o tratamento e a ar-
mazenagem da base de dados da pesquisa foram transferidos para o Polo Belo Horizonte. 
Alguns dos principais procedimentos adotados no trabalho realizado pela equipe do Polo 
Belo Horizonte encontram-se elencados a seguir.

Os arquivos gerados até a 3ª onda da pesquisa, em sua maioria originados no programa SPSS, 
foram reunidos e optou-se pela construção de um banco de dados em formato Access, para a ar-
mazenagem das informações. Os diversos grupos de informações foram convertidos em tabelas, 
que, através de uma estrutura de relacionamento entre variáveis-chave, facilitaram a organização 
dos dados. O tratamento estatístico dos dados continuou a ser realizado no programa SPSS. 

O tratamento das informações cadastrais dos alunos 
Após a escolha das escolas participantes da pesquisa, incorporaram-se todos os alu-

nos da 1ª série28 do Ensino Fundamental. Os alunos cadastrados para a 1ª onda forma-
ram o cadastro inicial da pesquisa e foram apelidados de alunos GERES 2005. Nas outras 
ondas foram incorporados na pesquisa apenas alunos que estavam matriculados em tur-
mas regulares GERES, ou seja, não foram integrados ao grupo alunos de turmas repe-
tentes da série. A seguir são apresentados alguns dos principais problemas enfrentados 
junto ao cadastro de alunos, tais como a inconsistência entre registros Caed/Polo Belo 
Horizonte, a duplicação de registros etc.:

•	 A	 reunião	de	 informações	das	primeiras	 três	ondas	da	pesquisa	 gerou	um	arquivo	
com algumas pendências. Para alguns casos não foi encontrada a variável Nome do 
aluno. Estes alunos sem nome (1.083) tiveram seus registros excluídos. 

28 Em alguns foram incorporados alunos da 2ª série nos municípios de Salvador e Campinas, onde se constatou a 
inexistência de uma estrutura consolidada de educação infantil.
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•	 A	base	da	4ª	onda	revelou	casos	em	que	um	mesmo	código	de	identificação	do	aluno	
(IDaluno) possuía informações distintas nos registros vindos em bases do Caed e no 
arquivo consolidado existente no Polo Belo Horizonte, provavelmente, em decorrên-
cia da utilização pelo Caed de um código (IDalunos) que já havia sido usado pelo GE-
RES. Estes casos foram analisados através de outras variáveis (nome do aluno, escola, 
turma), e a informação duvidosa foi desconsiderada. 

•	 A	partir	da	4ª	onda	todas	as	bases	originais	(vindas	do	Caed)	que	envolviam	a	variá-
vel IDaluno passaram a receber tratamento, de maneira a identificar através de outras 
variáveis (nome do aluno, escola, turma) se o aluno tratado por eles como “Novo” já 
havia passado pela pesquisa, e somente após esta varredura os dados eram inseridos 
no banco de dados consolidado. Acredita-se que a ausência deste sistema de averi-
guação sobre os registros novos é que tenha levado ao acúmulo de casos de registros 
duplicados que encontramos na base. 

•	 A	 ocorrência	 de	 um	 erro	 na	 geração	 dos	 testes	 da	 4ª	 onda	 para	 o	Polo	Rio	 de	
Janeiro levou ao cadastramento pelo Caed de cerca de 500 alunos como novos, 
ou seja, alunos que não possuíam cadernos identificados com seus nomes duran-
te a aplicação de testes. A equipe de Belo Horizonte realizou uma varredura no 
cadastro destes 500 registros e identificou 37 casos que já eram alunos GERES, 
evitando sua duplicação. 

•	 Durante	os	processos	de	atualização	das	 informações	anteriores	às	ondas	de	testes,	
também ocorriam inserções de “Alunos Novos” indicados pelas escolas, sendo que 
eles já possuíam número de identificação no GERES. A solução encontrada foi a ado-
ção de uma logística de conferência das informações de alunos novos vindas das es-
colas, antes da sua inserção.  

•	 Também	durante	os	processos	de	atualização	das	informações,	em	que	eram	cadas-
trados novos alunos, ocorreriam erros de digitação nos registros de nome do aluno 
(ou seja, a inserção do nome com pequenas diferenças na digitação ocasionou a 
duplicação de casos) que levaram à duplicação de registros. A solução do problema 
foi encontrada através da utilização de filtros no programa SPSS que identificaram a 
existência de nomes de alunos compostos por caracteres muito próximos. Estes casos 
foram corrigidos (aglutinados) manualmente.

O tratamento da variável Turma
Durante a leitura das informações da 4ª onda houve um problema com a variável 

IDturma no Caed, o que ocasionou a criação de duas identificações para a mesma 
turma de alunos regulares: uma consolidada e outra nova. A equipe do Polo Belo Ho-
rizonte fez uma varredura na base, através da variável Nome da turma, e assim cons-
truiu uma base de correspondência entre os códigos Caed/Polo Belo Horizonte, para 
então poder trabalhar as informações de proficiência etc. Sempre que se trabalha com 
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variáveis do tipo string, tais como Nome da turma, o trabalho é moroso, pois a dificul-
dade de relacionar registros de forma digital deixa como única opção ao pesquisador 
a análise manual dos casos.

O tratamento das variáveis Escola e Município
Durante o tratamento dos dados da 5ª onda, verificou-se que alguns alunos GERES 

mudavam de município entre as aplicações de testes. A transferência de alunos entre esco-
las GERES do mesmo polo era, de certa forma, esperada. No entanto, a análise dos casos de 
mudança de município revelou que a existência de homônimos ou casos duplicados entre 
alunos de diferentes polos estava levando a uma associação equivocada entre registros de 
proficiência e IDalunos. Os casos foram analisados manualmente. 

O tratamento das proficiências dos alunos
Apesar de o processo de atualização das informações dos alunos acontecer pouco antes 

da aplicação dos instrumentos, a movimentação de alunos inter e entre escolas não pode 
ser completamente acompanhada. Sendo assim, alunos novos eram encontrados em salas 
GERES durante a aplicação de testes. Eles eram cadastrados pelo Caed, mas em alguns ca-
sos os mesmos já haviam sido alunos de outras escolas GERES, ou seja, já possuíam registro 
no GERES. A eliminação de casos duplicados como descrito nos procedimentos anteriores 
também foi adotada nas bases de proficiência. Além disso, em todos os casos de IDaluno 
excluído, todas as informações relacionadas (NSE, proficiência, respostas brutas) foram 
transferidas para o outro identificador (IDaluno) mantido na base de dados.

O tratamento das bases referentes aos questionários de professores
O questionário aplicado aos professores responsáveis por turmas regulares de alunos 

participantes da pesquisa GERES teve configuração variada entre os anos do estudo (2005 
a 2008). Porém a inexistência de uma variável-chave entre os arquivos comprometia a rela-
ção entre os anos. Na aplicação dos questionários de 2005, 2006 e 2007 os mesmos ainda 
não possuíam dados variáveis de identificação das turmas. A identificação dos casos na base 
de dados era feita por um ID do professor, mas este código não favorecia a relação entre as 
bases dos outros anos, pois, ao contrário do IDaluno, estes códigos não eram mantidos para 
os mesmos professores nos anos seguintes. A equipe do Polo Belo Horizonte, em parceria 
com a professora Fátima Alves, da PUC-Rio, pôde solucionar este caso, através da análi-
se de outras variáveis das bases (Código da turma, Escola etc.), mas principalmente com 
o Nome da turma. Como citado anteriormente, o relacionamento entre variáveis do tipo 
string é difícil de ser feito automaticamente; assim, em alguns casos, principalmente para o 
ano de 2007 (em que outras variáveis tais como IDescola etc. encontravam-se defasadas), 
foi necessário um trabalho de comparação e acerto manual. 
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A base final
A base contendo todos os arquivos Access e SPSS, as Escalas de Proficiência, os Ques-

tionários, Testes e documentos técnicos de apoio se encontram em CD anexo e também 
para download no site da pesquisa www.geres.ufmg.br/.

Os dados do Projeto GERES apresentam-se no formato Access (extensão .mdb), uma 
vez que este programa conta com recursos importantes para a organização dos dados e 
mostrou-se eficaz em seu armazenamento. Além disso, o programa possui interface possí-
vel com outros suportes de bancos de dados (extensões .txt, .dat, .dbf, .xls etc.), o que facilita 
a manipulação e análise das informações.

O banco de dados da pesquisa está organizado em tabelas, e cada uma delas revela de-
terminadas características ou recortes dados à amostra da pesquisa. Cada tabela apresenta 
as informações de forma simplificada, partindo de uma variável-chave (Chave primária 
da Tabela), representante de um campo de análise parcial da amostra. Para conhecer um 
panorama mais amplo da amostra, é preciso montar uma consulta que reúna outras va-
riáveis através do uso do relacionamento que há entre as tabelas. Para que haja esse rela-
cionamento, é preciso existirem variáveis em comum entre as tabelas. A existência de um 
relacionamento entre variáveis de diferentes tabelas é condição básica para a construção de 
uma consulta bem-sucedida.

Após a construção de uma consulta no Access, o pesquisador pode querer refinar 
ainda mais seus dados, ou produzir representações gráficas, tabelas analíticas etc. Por 
ser comum o uso do SPSS para esta finalidade, também incluímos os dados da pesqui-
sa nesse formato.
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O
s questionários aplicados aos professores, diretores e alunos GERES fornecem in-
formações indispensáveis para a caracterização das escolas, das salas de aula, dos 
métodos de ensino e de outras condições que influenciam a aprendizagem. Eles 

ainda revelam numerosos detalhes sobre as pessoas que integram esses três grupos. Estas 
características podem também ser estudadas para avaliar sua influência no ritmo de cresci-
mento da aprendizagem dos alunos. Neste capítulo, porém, o nosso propósito é puramente 
descritivo: mostrar o perfil desses grupos e as diferenças existentes entre seus membros, 
sem ainda iniciar a análise do impacto desses perfis nos resultados dos alunos e das escolas.

 

A) CARACTERÍSTICAS DOS PROFESSORES
Os professores regentes das turmas GERES foram incluídos na pesquisa por sua capa-

cidade singular de prover informações exatas sobre o ambiente de sala de aula, uma vez que 
são eles que promovem as atividades pedagógicas ali desenvolvidas. Essas informações, vi-
tais para identificar as variáveis escolares relevantes a esta pesquisa, foram obtidas por meio 
de um questionário específico, utilizado na visita dos pesquisadores às referidas escolas 
para aplicar os testes cognitivos. Assim, foram coletados dados sobre todos os professores 
responsáveis pelos alunos GERES, desde sua entrada na escola em 2005 até o final de 2008.

No total, 2.527 professores de Belo Horizonte, Campinas, Campo Grande e Rio de 
Janeiro preencheram os questionários, conforme indicado na Tabela 5.1. Os professores 
de Salvador não foram incluídos nesta análise por conta da defasagem de seus alunos em 
relação aos demais polos. 

5. OS PERFIS DOS PROFESSORES, 
DIRETORES E ALUNOS
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A correspondência exata entre o número de professores e o de turmas só ocorreu em 
2005. A partir da 3ª onda (2006) houve um aumento significativo do número de turmas 
por conta da retenção de alunos GERES. Como os professores de turmas em que houve 
retenção de alunos GERES não foram mais convidados a preencher o questionário, os pro-
fessores retratados na Tabela 5.1 representam todos os regentes dos alunos GERES que 
progrediram sem retenções.  

Quando organizados por estrato amostral (Tabela 5.2), um pouco menos de 50% dos 
professores pesquisados são das redes municipais das quatro cidades. Essa distribuição se 
deve à ausência de uma rede estadual na maior cidade da pesquisa (Rio de Janeiro) e à pro-
gressiva municipalização das escolas estaduais de Campo Grande.

Dos 2.417 professores dos anos iniciais que responderam à questão sobre sexo, apenas 51 
(ou 2%) são homens. Em relação à idade, a maioria dos professores entrevistados tem entre 30 
e 49 anos. Os professores estaduais têm uma média de idade mais alta, enquanto os professo-
res municipais, pertencentes a redes de ensino em processo de expansão, mais baixa.

É fácil notar, observando o Gráfico 5.1, que existe uma diferença entre os estratos no que 
toca à idade predominante dos professores. Na rede privada, os professores se concentram 
mais entre 25 e 39 anos, enquanto na rede estadual é marcante a existência de professores em 
faixas etárias acima de 40 anos. Na rede municipal, os professores se distribuem mais unifor-

(Tabela 5.1 continuação) 
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memente entre as faixas etárias, tendendo a concentrar-se nas faixas intermediárias entre 30 
e 49 anos. Estas variações têm relação com um complexo de fatores que regem as carreiras de 
magistério, as políticas de seleção e de aposentadoria das diferentes redes e, acima de tudo, o 
ritmo de expansão e de contratação de novos professores. 

Os Gráficos 5.1 e 5.2 mostram como são pequenas as diferenças entre os estratos e as ci-
dades em relação à distribuição dos professores por faixa etária. Campinas é a cidade com o 
menor número de professores mais jovens e o maior número de professores mais velhos.
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Os questionários também possibilitaram o levantamento de dados sobre o aspecto pro-
fissional dos professores GERES que permitem listar as divergências e semelhanças entre 
redes e cidades nesse quesito. Formação, Atividades docentes e não docentes, Experiência  
e Inserção cultural são apresentadas em detalhe, logo a seguir.

Formação
O Gráfico 5.3 mostra diferenças entre as cidades da pesquisa em relação à formação 

dos professores. Em Campinas e Campo Grande a proporção dos professores das séries 
iniciais com formação superior em Pedagogia ultrapassa 60%, sendo mais alta que nas 
outras cidades. Em Belo Horizonte e Rio de Janeiro, por outro lado, há uma proporção 
significativa de professores com cursos de licenciatura, ou outros cursos superiores não 
especificados. Surpreendentemente, o Rio de Janeiro tem a maior proporção de profes-
sores sem formação superior.

 O Gráfico 5.4, que organiza a mesma informação por estrato amostral, deixa claro que 
a maior proporção de professores de nível superior está no estrato Especial, composto em 
grande medida por escolas federais. No âmbito da rede privada, apesar de a maioria dos 
professores possuírem formação em Pedagogia, também é grande a proporção de profes-
sores no nível médio com a formação em magistério.
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 O Gráfico 5.5 mostra o tipo de instituição em que os professores tiveram sua formação 
superior. Observa-se que, com exceção de Belo Horizonte, a maioria dos professores das 
primeiras séries com curso superior estudou em faculdades ou universidades particulares. 
Em Belo Horizonte e Campinas as universidades estaduais são importantes na formação 
dos docentes das séries iniciais.
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Nas escolas do estrato Especial, localizadas principalmente na cidade de Rio de Janeiro, 
os professores têm uma formação superior mais diversificada. O Gráfico 5.6 mostra que 
mais de 50% dos professores receberam sua formação em universidades públicas, incluin-
do a Uerj e UFRJ.

Atividades docentes e não docentes
Conforme o Gráfico 5.7, a grande maioria dos professores das séries iniciais de todas as 

redes não exerce outra atividade além do magistério. Somente no caso das escolas privadas 
a proporção de professores com outra atividade, seja em Educação, seja em outra área, ul-
trapassa os 40%.



79

5. os perfis dos professores, diretores e Alunos

As informações sobre o número de escolas em que os professores dão aulas (Gráficos 
5.9 e 5.10) indicam que, na maioria dos casos, os professores prescindem de dar aulas em 
outro estabelecimento. De modo geral, são os professores das redes municipais e estaduais 
que mais frequentemente procuram dar aulas em mais de uma escola.
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Quanto à carga horária dos professores, o que emerge é uma variedade considerável de 
padrões de trabalho. O Gráfico 5.11 sugere que, em Campo Grande, a carga horária típica é 
de até 20 horas semanais, enquanto no Rio de Janeiro 40% dos professores trabalham mais 
de 31 horas semanais. Campinas, por outro lado, apresenta uma carga horária intermedia-
ria, com a maioria dos professores trabalhando entre 21 e 30 horas e poucos professores 
trabalhando com carga horária inferior a 20 horas ou superior a 41 horas.
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O Gráfico 5.12, a continuação, mostra a carga semanal dos professores por estrato e 
parece confirmar as observações anteriores a respeito da variedade de padrões. No caso 
do estrato Especial, dois terços dos professores trabalham mais de 31 horas por semana, 
enquanto na rede privada é incomum trabalhar mais de 25 horas.

O Gráfico 5.13 enfoca exclusivamente os professores com carga semanal superior a 41 
horas. Observa-se que são as cidades de Belo Horizonte e Rio de Janeiro as que apresentam 
a carga horária maior, independentemente da série em que trabalha o professor.
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Pelo Gráfico 5.14 observamos que a proporção de professores com esta carga horária 
ampliada é menor nas escolas estaduais e, nas escolas da rede municipal e do estrato espe-
cial, maior. Os contratos de dedicação exclusiva dos professores ligados às universidades 
mantenedoras explicam a proporção com carga horária superior à das outras redes.

Experiência
Os próximos gráficos oferecem um retrato do total de anos trabalhados pelos professo-

res nas escolas GERES até o ano do preenchimento do questionário. 
As escolas de Campinas e Campo Grande (Gráfico 5.15) admitiram mais professores 

nos anos imediatamente anteriores à pesquisa. Em Belo Horizonte e Rio de Janeiro é maior 
a proporção de professores com cinco a 10 anos de trabalho na mesma escola.
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Nas redes privada e especial (Gráfico 5.16) é maior a proporção de professores com 
cinco ou mais anos de trabalho.

 
Inserção cultural

As tabelas a seguir medem a frequência de leitura de livros ou revistas (da área de Edu-
cação) para demonstrar algumas diferenças entre os professores das diferentes redes e cida-
des em relação aos hábitos de estudo relacionados à profissão.

Nos dois casos, uma maioria de 54% a 76% lê livros e revistas duas ou mais vezes 
ao mês. No entanto, nos dois casos observa-se que a frequência de leitura é menor no 
Rio de Janeiro. Somente no caso dos professores das escolas do estrato especial é que 
se percebe um comportamento diferente. No geral, são muito poucos os professores 
que admitem não ler nem livros, nem revistas. No entanto, preocupa o fato de 27,4% só 
consultarem livros de vez em quando e mais de um terço (36,8%) só consultar revistas 
com esta mesma frequência.  
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A frequência de outras práticas culturais aparece nas tabelas a seguir. A leitura de li-
vros não relacionados à área de Educação não é tão frequente quanto a leitura de livros 
pertinentes à prática profissional (Tabelas 5.7 e 5.8). Mesmo assim, mais da metade dos 
professores lê livros de literatura duas vezes ou mais por mês e somente 2,6% não têm o 
hábito desse tipo de leitura. 

A Tabela 5.9 mostra as respostas dos professores sobre a frequência de participação em 
diferentes atividades culturais durante os 12 meses anteriores à aplicação do questionário.

As respostas indicam que ir ao cinema e à livraria são as duas atividades mais frequentes. 
Em ambos os casos, a metade ou mais da metade dos professores vai ao cinema ou à livraria 
três vezes ou mais no período de um ano. Ir a concertos de música clássica e a espetáculos 
de balé (ou dança) são as menos frequentes.

Há diferenças notáveis no comportamento cultural dos professores das diferentes 
redes de ensino. Em todos os casos, incluindo as visitas ao museu e teatro, são os profes-
sores das escolas pertencentes ao estrato especial que mostram as frequências maiores. 
Como já foi observado, são esses os professores com nível de formação e renda maior, e 
que moram majoritariamente no Rio de janeiro, os que têm acesso mais fácil a espetácu-
los culturais dessa natureza.

Quanto à frequência de participação, os professores das escolas privadas mostram comporta-
mento similar aos professores das escolas municipais, com idas esporádicas a museus e teatros.29 
A falta de contato pessoal direto com o teatro e os espetáculos de música e dança da metade 
(ou mais) dos professores sugere um nível cultural aquém do ideal para os responsáveis 
pela formação inicial dos alunos das primeiras séries.

29 É alta a proporção de professores das redes estaduais que não participam das diferentes atividades culturais listadas. 
No caso de cinema, teatro, dança e museu é maior o número de professores estaduais que não participaram nenhuma 
vez dessas atividades ao longo dos 12 meses anteriores à pesquisa. Da mesma forma, é quase sempre o professor 
estadual quem menos aproveitou essas oportunidades culturais três vezes ou mais no ano anterior.
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De modo geral, os professores de Campo Grande têm uma vida cultural menos ativa. 
Esta é a única cidade em que menos de um terço dos professores vai ao cinema três ou mais 
vezes por ano e só uma pequena minoria (1,9% e 10,3%) aproveita oportunidades de ver 
espetáculos culturais. Os professores das outras três cidades têm uma vida cultural mais 
movimentada. Campinas é a cidade em que os professores mais vão ao cinema, aos concer-
tos, às livrarias e aos espetáculos de dança. Em Belo Horizonte, é maior a proporção que vai 
ao teatro e, no Rio de Janeiro, a que vai aos museus.

B) CARACTERÍSTICAS DOS DIRETORES
Os diretores das escolas GERES foram incorporados à pesquisa por serem os respon-

sáveis pela gestão administrativa e pedagógica das escolas, dimensões importantes que de-
marcam o contexto em que as atividades de ensino e aprendizagem ocorrem e as influên-
cias da escola no desempenho dos alunos. 

As estatísticas descritivas apresentadas nesta seção referem-se ao total de 300 escolas 
para as quais há informação sobre os diretores e caracterizam a direção das escolas que par-
ticiparam do GERES. No caso dos diretores, quando há, para a mesma escola, informa-
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ções em anos diferentes, indicando que houve mudança na direção ao longo do período 
considerado pelo GERES, levou-se em conta a informação fornecida pelo diretor no ano 
mais recente. As informações foram recolhidas em 300 escolas entre os anos de 2005 (293 
diretores), 2006 (280 diretores) e 2008 (96 diretores).

O questionário, respondido pelo próprio diretor, contempla questões sobre caracteri-
zação demográfica do diretor, formação profissional, práticas culturais, condições de traba-
lho, interação escola/comunidade e organização da escola. 

Caracterização demográfica do diretor
Dos 249 diretores que responderam à questão sobre gênero, apenas 12,4% são homens 

e 87,6% são mulheres, conforme a Tabela 5.11, refletindo a forte presença feminina na ges-
tão do Ensino Fundamental. 

Com relação à idade, os diretores têm, em sua grande maioria (64%), mais de 40 anos, 
embora haja um percentual expressivo (14,8%) de diretores bastante jovens, com até 24 
anos. A distribuição da idade por categorias está na Tabela 5.12.

A Tabela 5.13 mostra que em Belo Horizonte e Campinas há uma tendência à concen-
tração dos diretores na faixa etária mais jovem (até 24 anos), com percentuais respectiva-
mente de 23,4% e 38,1%, respectivamente. O oposto ocorre em Salvador, que concentra 

Gênero Percentual VálidoFrequência

 Masculino

Feminino

Total

31

218

249

12,4

87,6

100,0

Idade Percentual VálidoFrequência

 Até 24 anos

De 25 a 29 anos

De 30 a 34 anos

De 35 a 39 anos

De 40 a 44 anos

De 45 a 49 anos

De 50 a 54 anos

Mais de 55 anos

Total

35

15

16

19

41

47

59

4

236

14,8

6,4

6,8

8,1

17,4

19,9

25,0

1,7

100,0
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36,2% dos diretores na faixa etária dos 50 aos 54 anos, seguido da cidade do Rio de Janeiro, 
onde cerca de 32% dos diretores têm entre 45 e 49 anos de idade, e de Campo Grande, 
onde 30,2% dos diretores têm entre 40 e 44 anos de idade.

 

Com relação à cor da pele declarada pelos diretores, na Tabela 5.14 é possível ob-
servar que a metade dos diretores se considera branco, enquanto os pretos são apenas 
10,7% dos respondentes. 

 

Mais de 90% dos diretores têm mais de R$ 1.566 de renda familiar bruta. Mas há dire-
tores, um pequeno percentual, que declaram receber menos de R$ 1.044. No entanto, um 
percentual expressivo (23,9%) declarou ter renda familiar maior que R$ 5.161. O Gráfico 
5.17 a seguir apresenta a distribuição. 
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Formação profissional
Grande parte dos diretores considerados (91%) na pesquisa tem formação superior, 

sendo que, desses, mais de 45% são graduados em Pedagogia e mais de 30% em outras li-
cenciaturas. Ainda há diretores sem curso superior e apenas três que não concluíram o En-
sino Médio. As frequências e os percentuais estão na Tabela 5.15 a seguir.

Menos do que o Ensino Médio

Ensino Médio – Magistério

Ensino Médio

Ensino Superior – Pedagogia

Ensino Superior – Licenciatura

Ensino Superior – Outros

Total

3

11

4

92

61

30

201

1,5

5,5

2,0

45,8

30,3

14,9

100,0

Percentual 
VálidoFrequênciaFormação do(a) Diretor(a)

25,0

22,5

20,0

17,5

15,0

12,5

10,0

7,5

5,0

2,5

0,0

M
ais de R$ 5.161

R$ 4.161 a R$ 5.160

R$ 3.121 a R$ 4.160

R$ 2.341 a R$ 3.120

R$ 1.567 a R$ 2.340

R$ 1.306 a R$ 1.566

R$ 1.045 a R$ 1.305

R$ 784 a R$ 1.044

R$ 523 a R$ 783

R$ 261 a R$ 522
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Quando se considera separadamente o estrato ou a cidade, a escolaridade dos diretores 
apresenta o mesmo comportamento. Em todas as cidades ou redes, a maior parte dos diretores 
tem curso superior, embora, na rede estadual, a maior parte deles (23 diretores) tenha curso 
superior em alguma licenciatura, o mesmo acontecendo, com pouca diferença, em Belo Hori-
zonte e Salvador.30 Os Gráficos 5.18 e 5.19 apresentam os valores absolutos dessa distribuição. 

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
Menos do que 
o Ensino Médio

Ensino Médio 
– Magistério

Ensino Médio Ensino Superior 
– Pedagogia

Ensino Superior
– Licenciatura

Ensino Superior
– Outros

Especial Estadual Municipal Privada

25

20

15

10

5

0
Menos do que 
o Ensino Médio

Ensino Médio 
– Magistério

Ensino Médio Ensino Superior 
– Pedagogia

Ensino Superior
– Licenciatura

Ensino Superior
– Outros

Belo Horizonte Campinas Campo Grande Rio de Janeiro Salvador

30 Quando dividido por rede ou cidade, o total de diretores em cada uma é pequeno, o que inviabiliza a consideração 
das frequências relativas.
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Dos diretores que têm ensino superior, a maior parte cursou a graduação em instituição 
privada, seguida por instituições públicas estaduais e federais (Tabela 5.16), a maior parte 
deles (68%) em universidades (Tabela 5.17).  

Entre os diretores que chegaram a cursar alguma pós-graduação, 83% (mas apenas 43% 
do total) fizeram alguma especialização. Cerca de 10% cursaram alguma pós-graduação 
stricto sensu. As frequências e os percentuais válidos estão na Tabela 5.18. A ênfase da pós-
-graduação é em áreas relacionadas à educação, seja a de Gestão, Pedagogia ou outras, e 
apenas 6% dos diretores cursaram alguma pós-graduação com ênfase em outra área, como 
mostra a Tabela 5.19. 

 

Pública Federal

Pública Estadual

Pública Municipal

Privada

Total

24

29

1

142

196

12,2

14,8

0,5

72,4

100,0

Percentual 
VálidoFrequência

Faculdade Isolada

Centro Universitário

Universidade

Total

39

23

132

194

20,1

11,9

68,0

100,0

Percentual 
VálidoFrequência

Atualização

Especialização

Mestrado

Doutorado

Total

8

120

12

3

143

5,6

83,9

8,4

2,1

100,0

Percentual 
Válido

Modalidade mais alta de 
pós-graduação Frequência

59

64

19

10

143

38,8

42,1

12,5

6,6

100,0

Percentual 
VálidoFrequência
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Condições de trabalho e experiência docente
Com relação aos salários, mais de 70% dos diretores ganham entre R$ 1.567,00 e R$ 4.160,00 
e 6% deles declararam ganhar menos que R$ 1.044,00 por mês. A distribuição do salário bru-
to dos diretores pode ser observada no Gráfico 5.20. 

25,0

22,5

20,0

17,5

15,0

12,5

10,0

7,5

5,0

2,5

0,0

M
ais de R$ 5.161

R$ 4.161 a R$ 5.160

R$ 3.121 a R$ 4.160

R$ 2.341 a R$ 3.120

R$ 1.567 a R$ 2.340

R$ 1.306 a R$ 1.566

R$ 1.045 a R$ 1.305

R$ 784 a R$ 1.044

R$ 523 a R$ 783

R$ 261 a R$ 522
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Quando se considera o salário por rede ou cidade, a distribuição é semelhante, con-
centrando-se os salários nas categorias entre R$ 1.306 e R$ 1.566 até R$ 3.121 a R$ 4.160, 
como mostram os Gráficos 5.21 e 5.22, a seguir, que consideram as frequências absolutas 
em cada categoria.31

30

27

24

21

18

15

12

9

6

3

0

M
ais de R$ 5.161

R$ 4.161 a R$ 5.160

R$ 3.121 a R$ 4.160

R$ 2.341 a R$ 3.120

R$ 1.567 a R$ 2.340

R$ 1.306 a R$ 1.566

R$ 1.045 a R$ 1.305

R$ 784 a R$ 1.044

R$ 523 a R$ 783

R$ 261 a R$ 522

Especial Estadual Municipal Privada

30 Como anteriormente, fica a observação de que, quando dividido por rede ou cidade, o total de diretores em cada 
uma é pequeno, o que inviabiliza a consideração das frequências relativas.
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É interessante observar que, para os diretores das escolas consideradas, os salários 
parecem não estar relacionados à formação. Os diretores que declaram receber salários 
mais baixos têm, com exceção de apenas um, formação superior, como é possível obser-
var na Tabela 5.20. 

30

27

24

21

18

15

12

9

6

3

0

M
ais de R$ 5.161

R$ 4.161 a R$ 5.160

R$ 3.121 a R$ 4.160

R$ 2.341 a R$ 3.120

R$ 1.567 a R$ 2.340

R$ 1.306 a R$ 1.566

R$ 1.045 a R$ 1.305

R$ 784 a R$ 1.044

R$ 523 a R$ 783

R$ 261 a R$ 522

Belo Horizonte Campinas Campo Grande Rio de Janeiro Salvador

2

2

1

3

4

2

10

1

2

3

2

3

3

4

3

21

22

16

6

4

84

2

2

3

19

13

9

3

3

54

1

2

4

4

6

7

3

27

5

4

3

6

8

47

44

35

16

12

180

R$ 261 a R$ 522

R$ 523 a R$ 783

R$ 784 a R$ 1.044

R$ 1.045 a R$ 1.305

R$ 1.306 a R$ 1.566

R$ 1.567 a R$ 2.340

R$ 2.341 a R$ 3.120

R$ 3.121 a R$ 4.160

R$ 4.161 a R$ 5.160

Mais de R$ 5.161

Total

Salário bruto do(a) 
diretor(a) na escola

Menos do 
que o Ensino 

Médio

Ensino 
Médio 

Magistério
Ensino 
Médio

Ensino 
Superior 

Pedagogia

Ensino 
Superior  

Licenciatura

Ensino 
Superior  
Outros

Total

Escolaridade do(a) diretor(a)

Tabela 5.20. Salário bruto dos diretores segundo a escolaridade
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Mais de 3/4 dos diretores não têm outra atividade para complementar renda, ou seja, a 
maioria dos diretores tem apenas no trabalho escolar sua fonte de renda. Entre os que pos-
suem outra atividade, um pouco mais da metade tem atividade ligada à área de educação. 
Os valores aparecem na Tabela 5.21 a seguir.

Mais de 80% dos diretores trabalham apenas na escola pesquisada pelo GERES, e ape-
nas quatro declararam que trabalham em três escolas ou mais. Mais de 80% deles têm carga 
horária de mais de 31 horas semanais na escola e apenas 10% trabalha menos de 30 horas 
semanais, conforme resultados das Tabelas 5.22 e 5.23. 

Sim, na área de Educação

Sim, fora da área de Educação

Não

Total

34

21

192

247

13,8

8,5

77,7

100,0

Percentual 
VálidoFrequência

Apenas nesta escola

Em duas escolas

Em três escolas

Em quatro escolas ou mais

Total

213

34

2

2

251

84,9

13,5

0,8

0,8

100,0

Percentual 
VálidoNº de Escolas Frequência

Tabela 5.22. Número de escolas em que 
o diretor trabalha
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Com relação à experiência do diretor, pode-se dizer que os diretores considerados são 
bastante experientes: mais de 3/4 deles disseram que têm mais de 15 anos de experiência 
na área educacional (Tabela 5.24). 

Por sua vez, a experiência na direção tem uma distribuição menos concentrada, como 
pode ser observado pelo tempo na direção em anos consecutivos apresentados na Tabela 
5.24: cerca de 1/4 tem menos de 2 anos ininterruptos de experiência na direção, outro 1/4 
tem entre 2 e 4 anos de experiência, outro 1/4 tem entre 5 e 10 anos, e o último 1/4 tem 
mais de 10 anos de experiência em anos ininterruptos na direção. A Tabela 5.25 apresenta 
a experiência em anos não consecutivos, cuja distribuição também é pouco concentrada.

Menos de 2 anos

De 2 a 4 anos

De 5 a 10 anos

De 11 a 15 anos

Mais de 15 anos

Total

1

2

12

26

156

197

0,5

1,0

6,1

13,2

79,2

100,0

Percentual 
VálidoAnos Frequência

Tabela 5.24. Anos de trabalho do diretor 
em educação

Menos de 2 anos

De 2 a 4 anos

De 5 a 10 anos

De 11 a 15 anos

Mais de 15 anos

Total

63

67

64

22

36

252

25,0

26,6

25,4

8,7

14,3

100,0

Percentual 
VálidoAnos Frequência

Tabela 5.25. Anos de trabalho ininterruptos 
na direção da escola

Menos de 2 anos

De 2 a 4 anos

De 5 a 10 anos

De 11 a 15 anos

Mais de 15 anos

Total

37

36

82

40

53

248

14,9

14,5

33,1

16,1

21,4

100,0

Percentual 
VálidoAnos Frequência



97

5. os perfis dos professores, diretores e Alunos

Para traçar um perfil dos diretores, é interessante observar a frequência com que eles 
leem. Na Tabela 5.27, pode-se observar que, do total de respondentes, pelo menos 65% diz 
ler duas vezes por mês livros ou revistas de educação ou gestão escolar, enquanto os livros 
de literatura em geral são apenas consultados de vez em quando pela maioria dos respon-
dentes (50,6%) ou lidos duas vezes por mês por 46% dos diretores. Esses dados indicam 
que os diretores se preocupam com informações que envolvem a área em que atuam.

Interação escola/comunidade
Os resultados a seguir se dividem em dois blocos: da relação da comunidade com a 

escola e da relação do diretor com a comunidade. No primeiro caso, apresentado na Tabela 
5.28, observam-se dois conjuntos de resultados. No primeiro, em que atividades da escola 
envolvem a comunidade, a frequência de participação é expressiva: mais de 70% em quase 
todas as questões. Por outro lado, quando se trata do envolvimento da comunidade com 
a vida escolar, a participação é ainda pequena, ao redor de 20% segundo os diretores das 
escolas consideradas. 
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No que diz respeito à participação da direção em atividades da comunidade, o que se 
pode dizer é que, embora ela aconteça, é muito esparsa e pouco frequente.

Organização da escola
O primeiro ponto sobre a organização da escola diz respeito à forma pela qual o diretor 

assumiu o cargo. As maiores frequências, como pode ser observado na Tabela 5.30, são 
de processos que envolvem certificação/seleção e/ou eleição, embora mais de 10% dos 
diretores tenham chegado ao cargo por algum tipo de indicação (os percentuais são equi-
valentes quando consideradas em separado cada uma das redes). 

Tabela 5.29. Envolvimento do diretor com a comunidade

Tipo de envolvimento Total

Com que frequência o(a) diretor(a) faz compras na 

comunidade onde a escola está localizada?

Com que frequência o(a) diretor(a) vai a eventos na 

comunidade onde a escola está localizada?

Com que frequência o(a) diretor(a) vai a eventos religiosos 

que os alunos também frequentam?

Com que frequência o(a) diretor(a) visita a casa de alunos 

da escola?

Com que frequência o(a) diretor(a) encontra com líderes 

comunitários?

Com que frequência o(a) diretor(a) encontra com 

representantes de organizações e associações de bairro 

que assistem crianças e jovens?

247

235

237

233

238

186

10,1

26,4

51,5

57,5

33,6

29,0

6,9

34,5

16,9

18,0

30,3

31,7

9,3

6,4

0,8

4,7

8,4

6,5

40,1

29,4

20,7

15,9

19,7

24,7

33,6

3,4

10,1

3,9

8,0

8,1

Nunca
Uma 

vez por 
bimestre

Uma vez 
por mês

Algumas 
vezes 

por mês
Semanal-

mente

78

49

43

11

4

11

17

213

36,6

23,0

20,2

5,2

1,9

5,2

8,0

100,0

Percentual 
Válido

Processo pelo qual o(a) diretor(a) 
assumiu a direção da escola Frequência

Tabela 5.30. Formas de acesso ao cargo 
de diretor
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Com relação à formação de turmas e atribuição de turmas aos professores, os resultados 
estão apresentados nas Tabelas 5.31 e 5.32. Entre os critérios listados para a formação das 
turmas considerados na pesquisa, os mais frequentes envolvem homogeneidade com rela-
ção à idade e heterogeneidade com relação ao rendimento.  

A atribuição de professores às turmas segue critérios diversos, sendo o mais comum a 
decisão de direção e supervisão.

Ainda sobre a organização da escola, convém observar a forma como os diretores des-
crevem a busca por vagas na escola. A maior parte das escolas (quase 40%), segundo os 
diretores, tinha vagas disponíveis após as matrículas dos alunos, e apenas 17% delas preen-
cheu as vagas disponíveis com a procura. Os dados aparecem na Tabela 5.33.

A escola só tem uma turma

Homogêneas quanto à idade

Homogêneas quanto ao 

rendimento escolar

Heterogêneas quanto à idade

Heterogêneas quanto ao 

rendimento escolar

A formação das turmas não 

obedeceu a nenhum destes 

critérios

Total

71

44

20

15

28

63

241

29,5

18,3

8,3

6,2

11,6

26,1

100,0

Percentual 
VálidoFrequência

34

33

49

37

16

2

31

36

238

14,3

13,9

20,6

15,5

6,7

0,8

13,0

15,1

100,0

Percentual 
VálidoPrincipal critério Frequência

Tabela 5.32. Principal critério da direção para a atribuição das turmas GERES aos professores
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Ainda sobre a organização da escola, convém observar a forma como os diretores des-
crevem a busca por vagas na escola. A maior parte das escolas (quase 40%), segundo os 
diretores, tinha vagas disponíveis após as matrículas dos alunos, e apenas 17% delas preen-
cheu as vagas disponíveis com a procura. Os dados aparecem na Tabela 5.33.

Com relação às ações da escola para diminuir as faltas dos alunos, quase todos os di-
retores que responderam às questões disseram tomar várias das providências considera-
das, conforme mostra a Tabela 5.34. Chamar os pais na escola é a ação que praticamente 
todas eles adotam.

C) A CARACTERIZAÇÃO DA GERAÇÃO ESCOLAR 2005 
O plano amostral do Projeto GERES consistiu num recorte do universo brasileiro de 

escolas de Ensino Fundamental (ver capítulo 2). Uma vez selecionadas as escolas, foram in-
corporados todos os alunos da 1ª série que já tinham alguma exposição prévia à alfabetiza-
ção. A metodologia da pesquisa, em termos do tipo de prova a ser aplicada na 1ª onda, pedia 
o nível de compreensão do código de escrita típico de alunos com um ano de alfabetização. 
Na prática, este critério permitiu a incorporação de todos os alunos que tinham passado 
pela pré-escola ou por classes de alfabetização. No caso da grande maioria das escolas da 
cidade de Salvador e algumas de Campinas, acreditou-se que os alunos da 1ª série não tives-
sem esta experiência prévia. Nesse caso, como a 1ª série representava a primeira exposição 
do aluno ao processo de alfabetização, foi necessário optar pela inclusão de alunos da 2ª 
série, o que hoje corresponderia ao 3º ano do Ensino Fundamental de 9 anos.32

95

42

59

53

249

38,2

16,9

23,7

21,3

100,0

Percentual 
VálidoProcura por vagas Frequência

Tabela 5.33. Procura por vagas na escola para as turmas do início do Ensino Fundamental

Professores foram orientados a falar com os alunos

Pais foram avisados por escrito 

Pais foram avisados por telefone ou por mensageiro da escola

Pais foram chamados à escola

O assunto foi tratado com os pais nas reuniões escolares

202

190

188

232

169

95,28

89,20

88,26

98,31

81,64

Percentual 
VálidoProvidências para diminuir faltas dos alunos Frequência

Tabela 5.34. Providências tomadas pela direção da escola para diminuição das faltas dos alunos
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A inclusão dos alunos foi realizada mediante um processo de cadastramento, levado a 
cabo em cada escola pelos pesquisadores. A Tabela 5.35 mostra o conjunto de alunos ca-
dastrados no primeiro ano da pesquisa, 2005, de acordo com suas turmas e escolas, por 
município, estrato33 e série.  

32 Para não confundir o leitor, utilizaremos a nomenclatura (1ª e 2ª séries) que estava em uso na maioria das escolas à 
época da pesquisa.

32 A categoria estrato representa a rede ou dependência administrativa das escolas, com a exceção do estrato especial – 
uma categoria que engloba os centros de aplicação ligados às universidades tanto federais quanto estaduais no Rio 
de Janeiro e em Belo Horizonte, e escolas federais seletivas do Rio de Janeiro.
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Esta tabela ajuda-nos a dimensionar o universo de alunos participantes da 1ª onda de 
coleta de informações do projeto, bem como deixa mais evidente a localização do grupo 
de alunos que não contava com a experiência de pré-escola, ou seja, os alunos de 2ª série 
presentes nos municípios de Campinas e Salvador. Para eles, a pesquisa GERES encer-
rou-se em 2007, um ano antes do encerramento da coleta de dados junto aos demais.

A Tabela 5.36 mostra a evolução da pesquisa em termos do número de alunos ca-
dastrados por série em cada uma das cinco ondas de coleta de informações. Como se 
pode ver, com cada onda, o número de alunos participantes cresce até chegar a um total 
de quase 28.700 na 3ª onda. Este crescimento se deve principalmente ao aumento no 
número de turmas a que pertencem os alunos cadastrados na 1ª onda. Como explicado 
anteriormente, a pesquisa não deixou de acompanhar os alunos que foram retidos e não 
deixou de incorporar os novos alunos que se juntaram às turmas dos alunos GERES. 
À medida que os alunos GERES foram se espalhando em número cada vez maior de 
turmas, foi sendo incorporado à pesquisa um número cada vez maior de alunos. Esta 
expansão foi agravada pelo aumento no número de escolas participantes na cidade de 
Rio de Janeiro devido à decisão das autoridades municipais de transferir alunos GERES 
para outras escolas. No total foram 121.320 cadastramentos ao longo da pesquisa de um 
total de 39.342 alunos diferentes.

A Tabela 5.36 também identifica diferenças no fluxo dos alunos entre as séries. Em 
Campo Grande a taxa de retenção dos alunos na 1ª série foi de aproximadamente 37%, en-
quanto no Rio de Janeiro somente 7% dos alunos cadastrados no final da 1ª série em 2005 
ainda se encontravam nessa mesma série no ano seguinte. Não há alunos cadastrados em 
Salvador na 5ª onda pelo fato de os alunos terem chegado à 4ª série na onda anterior.  
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O perfil da Geração Escolar 2005
Dos 21.529 alunos cadastrados nas escolas selecionadas no primeiro ano, apenas 10.836 

(50,3%) chegaram a se cadastrar de novo na onda final da pesquisa, conforme Tabela 5.37. 
Este grupo de alunos, que permaneceu e se recadastrou pela última vez em 2008, deve ser 
considerado o grupo que define a Geração Escolar 2005, painel que descreveremos nesta 
seção, o que implica a eliminação desta análise de todos os alunos que se juntaram à pes-
quisa após a 1ª onda, alguns dos alunos de Campinas que iniciaram a pesquisa na 2ª série e 
a totalidade dos alunos do polo Salvador. 

A Geração Escolar que fez parte do painel que acompanhamos entre 2005 e 2008 
poderia ter sido definida de formas diferentes. Por exemplo, poderia ter-se usado como 
critério a presença em todas as provas, em todos os anos da pesquisa. Porém, esta de-
finição se torna desnecessariamente rigorosa diante da possibilidade de imputação de 
certos dados faltantes. A definição efetivamente empregada foi, portanto, a presença do 
aluno no 1º e no último recadastramento dos alunos, efetuado todo ano no princípio 
do 2º semestre. O aluno que esteve presente na escola ao longo desse período, indepen-
dentemente do número de vezes em que fez as provas, pode ser considerado membro da 
Geração Escolar 2005.
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(Tabela 5.36 continuação) 
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A Tabela 5.38 identifica as séries em que os alunos da Geração Escolar 2005 se encon-
travam quando foram cadastrados no início da pesquisa e quando foram recadastrados pela 
última vez na 5ª onda. Também foi calculada a taxa de sobrevivência da Geração Escolar 
para cada cidade. Observa-se que a sobrevivência da Geração Escolar varia de 69,5% no Rio 
de Janeiro a 46,6% em Campo Grande.

o de alunos cadastrados na 1ª onda, que se recadastraram na 5ª onda, 
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Os gráficos a seguir se concentram nas características demográficas da Geração Escolar 
2005 (N: 10.836). Como será demonstrado posteriormente, estas características são im-
portantes para as análises dos resultados obtidos longitudinalmente. 

(tabela 5.38 continuação) 
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O Gráfico 5.23, contendo a distribuição do painel por gênero, mostra que na 1ª série o 
número de meninos e meninas é igual. Esta distribuição é confirmada nos gráficos seguin-
tes, que separam os alunos da Geração Escolar 2005 por cidade e por estrato.
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A distribuição do painel por cor/raça no Gráfico 5.26, a partir das respostas dos pró-
prios alunos ao questionário aplicado em 2008, reflete uma preponderância de alunos ne-
gros, de cor parda e preta. 



108

Nas distribuições por cidade e estrato, logo a seguir, o que se observa são diferenças 
significativas na composição racial do alunado conforme a localização. Em Belo Horizonte 
a proporção de alunos pardos é quase o dobro de alunos brancos, enquanto em Campinas 
há uma quase igualdade na distribuição desses dois grupos. A proporção de alunos pretos, 
de aproximadamente 10%, é quase igual nas quatro cidades. Os estratos especial e privado 
mostram percentuais de alunos brancos significativamente maiores que os estratos de es-
colas públicas, espelhando a associação entre cor/raça e nível socioeconômico, ao mesmo 
tempo em que revelam proporções de alunos negros mais baixas.
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O Gráfico 5.29, que mostra a distribuição do painel pela idade dos alunos em 2008, 
indica ter a grande maioria começado a pesquisa quatro anos antes, com idade entre 7 ou 
8 anos, e que o número de alunos fora dessa faixa etária, por ter começado com 6 anos ou 
com 9, é de menos de 5%.

 Quando a distribuição etária é mostrada por cidade, observa-se que a tendência de os 
alunos estarem na 1ª série com 8 anos é maior no Rio de Janeiro, elevando a 50% a propor-
ção do painel com 11 anos em 2008. Em contraste, a proporção do painel de Campo Gran-
de com essa idade no final da pesquisa foi de 11%. Uma explicação parcial dessa diferença é 
fornecida pelo Gráfico 5.30, que mostra a tendência de os alunos do estrato especial, con-
centrados principalmente no Rio de Janeiro, estarem com 11 anos em 2008.
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Os gráficos a seguir retratam a situação dos alunos do painel em 2008 em relação à série 
cursada naquele ano e se esta representava alguma defasagem idade/série. O que se obser-
va é que a grande maioria dos alunos que responderam estava na série adequada e não mos-
trava, portanto, nenhum grau de adiantamento ou de defasagem (Gráfico 5.32). Conforme 
o Gráfico 5.33, os poucos alunos que se mostram adiantados se concentram principalmen-
te em Campo Grande. Tanto este quanto o Gráfico 5.34 revelam que a defasagem não está 
associada com determinado município ou estrato.
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Os gráficos a seguir mostram que, de modo geral, os alunos da 1ª série que compuseram 
o painel já tinham alguma experiência pré-escolar, conforme previsão dos pesquisadores. 
Esta proporção chega a mais de 90% no caso do Rio de Janeiro e também nos casos dos 
estratos especial e privado.
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D) O NÍvEL SOCIOECONôMICO (NSE) DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO GERES
A pesquisa buscou agregar informações a respeito dos pais e/ou responsáveis dos alu-

nos para poder determinar o nível socioeconômico de todos os alunos participantes. A 
realidade brasileira é marcada por desigualdades sociais que afetam os espaços educacio-
nais e demarcam diferenças substanciais nos processos de aprendizagem. Neste sentido, o 
aspecto socioeconômico do alunado torna-se variável fundamental para a compreensão do 
percurso de aprendizagem dos alunos. 

O cálculo do nível socioeconômico dos alunos participantes também é demandado 
pelo modelo HLM34 (Hierarchical Linear Model), a ser aplicado na hierarquização dos fa-
tores envolvidos na aprendizagem escolar. Este modelo requer um cálculo do NSE de cada 
aluno, tanto para medir o efeito desse construto quanto para eliminar a sua influência ao 
calcular o efeito dos fatores escolares. 

Em fevereiro de 2005, foi enviada uma carta aos pais ou responsáveis dos alunos par-
ticipantes que, além de informar os objetivos da pesquisa e de solicitar autorização para a 
participação dos filhos, avisava a necessidade de responder a um questionário que ajudaria 
o projeto a conhecer os contextos familiares e educacionais dos alunos, tendo em vista a 
influência destes fatores sobre a aprendizagem. 

34 Para maiores detalhes, ver capítulo 6.
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 O Projeto GERES entende que o nível socioeconômico é um construto teórico, ou 
seja, “uma variável latente (não diretamente observada) cuja medida é feita pela agregação 
de informações sobre a educação, a ocupação e a riqueza ou rendimento dos indivíduos” 
(Alves e Soares, 2009, p. 2). Foram pensadas diferentes possibilidades metodológicas para 
a obtenção destas informações. Inicialmente, considerou-se a possibilidade de envio de 
correspondência contendo o questionário a ser respondido pelos pais ou responsáveis. Po-
rém, esta possibilidade foi descartada, uma vez constatado que os registros escolares nem 
sempre continham o endereço correto dos alunos. A literatura também revelava um baixo 
percentual (em torno de 25%) de devolução desse tipo de questionário, o que seria uma 
taxa inaceitável dada a importância da medida socioeconômica. 

Foi cogitada, então, a possibilidade de realizar as entrevistas por telefone, a partir de um 
Call Center, mas esta hipótese também foi descartada devido às dificuldades na obtenção 
dos números telefônicos das famílias. Outra sugestão foi a visita aos domicílios, também ve-
tada pelo custo e pela dificuldade conhecida em determinar o local de moradia das famílias 
a partir dos registros da escola. Essas dificuldades se confirmaram, posteriormente, durante 
a realização de pesquisa do Observatório Sociológico Família e Escola (Osfe-FAE-UFMG) 
junto às famílias de uma subamostra de alunos GERES em Belo Horizonte.

Os pesquisadores GERES perceberam a necessidade de solicitar a colaboração das 
escolas na aplicação dos questionários dos pais. Sendo assim, realizaram reuniões com as 
escolas participantes para discutir a metodologia mais adequada. Foi pensada a realização 
de reuniões com os pais para o preenchimento do questionário nas escolas, mas a maioria 
entendeu que o melhor procedimento seria encaminhar o questionário via os filhos. Ao fi-
nal deste diálogo, foi elaborado um questionário capaz de captar as informações suficientes 
para o cálculo do NSE e uma carta dirigida aos pais, explicando a importância do seu preen-
chimento. Ao longo dos últimos três anos da pesquisa, estes questionários foram confiados 
aos alunos, que deveriam entregá-los aos pais ou responsáveis, para que eles fornecessem 
suas informações. Os questionários eram, então, devolvidos pelos alunos aos seus professo-
res, que os guardavam para posterior recolhimento pela equipe de pesquisadores. 

O questionário possuía questões sobre escolaridade, presença de itens de conforto na 
residência, endereço, principal ocupação e funções desempenhadas no trabalho pelos pais 
ou responsáveis dos alunos. A metodologia empregada para o cálculo de NSE levou em 
consideração as questões referentes aos seguintes construtos: Escolaridade, Renda e Ocu-
pação. Os construtos, as variáveis e as categorias presentes no questionário de pais e utiliza-
das no cálculo estão descritas na Tabela 5.39.
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O método para a obtenção de indicadores de nível socioeconômico varia bastante nas 
pesquisas sociais. A revisão de literatura realizada por Alves e Soares (2009) revela que exis-
tem estudos em que o construto escolaridade dos pais é aceito como suficiente para a men-
suração do NSE, enquanto outras pesquisas usam o indicador de escolaridade como forma 
indireta de conseguir informações sobre a renda, uma vez que a obtenção direta desses da-
dos é considerada difícil. Uma alternativa é a estimação da renda indiretamente de acordo 
com o local de residência da família. O pressuposto é que as moradias compartilham uma 
vizinhança que pode ser caracterizada em termos de sua composição social e econômica 
(Krieger et al., 1997; Alves e Soares, 2009).35 Nota-se que nosso método leva em conta 
apenas a escolaridade da mãe, descartando a informação sobre o pai. Essa escolha deveu-se 
ao fato de o efeito da mãe na escolarização dos filhos ser considerado superior ao do pai 
(Buchmann, 2002). A seguir, apresentamos dois gráficos sobre o construto escolaridade 
para mãe e pai, que revelam características dos 22.165 alunos participantes cujos pais ou 
responsáveis responderam ao questionário.

 

34 Em 2009, Alves e Soares utilizaram uma metodologia mista para o cálculo do nível socioeconômico de uma 
subamostra do Projeto GERES, relacionando informações sobre escolaridade, ocupação, bens de conforto e faixa 
de rendimento por localidade. 
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Os gráficos mostram uma distribuição uniforme do nível de escolaridade dos responsá-
veis respondentes. Quando relacionamos a variável escolaridade dos pais com as variáveis 
de estrato e município dos alunos, vemos que o perfil da escolaridade dos responsáveis do 
sexo feminino e masculino apresenta-se distribuído de forma muito semelhante. As carac-
terísticas dos estratos municipal e estadual são muito semelhantes, da mesma forma que os 
estratos especial e privado. 
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Entre as respostas obtidas sobre a escolaridade dos pais, vemos que a escolaridade 
do pai ou responsável é menos citada que a da mãe ou responsável do sexo feminino. 
A Tabela 5.40 ilustra a proporção de respostas aos itens do questionário que foram 
utilizados no cálculo do NSE.
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A coleta de dados sobre nível socioeconômico corrobora os dados da literatura que 
indicam maior facilidade na obtenção de informações sobre escolaridade em detrimento 
daquelas relativas à renda e ocupação junto a adultos.

A dificuldade enfrentada na coleta de informações é sintetizada na análise das taxas de 
devolução do questionário. A Tabela 5.41 apresenta as taxas de devolução dos questioná-
rios distribuídos em cada um dos municípios participantes da pesquisa. Vemos que as taxas 
foram superiores a 67% apenas nos municípios de Belo Horizonte e Campinas. A devolu-
ção foi inferior a 50% apenas no município de Campo Grande. A taxa geral de devolução 
dos questionários foi de 57,2%, o que parece confirmar o acerto na escolha da opção meto-
dológica de entrega dos questionários aos alunos e posterior recolhimento.

Em 2007, junto à aplicação de testes da 4ª onda, foi realizado o pré-teste de um questio-
nário socioeconômico para os alunos. O instrumento era composto de 18 questões que 
indagavam sobre as características demográficas (sexo, cor/raça e idade) do aluno e os bens 
de conforto da sua casa. Ele serviu como um teste-piloto sobre a viabilidade da aplicação 
deste gênero de questionário a amostras de crianças. Em 2008, junto aos testes aplicados na 
5ª onda, foi apresentado aos alunos um questionário composto por 46 questões que inda-
gavam sobre: características demográficas (sexo, cor/raça e idade); escolaridade dos pais (a 
partir da mesma escala utilizada junto aos pais); bens de conforto (com escala equivalente à 
do questionário de pais); e itens sobre a motivação para o estudo. A Tabela 5.42 descreve as 
variáveis e as categorias presentes no questionário de alunos de 2008 que foram utilizadas 
posteriormente para o cálculo de NSE. 
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O objetivo deste segundo questionário foi ampliar o percentual de informações coleta-
das sobre os alunos para então mensurar o NSE dos mesmos. O número de respondentes 
do questionário atingiu 44,4% da amostra total de alunos. A Tabela 5.43 ilustra a taxa de 
respondentes nos municípios. Note que já não contamos com informações referentes ao 
município de Salvador, que fora desligado da pesquisa no ano anterior. 

Dentre os questionários preenchidos, muitas questões foram deixadas em branco pelos 
alunos. A Tabela 5.44 ilustra a proporção de respondentes para cada uma das questões refe-
rentes ao questionário dos alunos.



124

Vemos que a principal variável omitida pelos estudantes foi a escolaridade do responsável, 
fato que pode ser atribuído ao desconhecimento por parte dos alunos desta informação.

Após a coleta de dados entre pais e alunos, as informações obtidas ficaram distribuídas 
como apresentado na Tabela 5.45:

Perante a diversidade de informações, os pesquisadores GERES tiveram que pensar 
sobre a melhor escolha metodológica para a obtenção do NSE dos alunos pesquisados. 
A primeira alternativa seria a utilização de apenas uma das fontes de informação, ou seja, 
daquela com maior número de respostas válidas. Porém, viu-se pela Tabela 5.45 que o va-
lor percentual de informações provenientes dos diferentes questionários foi relativamente 
semelhante, o que dificultava a escolha entre eles. O objetivo de dispor de informações de 
NSE para o maior número de alunos seria dificultado com o descarte de uma das fontes. 
Além disso, ao analisar as respostas obtidas nos questionários para os construtos Escola-
ridade e Renda, que possuíam escalas semelhantes nos diferentes instrumentos, verificou-
-se uma baixa correlação entre os escores obtidos a partir de cálculos que utilizavam os 
questionários isoladamente (Correlação de Pearson = 0,619). Isso revelou que os alunos, 
muitas vezes, davam informações de status socioeconômico superior em relação à infor-
mação fornecida pelos pais. Sendo assim, a escolha metodológica final dos pesquisadores 
foi pela utilização das informações vindas dos dois questionários: nos casos em que ambas 
as informações estavam disponíveis, elas foram cruzadas, e nos casos com informações de 
apenas um instrumento, esta informação foi utilizada isoladamente. 

Ao criarmos um indicador que empregava todas as informações obtidas para os cons-
trutos – Escolaridade, Renda e Ocupação –, partimos do pressuposto de que todas as infor-
mações vindas dos questionários têm seu valor e acrescentam confiabilidade à medida de 
NSE, apesar de possuírem precisões diferentes. A Tabela 5.46 apresenta as variáveis utiliza-
das no cálculo e a origem das mesmas, segundo questionário aplicado.
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Para o construto Escolaridade possuíamos duas informações, a obtida no questionário 
de pais e a obtida no questionário do aluno. Ambas as informações referentes à escolaridade 
da mãe foram mantidas. Para o construto Renda, possuíamos informações de 26 itens, ou 
seja, informações de 13 itens vindos de cada um dos questionários aplicados. E finalmente, 
para o índice Ocupação, contávamos com a informação apenas do questionário de pais. 

Depois de padronizadas as respostas referentes ao construto Renda, foram eliminados 
os casos que apresentavam mais de 20 respostas inválidas (rasuras ou ausência de respos-
tas).  Em seguida, as 26 variáveis foram levadas para o programa Multilog, que estimou 
um único índice para Renda. Estes valores foram agrupados em cinco categorias através da 
metodologia de Cluster Means no software SPSS, e assim obteve-se um único valor que 
representou a renda de cada aluno. 

O trabalho com o construto Ocupação começou com a classificação das ocupações ci-
tadas pelos pais, a partir das categorias da Classificação Brasileira de Ocupações de 2002 
(CBO, 2002). Os códigos da CBO 2002 possuem seis dígitos: os quatro primeiros repre-
sentam a família ocupacional, e os dois últimos dígitos se referem ao código da ocupação; 
assim, servem para especificar melhor as ocupações descritas pelos informantes. Aos có-
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digos obtidos a partir da CBO 2002 foram atribuídos valores que representassem o sta-
tus econômico da ocupação. Estes valores resultaram da utilização do Isei (International  
Socio-economic Index of Occupational Status), criado por H. Ganzeboom.  O autor utili-
zou as categorias ocupacionais classificadas pelo Isco 88 (International Standard Classi-
fication of Occupations 1988), atribuindo valores de 16 a 90, com base na escolaridade e 
na renda típica de cada uma delas. Então o primeiro passo foi a conversão dos códigos da 
CBO 2002 para os da Isco 88,36 para então relacionar as informações com as escalas Isei. Os 
valores atribuídos às ocupações dos pais foram agrupados em quatro categorias, através da 
metodologia de Cluster. Para o cálculo do NSE, consideramos, entre as ocupações do pai e 
da mãe do aluno, aquela cujo status socioeconômico era maior. 

Ao final do processo de cálculo, foi construída uma base com quatro variáveis: as duas 
informações de Escolaridade da mãe, o índice estimado de Renda e o índice que representa 
a Ocupação de maior status socioeconômico entre os pais.  Estas variáveis foram levadas ao 
Multilog, que estimou o NSE de todos os alunos participantes. 

O NSE da Geração Escolar 2005
Em conformidade com os propósitos específicos deste capítulo, a seguir são mostra-

dos os resultados para o subconjunto dos alunos participantes que compõem a Geração 
Escolar 2005. A Tabela 5.47 revela que o NSE médio da Geração Escolar 2005 se situa ligei-
ramente acima da média do grupo de alunos participantes como um todo por não incluir 
alunos dos níveis socioeconômicos mais baixos. 

Nota-se pelo Gráfico 5.48 que em média os alunos do Rio de Janeiro têm nível so-
cioeconômico mais alto que as outras cidades. Por sua vez, o Gráfico 5.49 mostra que 
os alunos de nível socioeconômico mais baixo se concentram nas escolas públicas e 
que os alunos das escolas dos estratos especial e privado são basicamente os mesmos 
em termos socioeconômicos. 

  

36 Usamos para isso a tábua de conversão presente no site do Ministério do Trabalho http://www.mtecbo.gov.br/
conversao.asp. A correspondência dos códigos das ocupações, classificados segundo o Isco 88, e os respectivos índices 
na escala de Ganzeboom foram feitos utilizando-se macro do SPSS disponível no site do autor:  http://home.fsw.
vu.nl/~ganzeboom/pisa/. 
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Relacionando o indicador de NSE com a variável cor/raça (Gráfico 5.50), observa-
mos que o grupo de alunos autoclassificados como pretos se concentra abaixo do ponto 
médio da escala de NSE, enquanto quase 60% dos alunos brancos se encontram acima 
do ponto médio.  

Esta seção buscou fornecer algumas características dos alunos Geração Escolar 2005 
numa perspectiva introdutória, dando ao leitor uma visão preliminar sobre o perfil do 
painel da pesquisa GERES e dos esforços desempenhados pela equipe de pesquisa frente 
à necessidade de acompanhar este grupo num recorte longitudinal. Ressaltamos, porém, 
que será com a utilização do modelo HLM proposto em nossa metodologia que seremos 
capazes de relacionar todas estas variáveis, de modo a identificar a influência delas na 
aprendizagem dos alunos.
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E
ste capítulo é um prenúncio daquilo que a base de dados oferece em termos de es-
tudos sobre a conexão entre a aprendizagem e as características dos alunos e de suas 
escolas. Pela riqueza da pesquisa e o grau de detalhamento das informações geradas, 

podem-se prever numerosas novas investigações que futuramente farão uso desses dados. 
Mesmo se os pesquisadores originais da pesquisa GERES tivessem tido condições para 
aproveitar a base de dados, haveria sempre espaço para novas hipóteses e novas análises.

Mesmo assim, é importante mostrar o que a pesquisa efetivamente encontrou em 
termos da evolução na aprendizagem dos alunos ao longo dos primeiros anos do Ensino 
Fundamental e oferecer alguns estudos iniciais de como esta evolução se relaciona com 
o ambiente escolar e familiar. Para isso, é preciso explicitar primeiro os pressupostos da 
metodologia empregada para produzir a variável dependente dos estudos multinível, as 
proficiências dos alunos em português e matemática. Também precisa explicitar as escalas 
usadas para permitir a interpretação dos resultados dos alunos em termos do tipo e nível de 
aprendizagem alcançado.  

A) MODELOS E MéTODOS DE ESTIMAÇÃO DAS PROFICIÊNCIAS COGNITIvAS
As proficiências do GERES foram estimadas utilizando modelos da Teoria da Res-

posta ao Item (TRI).37 As vantagens dessa metodologia38 já são muito difundidas, mas há 
um fator especial: a TRI permite melhor comparabilidade de resultados de testes educa-
cionais construídos a partir de um conjunto de diferentes itens (questões de testes com 
uma regra de mensuração) e aplicados em diferentes momentos, exatamente como são 
as ondas do GERES.

Desse modo, dadas as características dos grupos de alunos avaliados nas diferentes on-
das, frente às características dos testes e, em particular, o fato de os itens serem de múltipla 
escolha e ainda diante da disponibilidade de softwares comerciais, o modelo mais indicado 
foi o de três parâmetros para grupos múltiplos. Nesse modelo, a probabilidade de o aluno 

6. A APRENDIZAGEM E AS CARACTERÍSTICAS 
DOS ALUNOS E DAS ESCOLAS: 

estudos iniciais de eficácia e equidade

37 A TRI é muito utilizada no Brasil em avaliações em larga escala, particularmente na estimação das habilidades 
cognitivas dos alunos participantes dos programas nacionais de avaliação educacional (Saeb e Prova Brasil).

37 Referências sobre TRI: Baker F. e Kim S-H. Item Response Theory. Marcel Dekker: New York, 2004;  Thissen D. e 
Wainer H., eds. Test Scoring. Lawrence Erlbaum Associates. London: 2001.
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acertar um item é relacionada à proficiência dos alunos e aos parâmetros que representam 
características dos itens, da seguinte forma:

Nessa expressão, P(Yig = 1|.) representa a probabilidade de a resposta Yig atribuída pelo 
aluno j do grupo g ser correta, dado que a proficiência do aluno é 0j e que o item apresenta 
um valor ai para o parâmetro de discriminação, bi para o parâmetro de dificuldade e ci para 
o parâmetro de acerto casual. Finalmente, no modelo de grupos múltiplos, admite-se que 
as proficiências dos alunos, nos diferentes grupos, sejam distribuídas segundo os modelos 
normais (gaussianos), com média e desvio padrão a serem estimados, conjuntamente, com 
os demais parâmetros. Apenas para um grupo, escolhido como de referência, a média e o 
desvio padrão são fixados em 0 e 1, respectivamente.

No GERES, cada onda do teste apresenta dois grupos de alunos, perfazendo um total 
de 10 grupos e 10 formatos diferentes de testes. A esses 10 grupos foram adicionados os 
alunos da 4ª série participantes do Saeb-2003, totalizando 11 grupos. O grupo de alunos 
do Saeb foi fixado como grupo de referência. No caso do teste de língua portuguesa, pou-
ca diferença foi encontrada nas proficiências estimadas em função do grupo de referência 
escolhido. No entanto, em matemática, provavelmente devido à existência de somente um 
item comum entre a 4ª e a 5ª ondas, essa escolha mostrou ser a mais adequada. 

Os modelos dos itens foram, então, calibrados – isto é, tiveram seus parâmetros esti-
mados –, utilizando o procedimento conhecido como calibração simultânea (concurrent 
calibration), método apontado como o mais preciso para comparabilidade de resultados 
de diferentes testes.39 Nesse tipo de procedimento, todos os itens aplicados nos diferentes 
testes têm os seus parâmetros estimados simultaneamente e, segundo um processo itera-
tivo, são estimadas também, ao mesmo tempo, as proficiências dos alunos nos diferentes 
grupos com as respectivas médias e os desvios padrão. O método usado para a estimação 
dos parâmetros dos itens é o MMAP (Maximum Marginal A Posteriori), adaptado para o 
modelo de grupos múltiplos.40 As proficiências são estimadas pelo método EAP (Expected 
A Posteriori), utilizando prioris normais, para todos os grupos, com as médias e os desvios 
padrão estimados juntamente com os parâmetros dos itens. Todos os processamentos fo-
ram realizados com o software BILOGMG.

O ideal para os dados do GERES seria utilizar na produção das proficiências um mo-
delo da Teoria da Resposta ao Item que levasse em consideração o fato de os alunos apre-

, θj N(µg , σg )P(Yig = 1| ai ,bi ,ci ,θj ) = ci +
(1 – ci )

ai(θj – bi )1 + e–D

39 Ver Hanson, B. A. & Béguin, A. A. Separate Versus Concurent Estimation of IRT Item Parameters in the Common Item 
Equating Design (ACT Research Report 99-8). Iowa City, IA: American College Testing, 1999.

40 Bock, R. D. & Zimowski, M. F. Multiple Group IRT. In: Handbook of Modern Item Response Theory. Springer-
Verlag, New York: W. Van der Liden and R. Hambleton. Springer-Verlag, 1997.
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sentarem medidas longitudinais. Infelizmente, embora existam propostas na literatura 
nesse sentido, não há programas computacionais (comerciais ou avaliáveis) adequados 
a essa finalidade.41

Itens excluídos
A inadequação ao modelo proposto é a razão pela qual alguns itens foram excluídos da 

análise e consequentemente da produção das proficiências. Nesse sentido, houve três moti-
vos para exclusão: baixa correlação bisserial (estimação correta dos parâmetros dos demais 
itens), inadequação ou desajuste dos dados ao modelo estimado pela TRI e funcionamento 
diferencial do item para um dos grupos.42 No total foram eliminados dois itens nos testes de 
língua portuguesa e três no de matemática (para um total de 116 e 135, respectivamente), o 
que pode ser considerado bastante módico e aquém do usual em testes de avaliação em lar-
ga escala. Esse é o resultado de um pré-teste acurado, com seleção prévia dos itens baseada 
inclusive na construção de modelos da TRI para os itens pré-testados.

 
Proficiências e comparabilidades

O projeto produziu uma escala própria de proficiências do GERES (diferente da escala 
do Saeb) por um motivo principal, além do fato de a calibração simultânea ser mais precisa. 

O Saeb adota o modelo de três parâmetros para múltiplos grupos e utiliza, para estimação 
das proficiências pelo método EAP, prioris normais, mas com médias iguais a zero e variân-
cias iguais a um, tendo como grupo de referência a 8ª série do Saeb (avaliada em 1997).  Por 
esse processo, todos os parâmetros dos itens são convertidos para a escala do Saeb e, então, 
adotam-se prioris normais padrão para todos os grupos na estimação das proficiências. Esse 
procedimento permite boa comparabilidade para as séries avaliadas naquele programa, mas 
produz uma medida inadequada para o GERES, tendo em vista que os alunos avaliados nos 
primeiros anos de escolarização estão muito distantes, em termos de habilidades cognitivas, 
do grupo de referência do Saeb (8ª série de 1997). Assim, o procedimento do Saeb faz com 
que os valores estimados de proficiências dos alunos tendam a ser muito superiores aos ade-
quados – pois o tamanho do teste faz com que a priori tenha uma importância muito elevada 
na estimação dos parâmetros, perdendo a discriminação das medidas inferiores.  

Os resultados obtidos no GERES e a comparação com os resultados produzidos pelo 
método do Saeb indicam que a opção adotada foi a mais adequada. Por outro lado, todos 
os itens aplicados na 4ª série do Saeb 2003 foram calibrados na escala do GERES, e as profi-
ciências daquela população, estimadas também na escala GERES. Isso permite que as pro-

41 Uma boa proposta para futuros estudos!
42 Essa última condição implica a eliminação do item apenas em um dos grupos e é essencial para uma boa 

comparabilidade dos resultados.
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ficiências dos alunos participantes do GERES sejam comparadas com as proficiências dos 
alunos avaliados pelo Saeb por meio da escala do GERES. 

O problema ocorrido na 1ª onda43 foi corrigido a partir da 2ª onda com a utilização 
de sua medida calculada na onda anterior para determinar qual forma de teste (se a mais 
fácil, ou a mais difícil) o aluno deveria receber.  Isso repercutiu nas proficiências, pois na 1ª 
onda muitos alunos acertavam ou erravam todo o teste (o que fazia com que esses alunos 
não fossem discriminados adequadamente, o que pode ser observado pelas anomalias na 
distribuição de proficiências).  

B) AS ESCALAS DE PROFICIÊNCIA DO PROJETO GERES
Construir e dar significado aos números de uma escala de proficiência significa escolher 

alguns pontos ou escolher alguns níveis e descrever as habilidades que os alunos demonstram 
possuir, quando situados em torno desses pontos ou níveis de proficiência. Ou seja, depois de 
identificados os itens representativos de cada nível ou ponto, especialistas da área de conheci-
mento avaliada procuram explicar o significado pedagógico das respostas dadas aos itens do 
teste. Essa etapa é realizada a partir de uma descrição das habilidades desenvolvidas e consoli-
dadas por meio da análise das respostas dadas aos diferentes itens característicos de cada nível 
de proficiência. Uma abordagem alternativa para a seleção dos itens característicos e a definição 
dos níveis representativos das escalas de proficiência do Projeto GERES é a utilização de mé-
todos baseados em análise de conglomerados (cluster analysis) para a escolha do subconjunto 
de itens que caracterizam cada nível, e, como consequência, os centros e os limites dos níveis de 
proficiência que emergem dessa escolha são utilizados na interpretação da escala.

Para a escolha dos itens característicos e dos níveis das escalas de proficiência do Pro-
jeto GERES, utiliza-se o processo de agrupamento, levando-se em consideração uma ca-
racterística importante da TRI, que é a representação das medidas de dificuldade dos itens 
e de proficiência dos alunos ao longo da mesma dimensão da escala de habilidades. Para 
tal, adota-se a noção de proximidade ou semelhança dos itens, tendo como referência dois 
pontos notáveis dos itens: ponto b (ponto de maior inclinação da Curva Característica do 
Item – CCI); e o ponto s (ponto de maior taxa de decrescimento da inclinação da CCI). A 
Figura 6.1 apresenta esses dois pontos notáveis. 

43 A dificuldade de detectar com precisão o grupo a que cada aluno pertencia (se ao de mais baixas habilidades ou ao 
de mais altas).
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Ponto b: auge do desenvolvimento da habilidade, correspondendo ao ponto de maior 
inclinação da curva e, consequentemente, ao de maior discriminação do item. Nele, a proba-
bilidade de acerto do item corresponde a 0,5 + c/2 (cerca de 60%), sendo a probabilidade c 
de acerto ao acaso nos itens de múltipla escolha presentemente considerados.

Ponto s: habilidade consolidada – a taxa de decréscimo da 1ª derivada da CCI é máxi-
ma. Nesse ponto, localiza-se a maior taxa de decréscimo da inclinação da CCI; a partir daí, 
observa-se pouca variação na probabilidade de acerto do item; normalmente, neste ponto, 
a probabilidade de acertar o item está em torno de 0,8 (80%). 

A utilização simultânea desses dois pontos notáveis permite a construção dos clusters 
dos itens e a constituição de grupos homogêneos não apenas em função do posicionamen-
to quanto a esses dois pontos, mas também quanto à forma da CCI.

Para a definição de padrões de “proximidade” entre os itens e os clusters ao longo da 
escala de proficiência, serão agrupados em um mesmo cluster os itens que possuírem os 
pontos notáveis mais próximos entre si, com os diferentes clusters apresentando as maiores 
distâncias possíveis entre si. Ou seja, é possível agrupar os itens em subgrupos (clusters) 
relativamente homogêneos, a partir de suas proximidades ou semelhanças.

Considerando-se os pressupostos da TRI, as escalas de proficiência do Projeto GERES 
foram obtidas com base em um tratamento estatístico desenvolvido em três etapas: a) cali-
bração dos itens do teste, o que ocorre por meio da identificação de seus parâmetros, uma 
vez que os parâmetros dos itens e as proficiências são invariantes; b) após a calibração e 
análise do funcionamento diferencial dos itens, realizaram-se os procedimentos básicos de 
equalização da escala, tendo como referência a população na 1ª onda de aplicação do Proje-
to GERES, o qual assume por definição uma distribuição com média zero e desvio padrão 
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igual a um. As demais ondas são equalizadas conjuntamente a esta mais um teste do Saeb 
2003 do 5° ano. Logo após as medidas de proficiência obtidas pelo software BILOG-MG 
3.00®, elas foram multiplicadas por 25 e somadas a 100, para tornar a escala mais facilmente 
interpretável; c) em uma única etapa, foram calculados os parâmetros dos itens e a profici-
ência média do alunato numa escala que varia entre 0 e 300.

A construção da escala de proficiência para língua portuguesa do GERES
A Seleção de Itens

Para a escolha dos itens característicos, representativos dos diferentes níveis das escalas 
de proficiência do Projeto GERES, foi utilizada a base de itens do Projeto GERES e a base 
de itens do Saeb 2003, constituída de 244 itens de língua portuguesa e 265 itens de ma-
temática. Em seguida foram excluídos os itens de baixa discriminação, ou seja, valores do 
parâmetro de discriminação < 0,7 na escala original.44

A Seleção dos clusters
Selecionados os itens e as variáveis utilizadas para o agrupamento de itens que são os 

pontos b e s considerados notáveis da Curva Característica do Item, foi utilizada a metodo-
logia k-means e foram obtidos seis clusters em língua portuguesa, como mostra o Gráfico 
6.1, e cinco clusters em matemática, como revela o Gráfico 6.2.

44 O valor desse parâmetro é expresso na escala produzida pelos programas computacionais usualmente utilizados na 
produção das medidas por meio da TRI (como o BILOG-MG e outros, que calculam os valores do parâmetro, de 
tal modo que esses, em geral, apresentam uma variação entre 0 e 3).
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Nesses agrupamentos, constata-se que os clusters formados apresentam larguras 
adequadas: nem muito estreitas, que os impeçam de agrupar itens próximos, nem 
muito largas, que lhes permitam agrupar itens com dificuldades muito distintas. A dis-
tância entre os centroides dos clusters foi expressiva. E, embora ainda ocorram inter-
cessões entre seus limites, elas se localizam depois do vértice da curva de informação, 
onde se obtém a maior informação do cluster, não comprometendo, portanto, sua in-
terpretação. 

É importante lembrar, no entanto, que se trata de uma escala contínua, na qual interces-
sões inevitavelmente ocorrerão. Afinal, elas representam situações que passam por diferen-
tes etapas de consolidação das habilidades avaliadas, de forma que, enquanto um conjunto 
dessas habilidades começa a se desenvolver, outras habilidades já estão consolidadas, e al-
gumas outras sequer começaram o seu desenvolvimento. Portanto, intercessões localizadas 
nos ramos ascendentes ou descendentes das curvas de informação adjacentes não prejudi-
cam, substantivamente, a interpretação pedagógica das escalas de proficiência do GERES.

Observa-se que a largura média dos clusters gira em torno de 42 pontos na escala de 
proficiência para matemática e 34 pontos para língua portuguesa. 

Outra observação importante se refere à probabilidade de acerto do item dentro de 
cada cluster. Verifica-se que, no início dos clusters, a maioria dos itens apresenta um per-
centual de acerto esperado entre 50% e 70%, sendo raros os itens com probabilidade su-
perior a 70%. Ao final dos clusters, o percentual de acerto esperado está entre 70% e 80%. 
Assim, o conjunto específico de habilidades de cada cluster já se apresenta praticamente 
consolidado em seu limite superior. 
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De maneira geral, esse resultado é consequência de duas características-chave muito 
importantes: os itens não possuem baixa discriminação e estão próximos do centroide, ca-
racterísticas que lhes conferem um elevado grau de representatividade relacionada às suas 
habilidades específicas, o que, consequentemente, proporcionará uma interpretação peda-
gógica mais rica e acurada das habilidades e competências desenvolvidas pelo alunado.

Cabe, aqui, a explicitação de que as quantidades de informação e sua representação grá-
fica evidenciam a importância do cluster para a constituição geral da escala considerada, 
uma vez que estão associadas ao número de itens presentes em cada cluster, ao poder de 
discriminação e ao grau de dificuldade dos itens. Em outros termos, elas demonstram o 
grau de representatividade daqueles conjuntos de itens em relação às habilidades avaliadas. 

Pode-se também observar que o gráfico da curva de informação do cluster, na maioria 
das vezes, apresenta-se em formato de sino, atingindo seu ápice próximo ao ponto médio 
do cluster. Quanto mais alto for esse vértice, mais informações o cluster tem, e, consequen-
temente, maior é a sua importância para a interpretação da escala.

Em seguida, os seis clusters em língua portuguesa e os cinco em matemática formados 
foram inseridos no Módulo de Interpretação de Escalas do SisAni, desenvolvido pelo Cen-
tro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd/UFJF), que produziram as infor-
mações apresentadas nas Tabelas 6.1 e 6.2 a seguir. 
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Essas tabelas mostram que os níveis de proficiência estão associados aos pontos b e s 
de seus clusters correspondentes. Portanto, cada nível fica caracterizado pelos dois pontos 
críticos de cada cluster: a média dos pontos referentes ao auge do desenvolvimento da ha-
bilidade e a média dos pontos onde ocorre a consolidação da habilidade. O objetivo deste 
procedimento foi distribuir os alunos ao longo de quatro intervalos que se consideraram 
como relevantes para fins de interpretação de cada nível: o intervalo onde a proficiência 
dos estudantes se encontra aquém do ponto que lhes permitiria acertar os itens do cluster 
em questão; o intervalo onde se observa o máximo crescimento da aprendizagem necessá-
ria ao acerto dos itens; o intervalo no qual se inicia a consolidação dessa aprendizagem; e, 
finalmente, o intervalo correspondente à região do continuum onde a aprendizagem já se 
encontra consolidada. Isso é o que se observa nos quadros apresentados a seguir.

Definidos, portanto, os níveis de proficiência com base no processo de agrupamento dos 
itens, passa-se à interpretação pedagógica da escala de proficiência, que será abordada a seguir.

Interpretação pedagógica das escalas de proficiência do Projeto GERES
As medidas de proficiência devem ser qualitativamente interpretadas, para que adqui-

ram significação pedagógica. Aqui serão utilizados os conhecimentos do ensino e da apren-
dizagem das habilidades básicas em língua portuguesa e matemática que são desenvolvidas 

Em vias de consolidação 
das habilidades do nível 

Auge do 
desenvolvimento das 
habilidades do nível

Habilidades do nível 
consolidadasNível Aquém das habilidades 

do nível 

1

2

3

4

5

6

<53

<109

<133

<155

<171

<190

53 a 109

109 a 127

133 a 153

155 a 172

171 a 188

190 a 211

79 a 104

127 a 143

153 a 166

172 a 182

188 a 201

211 a 222

Em vias de consolidação
das habilidades

(do maior b até o maior s)

Auge do desenvolvimento
das habilidades

(do menor b até o maior b)

Habilidades
consolidadas

(acima do maior s)
Nível

Aquém das
habilidades

(até o menor b)

1

2

3

4

5

6

<36

<85

<131

<185

<225

<288

36 a 80

85 a 131

131 a 176

185 a 205

225 a 283

288 a 362

80 a 105

131 a 159

176 a 201

205 a 239

283 a 311

362 a 387

>105

>159

>201

>239

>311

>387
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nas séries iniciais do Ensino Fundamental para a interpretação pedagógica dos níveis de 
proficiência, com o objetivo de produzir um diagnóstico das competências e habilidades 
desenvolvidas pelos alunos avaliados. Os níveis de desempenho são apresentados em or-
dem crescente e cumulativa. Isso significa que os alunos posicionados no nível mais alto re-
velam dominar não só as habilidades do nível em que se encontram, como também aquelas 
dos níveis anteriores.

Inicialmente, foi realizada uma inquirição detalhada sobre as habilidades desenvol-
vidas pelos alunos situados em cada um desses níveis, que resultou nos diagramas da 
escala de proficiência em matemática e da escala de proficiência em língua portuguesa 
interpretados a seguir.

Interpretação pedagógica da escala de proficiência em matemática
Embora os campos de conhecimento da matemática: espaço e forma, grandezas e me-

didas, números e operações e tratamento da informação, na prática, sejam interligados, o 
que propicia aos alunos uma aprendizagem significativa dos diferentes conteúdos, que se 
traduz na utilização cotidiana dos conhecimentos adquiridos, optou-se por uma apresen-
tação detalhada dos diferentes campos no diagrama de interpretação pedagógica, que visa 
proporcionar elementos para uma análise mais objetiva e adequada da escala de proficiên-
cia em matemática.

Cabe aqui mencionar que a concepção de competência e habilidade adotada na cons-
trução desse diagrama teve como referência Perrenoud (1999; 2001), quando se afirma 
que as competências cognitivas orquestram várias habilidades. Uma habilidade é uma tota-
lidade constituída que sustenta uma operação única, enquanto uma competência envolve, 
de modo complexo, diversos esquemas de percepção, pensamento, avaliação e ação que su-
portam inferências, antecipações, transposições analógicas, generalizações, apreciação de 
probabilidades e estabelecimentos de diagnóstico; ou seja, um conjunto de esquemas men-
tais que permite mobilizar, com discernimento, conhecimentos em uma situação dada, em 
um momento determinado.

Ver Tabela 1.  
(em anexo)
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Interpretação pedagógica dos níveis de proficiência –  Matemática

Nível 1: Nesse nível, os alunos comparam pequenas quantidades com o uso de recursos 
gráficos. Eles destacam o que possui a maior quantidade e ainda a altura de objetos, indi-
cando o mais baixo e o mais alto. Identificam o símbolo numérico (números com 2 alga-
rismos) e comparam números naturais de dois algarismos, com e sem apoio gráfico. Reali-
zam a contagem seletiva, conseguindo associar quantidades aos números. Além disso, são 
capazes de coordenar as ações de contar e de juntar quantidades para resolver situações-
-problema simples a fim de determinar o total até 20 e resolvem problemas envolvendo as 
ideias de contar e de retirar uma quantidade de outra (minuendo até 10), a partir de apoio 
gráfico. A contagem é uma atividade que envolve aspetos cognitivos e motores. É cognitiva, 
porque repousa sobre um conhecimento abstrato que diz respeito à ordem e à cardinalida-
de. Estas habilidades muito elementares, na maioria das vezes, são construídas por meio de 
conhecimentos adquiridos socialmente.

Nível 2: Nesse nível, os alunos localizam um objeto entre dois outros, indicam seus tama-
nhos, apontando qual deles é o menor, o maior ou o médio. Identificam a ordem crescente 
de grupos de objetos dispostos aleatoriamente. Agrupam pequenas quantidades em uni-
dades e dezenas com apoio gráfico ou utilizando o sistema monetário brasileiro. Resolvem 
problemas de adição (ação de juntar) e subtração (ação de retirar e completar), sem apoio 
gráfico. Neste nível, eles já identificam a operação de subtração como a solução de uma 
dada situação, além de ler e interpretar informação em quadros ou tabelas simples. 

Nível 3: Nesse nível, os alunos evidenciam maior expansão do campo numérico que atinge o 
grupo de números representados por três e quatro algarismos. Além de identificar esses núme-
ros associando a escrita por extenso ao símbolo numérico, eles demonstram ser capazes de iden-
tificar o antecessor de um número e realizar a sua decomposição. Também resolvem problemas 
mais complexos envolvendo a subtração com ideia de complementação, comparação e equali-
zação, de multiplicação envolvendo o princípio multiplicativo e de divisão com significado de 
repartir, que se encontram em processo mais avançado de construção e são resolvidos quando 
inseridos em contextos, o que indica que a criança tem compreensão da ação operatória.

Nível 4: Nesse nível, os alunos resolvem problemas envolvendo a composição e a decom-
posição de valores monetários, habilidade essa decorrente de outras sedimentadas ante-
riormente. Afinal, compor e decompor quantias em reais têm suporte na composição e 
decomposição de números naturais, bem como na troca de valores monetários.

As habilidades importantes pertinentes ao campo de Grandezas e Medidas, apresen-
tadas nesse nível, também evidenciam o trabalho com a matemática escolar. Os alunos 
comparam unidades de medidas aplicadas a grandezas mensuráveis presentes no con-
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texto diário, tais como massa, capacidade e medidas de tempo em situações-problema 
envolvendo mês e ano.

Nesse nível, constata-se que os alunos compreendem o Sistema de Numeração Decimal 
e o significado das operações fundamentais na resolução de problemas, apontando para 
uma expansão do conhecimento matemático necessário para as séries iniciais do Ensino 
Fundamental. Nota-se que os alunos situados nesse nível resolvem problemas que envol-
vem subtração de números naturais em situações mais complexas, com estado inicial des-
conhecido, inserindo números com ideia de complementação e comparação, bem como 
problemas que contêm multiplicação de números naturais e divisão exata de um número 
natural por outro de dois algarismos, com resto.

Há crescimento não apenas no sentido de ampliação do leque de habilidades, mas tam-
bém na profundidade e complexidade do item, que exige do aluno mais discernimento, 
perspicácia e melhor desempenho.

Nível 5: Nesse nível, os alunos desenvolveram as habilidades sobre o trabalho realizado 
em sala de aula. Nota-se que há progressão na habilidade de resolver problemas numéricos 
envolvendo os diferentes significados das operações, como de equalização com a mudança 
de uma quantidade, para que as duas se tornem equivalentes, de comparar, na subtração de 
racionais na forma decimal, de proporcionalidade, assim como os que contêm a configura-
ção retangular da multiplicação, presentes nos contextos dos problemas.

Enfim, as evidências expressas nos resultados dos alunos que alcançaram uma proficiência 
média situada nesse nível demonstram que eles já possuem noções matemáticas mais ela-
boradas, o que deve ser efeito do trabalho realizado pela escola. Algumas habilidades, como 
a resolução de problemas que envolvem as operações fundamentais, ampliam-se e cami-
nham para a consolidação.

Os itens solucionados pelos alunos alocados a partir desse nível contêm problemas que 
inserem ações operatórias com números naturais, racionais, sob a forma de decimal e de 
porcentagem, medidas de comprimento, massa e capacidade e suas aplicações, como o cál-
culo do perímetro e da área, assim como as medidas de tempo e de valor.

Interpretação pedagógica da escala de proficiência em língua portuguesa
Para apresentar o desenvolvimento das habilidades de leitura ao longo da primeira eta-

pa do Ensino Fundamental, optou-se por detalhar e organizar esse processo em três do-
mínios – Apropriação do Sistema da Escrita, Estratégias de Leitura e Processamento do 
Texto –, os quais englobam diversas competências que por sua vez conjugam uma série de 
habilidades, conforme Perrenoud (1999; 2001). 
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Interpretação pedagógica dos níveis de proficiência – Língua portuguesa

Nível 1: Nesse nível, os alunos reconhecem as letras do alfabeto e, também, a direção da 
escrita. São capazes de ler frases tanto com estrutura canônica (sujeito + verbo + objeto) 
quanto frases que fogem a esse padrão, associando-as a uma imagem. Além disso, já têm 
capacidade de localizar uma informação em um rótulo. Estas são consideradas habilidades 
básicas, e sua consolidação é fundamental para que os alunos progridam em seu desenvol-
vimento como leitores, visto que se colocam como condições essenciais para que leiam 
com compreensão e de forma autônoma.

Nível 2: Nesse nível, os alunos demonstram reconhecer sílabas de uma palavra. No Domí-
nio Estratégias de Leitura, os alunos são capazes de localizar informações num texto curto 
(com até 10 linhas) com poucas informações e linguagem familiar, em um texto de exten-
são mediana (com até 15 linhas). Identificam o assunto, indicado pelo título, de um texto 
informativo simples e, também, de uma reportagem, a partir das pistas verbais e não verbais 
da capa de uma revista. Além disso, são capazes de inferir uma informação em uma tirinha 
e de identificar a finalidade de um bilhete. 

Nível 3: Nesse nível, os alunos localizam informação em textos de gêneros mais variados 
(conto de extensão mediana, textos informativos curtos e de extensão mediana e mapas 
de tempo). Identificam o assunto indicado pelo título do texto informativo curto e de um 
folheto de divulgação de uma campanha, por meio da associação da linguagem verbal e não 
verbal. São capazes de inferir uma informação, em texto de gênero menos familiar, apoian-
do-se em pistas não verbais, e também o sentido de uma palavra em um poema com lingua-
gem simples. Ainda, identificam a finalidade de um texto instrucional. Eles revelam uma 
expansão de suas habilidades de leitura, agregando habilidades relacionadas ao Domínio 
Processamento do Texto. Nesse domínio, os alunos estabelecem relações lógico-discursi-

Ver Tabela 2.  
(em anexo)
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vas entre partes de um texto por meio de formas verbais, identificando um referente distan-
te, bem como relação de causa-consequência, sem marcação explícita, em um conto com 
temática familiar. Além disso, criam relações entre convites, reconhecendo-lhes diferenças.

Nível 4: Nesse nível, os alunos ampliam as habilidades relacionadas à realização de inferên-
cia, mostrando-se capazes de inferir uma informação em uma tirinha (com linguagem não 
verbal e com linguagem mista) e em uma ficha de identificação de espécie da fauna. Inferem 
o sentido de uma palavra em uma receita. Reconhecem, em uma tirinha, efeitos de humor, 
o efeito de sentido do uso de reticências e de uma onomatopeia. Identificam a finalidade de 
texto de gênero pouco familiar, uma ficha de identificação de espécie da fauna. Estabelecem 
relações entre textos de mesmo gênero, reconhecendo diferenças quanto à informação. São 
capazes, também, de criar relações entre partes de um texto por meio de substituição lexical 
e de causa-consequência, em um poema curto e em texto de extensão mediana. Além disso, 
identificam interlocutores em uma fábula e as marcas explícitas que os evidenciam, em um 
discurso. Ainda com relação aos elementos de uma narrativa, revelam ser capazes de identi-
ficar o narrador de um poema com temática e vocabulário familiares, bem como a situação 
problemática em uma fábula extensa.

Nível 5: Nesse nível, na competência Realiza Inferência, os alunos inferem informação em 
texto com linguagem mista, em conto de extensão mediana (até 15 linhas) com linguagem 
simples e em texto informativo curto, que utiliza elementos gráficos (código de barras), 
além de reconhecerem o efeito de humor em uma anedota. Identificam a finalidade de uma 
fábula e de uma anedota. Estabelecem relações lógico-discursivas de tempo, em um poema, 
marcadas por uma locução adverbial e de causa-consequência em uma lenda. Reconhecem 
a opinião de um personagem, presente em discurso direto, e do narrador. Identificam, ain-
da, a ordem em que os fatos ocorrem em uma narrativa literária, a caracterização de uma 
personagem em um conto conhecido, os interlocutores, em um discurso direto, por meio 
das marcas explícitas que os caracterizam, bem como o narrador de um conto mais extenso 
(até 30 linhas).

Observa-se, nesse nível, um crescimento tanto no que diz respeito ao aumento das habi-
lidades quanto no que concerne à complexidade dessas habilidades, as quais exigem maior 
refinamento dos processos cognitivos envolvidos no desenvolvimento da leitura, pressu-
pondo-se, assim, um aluno-leitor que amplia gradativamente seu repertório de leituras.

Nível 6: Nesse nível, os alunos localizam informações em texto informativo curto com 
vocabulário mais sofisticado e em texto expositivo-argumentativo. Identificam assunto de 
um texto informativo e de uma letra de música. Inferem, em um poema, o sentido de uma 
palavra, bem como reconhecem marcas de ironia em texto com linguagem simples e te-
mática familiar e efeito de sentido do emprego de um diminutivo. Além disso, estabelecem 
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relações lógico-discursivas de causa-consequência em texto informativo com vocabulário 
mais sofisticado e em um conto. São capazes, também, de reconhecer o ponto de vista do 
enunciador por meio do emprego de um adjetivo. Acrescente-se, ainda, que reconhecem 
marcas linguísticas características de situações informais. 

Considerações finais – Matemática
Percorrendo os espaços dos cinco níveis, torna-se evidente que habilidades essenciais 

construídas paralelamente à aquisição do conhecimento estão presentes na escala de pro-
ficiência. Porém, com relação ao campo Espaço e Forma, percebe-se que habilidades im-
portantes relativas à estruturação do espaço geométrico e figuras geométricas não foram 
manifestadas. Pode-se inferir a partir dessa evidência que a educação escolar não privile-
gia o desenvolvimento dos conceitos espaciais, fundamental na construção do pensamen-
to lógico e abstrato. Situações que coloquem a criança, imaginariamente, no “lugar de”, “à 
frente”, “atrás”, “entre”, “na posição inversa”, “caminhando para a frente e para trás”, “dando 
meia-volta, uma volta completa, volta e meia” e em outras posições são exemplos de ativi-
dades para desenvolver os conceitos de espaço. Inicialmente, são realizados deslocamen-
tos com o uso do próprio corpo em movimentos que, uma vez abstraídos, são transferidos 
e relacionados às representações gráficas. 

Essa relevância encontra sustentação nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 
para o ensino da matemática, quando sinalizam que os conceitos geométricos se constituem 
como “parte importante do currículo de Matemática no Ensino Fundamental, porque, por 
meio deles, o aluno desenvolve um tipo especial de pensamento que lhe permite compreen-
der, descrever e representar, de forma organizada, o mundo em que vive” (1997, p. 55).

Observa-se ainda que o desenvolvimento dessas habilidades de forma muito elemen-
tar pode comprometer o processo de construção do conhecimento matemático, uma vez 
que tais habilidades estão relacionadas à ampliação do sentido de observação e da capa-
cidade de estabelecer analogias importantes para a aprendizagem de noções e conceitos 
em outros campos da matemática. Neste sentido, os PCN’s de matemática afirmam: “o 
trabalho com noções geométricas contribui para aprendizagem de números e medidas, 
pois estimula a criança a observar, perceber semelhanças e diferenças, identificar regula-
ridades e vice-versa” (1997, p. 56). 

No que se refere ao campo de Grandezas e Medidas, as habilidades essenciais, como a 
utilização do sistema monetário, a percepção da necessidade de medição, a identificação 
de medidas, a transformação de unidades de medida e a realização de operações com essas 
unidades, foram manifestadas. Também, nota-se, na escala, a progressão dessas habilidades, 
sendo mais simples e elementares quando ligadas às atividades mais cotidianas, evoluindo 
para conceitos mais abstratos em situações muito elementares.

No campo Número e Operações, observa-se que as habilidades básicas formadas, ao se 
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trabalhar com números e operações, emergiram e marcaram presença em toda a extensão 
da escala. No campo dos números constata-se o desenvolvimento de habilidades impor-
tantes, tais como: identificar números naturais, seriá-los, localizá-los na reta, decompor 
números naturais, reconhecer características e princípios do sistema de numeração deci-
mal, como o valor absoluto e o relativo dos algarismos, o princípio posicional, o agrupa-
mento na base 10 e a organização dos algarismos em ordens e classes. 

As habilidades relacionadas às operações – adição, subtração, multiplicação e divisão 
– são manifestadas em todos os níveis da escala. Desde os primeiros níveis, elas apare-
cem configuradas em formas mais simples e elementares, atreladas aos procedimentos 
de contagem até os mais elevados, quando evidenciam conhecimentos mais complexos 
e englobam habilidades consolidadas anteriormente, ressignificadas e reelaboradas. Há 
um crescimento evidente na capacidade de resolver problemas que envolvam as opera-
ções fundamentais e seus diferentes significados. 

O campo do Tratamento da Informação surge nos itens que apresentam tabelas e 
gráficos e é demonstrado pelas habilidades de ler e interpretar dados, a partir das infor-
mações neles contidas. 

As habilidades desenvolvidas nesse campo do conhecimento matemático caracteri-
zam a competência do aluno em extrair informação de dados em tabelas e gráficos. Essas 
habilidades estão relacionadas à capacidade de ler, selecionar e interpretar informações e 
dados apresentados em tabelas e gráficos. A evolução dessas habilidades é percebida pela 
crescente complexidade na proposição do item. Inicialmente, o aluno apenas faz a leitura 
dos dados mostrados nas tabelas e nos gráficos de colunas simples. Aos poucos, passa a 
relacionar e a interpretar os dados para selecionar informações. 

No nível 2, a habilidade de ler informações em gráfico de coluna já é manifestada. Essa 
habilidade requer apenas a extração de dado ou informação constante explicitamente em 
gráfico. Nesse mesmo nível, emerge a habilidade de interpretar informações apresenta-
das de forma explícita em tabelas de dupla entrada e, ainda, a capacidade de localizar in-
formações constantes em gráfico de coluna. Constata-se que houve crescimento dessas 
habilidades, pois a interpretação requer leitura das informações e dos dados, bem como 
do relacionamento e da comparação dos mesmos. 

Considerações finais –  Língua portuguesa
Kleiman (1995) mostra-nos que o desenvolvimento da leitura pelo aluno apresenta di-

versos aspectos cognitivos envolvidos no ato de compreensão de um texto. Nesse sentido, 
o aluno-leitor não é um mero decodificador, mas, antes de tudo, um sujeito no processo de 
apreensão dos sentidos de um texto. Assim, a relação desse sujeito com os textos com os 
quais entra em contato vai se tornando mais intensa e sofisticada à medida que avança em 
sua escolaridade. 
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Percorrendo os domínios dos seis níveis, percebe-se que as habilidades essenciais ao de-
senvolvimento da leitura estão presentes na escala de proficiência de língua portuguesa, re-
velando um processo crescente e contínuo do desenvolvimento das habilidades de leitura. 

No que concerne ao Domínio Apropriação do Sistema da Escrita, as competências e 
habilidades indicadas na escala de proficiência apontam para o trabalho realizado pela es-
cola no que diz respeito à consciência das habilidades consideradas fundamentais para que 
o aluno possa ser considerado alfabetizado. Observa-se que as habilidades relacionadas a 
esse domínio manifestam-se nos níveis iniciais da escala de proficiência, confirmando o 
quanto é essencial a sua consolidação. 

O Domínio Estratégias de Leitura, que reúne competências e habilidades consi-
deradas básicas para que o aluno-leitor seja capaz de desenvolver recursos e ler com 
compreensão, marca presença em toda a escala, principalmente as habilidades relacio-
nadas à competência Localiza Informação, as quais dizem respeito ao fato de o aluno 
reconhecer, por exemplo, no texto, “O que aconteceu?”. Ao analisar o aparecimento 
das habilidades agrupadas nesse domínio, um elemento que distingue um leitor um 
pouco mais experiente é o fato de ser capaz de realizar conclusões. Inferir uma infor-
mação em uma tirinha foi a habilidade mais básica da competência Realiza Inferência, 
encontrada na escala de proficiência. Observa-se, em todos os níveis da escala, a pre-
sença dessa competência, em grau crescente de complexidade.

O Domínio Processamento do Texto aparece a partir do nível 3 da escala de proficiência 
de língua portuguesa, visto que agrupa competências e habilidades mais sofisticadas uti-
lizadas na e para a construção do texto. Para o desenvolvimento dessas habilidades con-
correm diversos conteúdos que devem ser trabalhados na sala de aula, tomando o texto 
como foco. Essas habilidades relacionam-se ao reconhecimento: de relações entre textos 
e lógico-semânticas, marcadas por advérbios, locuções adverbiais ou conjunções; de rela-
ções anafóricas, marcadas por pronomes ou por substituição lexical; de posicionamentos 
presentes no texto. Contudo, as habilidades relacionadas à competência Identifica Marcas 
Linguísticas aparecem apenas no nível 6 da escala de proficiência e dizem respeito ao re-
conhecimento das diversas manifestações que a língua pode apresentar e às situações em 
que tais manifestações são utilizadas. Essas são habilidades mais sofisticadas e exigem uma 
reflexão de caráter metalinguístico. 

Para o desenvolvimento das competências e habilidades indicadas na escala de 
proficiência de língua portuguesa, é preciso que o ensino da língua materna siga os 
princípios estabelecidos pelos PCN, cujas orientações apontam para a necessidade 
de que tanto na oralidade quanto na escrita se deve privilegiar o ensino por meio de 
gêneros discursivos.

Segundo Marcuschi (2008), “os gêneros contribuem para estabilizar as atividades 
comunicativas do dia a dia. São entidades sociodiscursivas e formas de ação social in-
contornáveis em qualquer situação comunicativa”. Isso significa que o trabalho com 
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gêneros promove a socialização dos alunos por meio da língua escrita, daí a necessida-
de de se trabalhar com textos de gêneros variados, cuja temática e linguagem passem 
a adquirir graus de complexidade maiores no decorrer do processo de escolarização, a 
fim de que a escola possa realmente promover a socialização por meio do contato com 
a língua escrita.

C) A EvOLUÇÃO DAS PROFICIÊNCIAS
A Tabela 6.3 a seguir apresenta a evolução das médias de proficiências nas escalas GE-

RES, ao longo das ondas, para os alunos que permaneceram na pesquisa até o final em 2008 
e que são designados Geração Escolar 2005.45 Observa-se que na escala de matemática o 
crescimento na média de desempenho dos alunos vai de 109 a 247 no espaço de quatro 
anos escolares. No caso da escala de leitura, o crescimento no mesmo período vai de 108 a 
169. O desvio padrão das médias de matemática aumenta significativamente da 1ª até a 5ª 
onda, mostrando a progressiva diversificação nos padrões de desempenho dos alunos. No 
caso de leitura, por outro lado, a diversidade no desempenho dos alunos se mantém estável 
ao longo do período. 

Mostradas estas mesmas informações por estrato administrativo, pode-se ver que há 
diferenças significativas entre as redes de ensino, tanto no nível de desempenho alcançado 
quanto no ritmo de crescimento.

45 São os alunos que foram cadastrados pela primeira vez na 1ª onda em 2005 e recadastrados novamente na 5ª onda 
em 2008.
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Os gráficos a seguir mostram esta evolução de forma mais clara. O Gráfico 6.3 apresenta 
as médias para os quatro estratos e revela as diferenças, de um lado, entre as escolas privadas 
e as escolas seletivas que compõem o estrato especial e, de outro, as escolas públicas que 
compõem os estratos estadual e municipal. Nesses casos, os alunos começam suas traje-
tórias de aprendizagem com quase 40 pontos atrás dos outros. Esta diferença se reduz em 
aproximadamente 30 pontos ao longo dos anos, sugerindo que em língua portuguesa os 
dois grupos se aproximam de forma gradual para o mesmo patamar de desempenho.  
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O Grafico 6.4 mostra as curvas de aprendizagem em matemática para os mesmos estra-
tos e identifica padrões bastante dissimilares, de um lado, entre as escolas privadas e seleti-
vas e, de outro, as escolas públicas. Nesse último caso, observa-se uma aparente diminuição 
no ritmo de progresso entre a 2ª e a 3ª ondas, correspondente à 2ª série (3º ano), e a conse-
quente ampliação da diferença entre os dois grupos de escolas.

Os dois gráficos revelam, antes de tudo, que os alunos da escola pública iniciam sua 
trajetória em patamares inferiores àqueles dos alunos da rede privada, fato que se deve pro-
vavelmente à diferença de origem social desses dois grupos. Mas, diferentemente do Grá-
fico 6.3, o Gráfico 6.4 evidencia que, contrariamente ao que ocorreu ao longo do primeiro 
ano, intervalo no qual o desnível entre a escola pública e privada se mantém constante, a 
diferença nos resultados aumenta consideravelmente na 2ª série. Ao longo desse ano os 
alunos das escolas públicas perdem terreno a ponto de ficar, em média, mais de 67 pontos 
atrás daqueles da rede privada. Assim, para alunos das escolas públicas, a 2ª série se consti-
tui num período de baixa evolução na aprendizagem de matemática pela pouca aquisição 
de novas habilidades. As curvas sugerem, portanto, um fenômeno de “desaceleração” na 
aprendizagem de matemática no caso desses estudantes. 

Em termos mais concretos, essa desaceleração significa que, enquanto os alunos da es-
cola privada atingem uma média de proficiência entre 210 e 220 pontos, a média daqueles 
da rede pública fica em torno de 150 pontos ao final da 2ª série, o que equivale à fase inicial 
de aprendizagem das habilidades do nível 3, conforme descrição anterior. Se o ritmo de 
aprendizagem dos alunos das escolas públicas continuasse igual ao invés de desacelerar, o 
resultado médio chegaria à faixa de 160 a 170 pontos e se aproximaria do final do nível 3.
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É só a partir da 3ª série que a curva de crescimento da proficiência dos alunos da rede 
pública retoma uma direção ascendente, o que significa que eles passam a adquirir conheci-
mentos matemáticos novos. Contudo, é possível verificar, quando se comparam os valores 
da proficiência de alunos das redes pública e privada, que tais conhecimentos são os mes-
mos adquiridos pelos alunos da escola privada quando estes ainda estavam na 2ª série. Em 
outras palavras, é ao longo da 3ª série que os alunos da rede pública vão adquirir habilidades 
já dominadas por aqueles da escola privada no intervalo entre a 1ª série e a metade da 2ª 
série do Ensino Fundamental. A partir de então essa defasagem se mantém, o que pode ser 
verificado na comparação dos níveis de proficiência de ambas as redes durante a 4ª série. Ao 
longo da 4ª série, a proficiência dos alunos da rede pública registra valores já atingidos por 
aqueles da rede privada quando esses estavam entre a metade da 2ª série e a metade da 3ª. 
Assim, mesmo com a retomada crescente da curva de evolução da aprendizagem na 3ª sé-
rie, a distância então construída no intervalo anterior vai permanecer relativamente estável, 
indicando que o tempo perdido não é recuperado nos anos subsequentes. 

A diferença entre as médias das escolas municipais e estaduais, sempre a favor das esta-
duais, poderia encobrir variações entre as diferentes cidades da amostra, o que de fato não 
ocorre. Verifica-se que o fenômeno da desaceleração se repete com o mesmo padrão em 
Belo Horizonte, Campinas, Campo Grande, Rio de Janeiro e Salvador. Nesta última cidade, 
a pesquisa mostra uma diferença menor entre as médias das escolas públicas e privadas, 
mas a trajetória da aprendizagem dos alunos da rede privada sempre acima das outras repe-
te os resultados das outras cidades.

D) ANÁLISE DE clusters APLICADA AOS PADRÕES DE CRESCIMENTO DAS ES-
COLAS GERES

Tendo em vista a necessidade de descrever a evolução na aprendizagem dos alunos atra-
vés de diversas metodologias, foi realizada uma análise de clusters segundo a metodologia 
hierárquica.46 Neste estudo, as escolas do município de Salvador não foram levadas em con-
sideração pela inexistência de informações para o último ano da pesquisa. 

O estudo evidenciou a existência de dois padrões principais de crescimento em língua 
portuguesa e matemática em nível de escola. No caso de língua portuguesa, 234 das 251 
escolas GERES analisadas seguem estes padrões. No caso de matemática o total de escolas 
que obedecem estes padrões chega a 207. Portanto, o número de escolas que seguem os 
padrões predominantes passa dos 80%.

46 Esta técnica permite agrupar casos (escolas) segundo semelhanças nos dados, evidenciando padrões que se 
assemelham dentro dos grupos e se diferenciam dos padrões dos outros grupos.
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Os padrões de crescimento das proficiências em língua portuguesa se diferenciam ba-
sicamente por patamar de crescimento, tendo um padrão de crescimento de patamar mais 
alto e outro mais baixo, conforme Gráfico 6.5.

A Tabela 6.5 mostra que o padrão de crescimento em língua portuguesa mais comum 
entre as escolas GERES é o do Grupo A, contendo 61,5% das escolas analisadas. O Grupo 
B contém 38,5% das escolas.

Para a aprendizagem de matemática, os padrões de crescimento se diferenciam pelo 
formato da curva: um padrão tem o crescimento aproximadamente constante da 1ª para a 
5ª onda e ocupa um patamar um pouco mais alto, enquanto o outro padrão inicia com um 
crescimento constante até a 2ª onda, depois chega quase a estacionar entre a 2ª e 3ª onda, 
retomando um crescimento semelhante ao do outro da 3ª onda em diante. Estas diferenças 
são mostradas no Gráfico 6.6.

FrequênciaGrupo Percentual

61,5

38,5

100,0

144

90

234

A

B

Total

Tabela 6.5. Distribuição das escolas por padrão de crescimento. Língua portuguesa
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No caso da matemática, os dois padrões são quase igualmente comuns, como a Tabela 
6.6 a seguir demonstra. O padrão que indica uma desaceleração no ritmo de aprendizagem 
durante a 2ª série é seguido por 54,1% das escolas analisadas, enquanto 45,9% das escolas se-
guem o padrão tipo Y de crescimento constante a partir de um ponto de partida mais alto.

É possível constatar que os dois padrões são correlacionados, como apresentado na Tabela 
6.7. O padrão A de língua portuguesa que ocupa o patamar mais baixo é mais frequente entre 
as escolas que demonstram o padrão do grupo X de matemática, associado à desaceleração 
da aprendizagem na 2ª série. O inverso também é verdadeiro, havendo maior concentração 
das escolas com padrão B de língua portuguesa entre as escolas de padrão Y em matemática.

FrequênciaGrupo Percentual

54,1

45,9

100,0

112

95

207

X

Y

Total

Grupo

X

Y

Total

A

103

81,1%

24

18,9%

127

100%

B

9

11,3%

71

88,8%

80

100%

Total

112

54,1%

95

45,9%

207

100%



154

A alta correlação entre os padrões de língua portuguesa e matemática é associada à rede 
de ensino a que pertence a escola. Conforme mostrado na Tabela 6.8 a seguir, as escolas 
GERES pertencentes às redes públicas estaduais e municipais são majoritariamente as que 
demonstram o padrão A em língua portuguesa e o padrão X em matemática. Em termos 
de probabilidades, a escola pública tem aproximadamente 20.900% a mais de chance de 
pertencer ao grupo A de língua portuguesa e aproximadamente 97% a menos de chance de 
pertencer ao grupo Y de matemática.

E) ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE DESEMPENHO E NSE
A relação entre a aprendizagem e o estrato obriga a análise dos resultados pela diferença 

principal entre os estratos, ou seja, o nível socioeconômico dos alunos. Para essa análise, os 
alunos da Geração Escolar 2005 foram divididos em três grupos de nível socioeconômico: 
alto (nível 1), médio (nível 2) e baixo (nível 3), a partir dos cálculos de NSE apresentados 
no capítulo 5. No Gráfico 6.7 são mostrados os resultados para a aprendizagem de mate-
mática que demonstram claramente existir uma relação marcada entre o NSE do aluno e o 
ponto de partida da sua aprendizagem. O gráfico também mostra que o fenômeno da desa-
celeração está associado ao nível socioeconômico dos alunos e fica mais visível somente no 
caso dos alunos de NSE mais baixo.

Rede/Grupo

Pública

Privada

Total

Língua portuguesa

A

138

95,8%

6

4,2%

144

100%

B

8

9,9%

73

90,1%

81

100%

Total

146

64,9%

79

35,1%

225

100%

X

105

93,8%

6

6,3%

112

100%

Y

25

29,1%

61

70,9%

86

100%

Total

130

65,7%

68

34,3%

198

100%
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O Gráfico 6.8, do desempenho em leitura por nível socioeconômico, mostra que as con-
dições da família também têm um impacto na aprendizagem da língua portuguesa, mas que 
não existe o mesmo fenômeno de desaceleração em relação aos alunos de NSE mais baixo. 
O formato da curva de crescimento da aprendizagem é similar para as três faixas de nível so-
cioeconômico, e as diferenças entre as faixas se reduzem ao longo do período. A diferença de 
37 pontos na escala GERES na 1ª onda se reduz para 30 pontos na 5ª onda, o que sugere, em 
relação à leitura, que as diferenças socioeconômicas caem ao longo da trajetória escolar.
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O Gráfico 6.9 estabelece a relação entre nível socioeconômico e estrato. Ele mostra que 
o fenômeno da desaceleração na aprendizagem da matemática só afeta as redes estadual e 
municipal e só é pronunciado no caso dos alunos do nível socioeconômico 3, o mais baixo. 

 Quando mostrada a relação entre a aprendizagem de leitura e estrato, observa-se que 
a rede particular sempre tem desempenho superior às redes públicas, independentemente 
da faixa de NSE dos alunos. No caso das escolas estaduais, pode-se verificar que o desem-
penho dos alunos de NSE mais alto se aproxima do desempenho dos alunos de NSE mais 
baixo das escolas particulares. Em todas as faixas de NSE as escolas municipais têm o de-
sempenho menor.
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F) UMA ANÁLISE DE vALOR AGREGADO 

O presente estudo apresenta as análises de valor agregado em matemática e em leitura 
entre as avaliações da 1ª e 3ª ondas do GERES. Tais análises têm como objetivo subsidiar 
a escolha de escolas com determinadas características para o desenvolvimento de estudos 
qualitativos. As análises envolveram somente os alunos que realizaram tanto a primeira 
quanto a terceira avaliação nas escolas das cinco cidades participantes do GERES. 

De acordo com Mortimore (1991), uma escola eficaz é aquela em que o progresso do 
aluno vai além do que seria esperado, levando em consideração as suas características ao 
entrar na escola. A investigação que assume a definição de Mortimore busca identificar as 
unidades escolares que possuem alto valor agregado, depois de ajustar os efeitos atribuídos 
às características individuais dos alunos e da composição da clientela da escola. O uso de 
dados longitudinais para medir o aprendizado do aluno permite adotar o conceito de valor 
agregado como um dos critérios de eficácia das escolas. Para atingir o objetivo proposto fo-
ram adotados modelos de regressão linear multiníveis de dois níveis – aluno e escola (Bryk 
e Raudenbush, 1992). O Quadro 6.3 e as Tabelas 6.9 e 6.10 apresentam a definição e a 
estatística descritiva das variáveis usadas nas análises.
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Os modelos especificados nas análises foram construídos “de baixo para cima” – do 
mais simples ao mais complexo. Assim, primeiramente foi estimado um modelo incondi-
cional (1), objetivando verificar a partição da variância. Em seguida, foram estimados os 
modelos (2 e 3) com variáveis de controle (proficiência prévia 1ª onda e nível socioeconô-
mico) apenas no nível 1 e finalmente chegamos ao modelo (4) com variáveis preditivas nos 
dois níveis (NSE médio). As Tabelas 6.11 e 6.12 apresentam os modelos estimados para 
matemática e português, respectivamente. 

TipoVariáveis Descrições
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Com a finalidade de testar se uma proporção significativa da variância total do desem-
penho em matemática e português ocorre entre escolas, estimamos o modelo incondicio-
nal (modelo 1). O cálculo do coeficiente de correlação entre as escolas (ICC) indica que 
34% e 35% da variância total do desempenho em matemática e português, respectivamen-
te, correspondem à variância entre escolas. 

Os resultados do modelo 4 mostrados nas Tabelas 6.11 e 6.12 reportam que os coeficien-
tes associados ao aumento de uma unidade da proficiência da 1ª onda estão associados, em 
média, ao aumento de 0,65 e 0,59 pontos na proficiência em matemática e português da 3ª 
onda, respectivamente. As tabelas também informam o efeito do controle de nível socioeco-
nômico sobre o desempenho dos alunos. O valor médio desta variável está forte e signifi-
cativamente associado a um melhor desempenho médio dos alunos (NSEMédio = 6,2 e 
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3,54* 

140,56*

290,47*

20,94*

0,01*

1,41

Modelo 4



160

3,5 para matemática e português, respectivamente), assim como o nível socioeconômico 
de cada aluno dentro da escola impacta o seu desempenho em matemática e em português 
(NSE = 3,5 e 2,7, respectivamente). Cabe ressaltar que o efeito do nível socioeconômico, se 
considerarmos o desempenho, é maior em matemática do que em português. 

Com base no modelo 4 (matemática e português), foi realizada a análise dos resí-
duos de forma a comparar o valor agregado das diferentes escolas, já descontadas as 
diferenças relacionadas com as características dos alunos. A etapa seguinte da análise 
envolveu a construção de gráficos de dispersão com o valor agregado e o NSE médio 
da escola, bem como a proficiência média da escola na 1ª onda. Estes gráficos pode-
rão subsidiar a escolha de escolas com determinadas características para o desenvolvi-
mento de estudos qualitativos. 

Como interpretar os gráficos? 
As explicações serão baseadas nos gráficos obtidos para a cidade do Rio de Janeiro para 

a disciplina de português. O Gráfico 6.11 mostra a relação entre o valor agregado e o NSE 
da escola. O valor zero significa para o eixo x e y, respectivamente, o NSE da escola médio 
e o valor agregado médio. Para facilitar a interpretação dos gráficos, foram inseridas duas 
retas (uma vertical e outra horizontal) que passam pelo valor médio destas variáveis. 
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As escolas que estão acima da linha horizontal são aquelas com valor agregado acima 
da média, e as situadas abaixo da linha, as que têm baixo valor agregado. A reta vertical 
que passa pelo nível socioeconômico médio divide o gráfico em duas partes: as escolas 
cujo NSE está acima da média situam-se à direita, e as de NSE médio abaixo da média 
localizam-se à esquerda. 

Com isso, no quadrante superior esquerdo encontram-se as escolas com alto valor agre-
gado (acima da média) e com NSE da escola abaixo da média (no Rio de Janeiro, algumas 
escolas municipais). Já as escolas situadas no quadrante superior direito são aquelas com 
alto valor agregado e com NSE acima da média (no caso do Rio de Janeiro, as escolas do es-
trato especial e algumas privadas). No quadrante inferior direito, as escolas com baixo valor 
agregado e NSE acima da média, e no inferior esquerdo, aquelas com baixo valor agregado 
e NSE abaixo da média. 

De modo análogo, o Gráfico 6.12 mostra a relação entre valor agregado e proficiência 
média da escola na 1ª onda. Novamente as linhas vertical e horizontal passam pelo valor mé-
dio das variáveis, dividindo as escolas nos quadrantes correspondentes a: a) alto valor agre-
gado e proficiência média da 1ª onda abaixo da média; b) alto valor agregado e proficiência 
média da 1ª onda acima da média; c) baixo valor agregado e proficiência média da 1ª onda 
abaixo da média; e d) baixo valor agregado e proficiência média da 1ª onda abaixo da média. 
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Cabe ressaltar que, nos dois gráficos, as escolas situadas próximas ao cruzamento das 
linhas vertical e horizontal possuem valor agregado médio e NSE da escola (ou proficiência 
da 1ª onda) médio. 

Estes gráficos serão ferramentas úteis para subsidiar a tomada de decisão sobre qual esco-
la escolher para desenvolver eventuais estudos qualitativos. Caso o interesse de pesquisa seja 
verificar as características que possuem as escolas com alto valor agregado, mas que sejam 
diferentes em termos da clientela atendida (seja por condições socioeconômicas, seja por 
desempenho médio prévio), as candidatas seriam aquelas situadas na parte superior do gráfi-
co e distribuídas ao longo do eixo X. O Gráfico 6.13 apresenta um exemplo de escolas candi-
datas para o Rio de Janeiro. As setas assinalam as escolas candidatas com alto valor agregado, 
mas com composição socioeconômica da clientela diferenciada. As três escolas possuem o 
mesmo valor agregado (em torno de três); no entanto, uma escola tem NSE abaixo da média 
(municipal), e duas (uma federal e outra privada) têm NSE acima da média. No caso do Rio 
de Janeiro, nenhuma das escolas está situada em torno da média do NSE da escola. 

Deve-se destacar que a exploração dos gráficos é apenas um dos critérios para a escolha 
das escolas nas quais devem ser realizados os estudos qualitativos em cada uma das cidades. 
Sem dúvida, esta decisão será enriquecida com os demais conhecimentos acumulados pelas 
equipes envolvidas no GERES sobre as escolas. Além disso, devemos resistir à tentação de 
escolher as escolas com valor agregado muito alto (ou muito baixo, se for o caso). As escolas 
que “fogem” muito do valor predito pelo modelo podem ser consideradas outliers. 
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G) APRENDIZAGEM E CARACTERÍSTICAS DOS ALUNOS E DAS ESCOLAS: ESTU-
DOS DE EFICÁCIA E EQUIDADE

Conforme vimos na seção sobre a evolução da proficiência dos alunos por diferentes 
características, como cidade, rede escolar e nível socioeconômico, existem diferentes pa-
drões de evolução. Estes resultados descritivos nos deram uma ideia de como os alunos 
evoluíram ao longo dos primeiros anos do Ensino Fundamental em matemática e em leitu-
ra. No entanto, permanece a questão: por que alguns alunos aprendem mais do que outros?

Nesta seção vamos apresentar como as informações disponíveis no banco de dados do 
GERES podem oferecer uma série de pesquisas sobre as características escolares e de prá-
ticas pedagógicas que promovem aumento da aprendizagem dos alunos e diminuem as di-
ferenças de aprendizagem relacionadas, por exemplo, à origem socioeconômica de alunos 
que frequentam a mesma escola. 

O desenho longitudinal da pesquisa GERES possui várias vantagens em relação aos es-
tudos seccionais, especialmente para análises relacionadas com eficácia e equidade escolar. 
No entanto, as análises com dados longitudinais são mais complexas. Uma das principais 
razões da maior complexidade está relacionada com o fato de que nem todos os alunos 
inicialmente participantes da pesquisa GERES permaneceram nela. Ao longo das cinco 
avaliações realizadas, o número de alunos variou, conforme se pode ver nas Tabelas 4.1 e 
4.2 do capítulo 4. Esta variação tem diferentes motivos: a cada ano novos alunos entram 
nas séries avaliadas; os alunos que fizeram uma avaliação em um ano podem ter saído da 
escola em outro; alguns alunos faltaram à escola no dia da avaliação GERES etc. O Gráfico 
6.14, mostrando a composição do alunado de cada onda de acordo com a onda em que 
os alunos entraram para o GERES pela primeira vez, dá uma descrição visual do vai e vem 
de alunos ao longo da pesquisa. Dos 19.024 alunos testados na 1ª onda, somente 8.953 
estavam presentes na 5ª onda. Ao lado desses alunos na última onda, encontraram-se 864 
que começaram na 2ª onda, 1.822 que começaram na 3ª onda, 2.738 que começaram na 4ª 
onda e mais 3.338 que começaram naquele momento.
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Como consequência, temos que nem todos os alunos possuem as cinco medidas cog-
nitivas. O Gráfico 6.15 mostra os 7.003 alunos que possuem as cinco medidas cognitivas e 
também quantos alunos possuem somente duas, três ou quatro medidas por terem entrado 
após o início da pesquisa ou por terem faltado a uma ou mais das ondas.  

 

Outra característica do desenho GERES está relacionada com as potencialidades (e 
também com a complexidade) de análises sobre eficácia e equidade escolar: a estrutura hie-
rárquica dos dados. Conforme apontado no capítulo 2, a amostra do GERES considerou os 



165

6. A AprendiZAgem e As cArActerísticAs dos Alunos e dAs escolAs:  
estudos iniciais de eficácia e equidade

alunos dentro de turma e dentro de escolas. Esse desenho permite desenvolver análises que 
utilizam uma determinada classe de modelos estatísticos: os modelos multiníveis.

A seguir vamos apresentar diferentes estratégias analíticas que podem ser usadas com os 
dados do GERES, ressaltando as vantagens e as desvantagens de cada uma delas. Cabe res-
saltar que as estratégias aqui apresentadas incorporam duas questões centrais: a estrutura 
hierárquica e a maximização do número de alunos com as medidas cognitivas necessárias. 
Na parte final, vamos apresentar resultados de duas análises realizadas com o objetivo de 
identificar as características escolares associadas ao maior aprendizado dos alunos.

A Figura 6.2 apresenta a primeira estratégia analítica que explora toda a potencialidade 
da estrutura hierárquica dos dados: alunos (nível 1) dentro de turmas (nível 2) dentro de 
escolas (nível 3). Este tipo de estudo possibilita investigar as diferenças entre os alunos de 
uma turma, entre turmas de uma mesma escola, como também entre escolas. Em outras 
palavras, permite identificar não só que as práticas pedagógicas ou características dos pro-
fessores das diferentes turmas de uma mesma escola estão relacionadas com as diferenças 
entre as turmas, mas também que as características escolares explicam as diferenças entre as 
escolas. No entanto, esta estratégia exige um número mínimo de unidades de turmas (nível 
2) por escola. Assim, escolas que possuem uma turma, por exemplo, não serão incluídas 
na análise, uma vez que um dos objetivos é verificar as diferenças entre as turmas de uma 
mesma escola. No caso dos dados do GERES, tipicamente as escolas privadas possuem um 
número pequeno de turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

Figura 6.2. Alunos dentro de turmas dentro 
de escolas

Escola

Turmas

Alunos
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A Figura 6.3 apresenta a estratégia analítica mais utilizada em estudos sobre escola efi-
caz: alunos (nível 1) dentro de escolas (nível 2). Este desenho permite investigar as diferen-
ças entre os alunos de uma mesma escola, bem como as diferenças entre escolas. Uma das 
questões associadas aos limites desta estratégia é o intervalo entre as medidas cognitivas. 
Intervalos de tempo curtos (por exemplo, entre um ano escolar e outro) não são adequa-
dos, uma vez que a variação da aprendizagem não é grande. Já intervalos muito grandes en-
tre as medidas podem ser problemáticos, pois dificultam a operacionalização das medidas 
escolares. Como o objetivo principal desta estratégia é identificar características escolares 
associadas à maior aprendizagem dos alunos, medidas cognitivas muito espaçadas no tem-
po fazem com que os alunos possam ficar expostos a diferentes “climas escolares”, apesar de 
permaneceram na mesma escola ao longo deste tempo. Tipicamente as escolas, em especial 
as públicas, não apresentam estabilidade no ambiente, sendo frequente a mudança do cor-
po docente entre um ano e outro e mudanças na gestão escolar. Em geral, os estudos que 
buscam identificar características escolares associadas a maiores níveis de aprendizagem 
utilizam medidas cognitivas apuradas, em média, em intervalos de dois anos. 

Figura 6.3. Alunos dentro de escolas

Escola

Alunos
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Já na Figura 6.4 a estratégia analítica considera alunos (nível 1) dentro de turmas (nível 
2), permitindo investigar as diferenças entre os alunos de uma mesma turma, como tam-
bém as diferenças entre turmas. Na estratificação educacional no Brasil, o efeito enturma-
ção é considerável, especialmente nas escolas públicas. No entanto, esta estratégia não in-
corpora as características escolares na explicação das diferenças de aprendizagem. Somente 
resultados sobre as distintas práticas pedagógicas e sobre as características dos professores 
podem ser discutidos. No caso dos dados do GERES, cabe ressaltar que a cada avaliação foi 
aplicado um questionário para os docentes envolvendo estes aspectos, porém o número 
de medidas disponível é reduzido. Outro limite é que, no caso de dados longitudinais, a 
composição da turma após um ano escolar se modifica.

Figura 6.4. Alunos dentro de turmas

Turmas

Alunos
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 Por último, a Figura 6.5 explora a estratégia analítica que incorpora, na estrutura hie-
rárquica, as diferentes medidas cognitivas ao longo do tempo para um mesmo aluno. O 
objetivo desta análise é investigar como as características do aluno e da escola têm efeitos 
no crescimento cognitivo dos alunos. 

Cabe ressaltar que as três primeiras estratégias apresentadas permitem a utilização de 
duas medidas cognitivas. Já a última estratégia exige, no mínimo, três dessas medidas. A 
decisão sobre quais medidas cognitivas serão utilizadas depende dos objetivos do estudo, 
bem como do número de casos disponíveis. 

 
H) UM ESTUDO MULTINÍvEL DO IMPACTO DE PRÁTICAS PEDAGóGICAS NA 
APRENDIZAGEM DOS ALUNOS GERES 

Para estudar o impacto de diferentes métodos de ensino, nos concentramos no progres-
so dos alunos em leitura ao longo do primeiro ano por ser este o ano mais crucial para a 
aquisição de alfabetização. Reconhecemos uma ampla gama de possíveis fatores explicati-
vos para diferenças entre as crianças na aprendizagem de leitura, além do contexto familiar. 
Estes fatores podem ser divididos em duas categorias gerais: 1. aqueles que pertencem à 
organização das escolas; e 2. os fatores associados com o que se passa dentro da sala de aula. 
Pelo fato de as crianças passarem seu tempo na escola na mesma sala de aula e, na maior par-
te do tempo, com um único professor, a prática pedagógica do professor em sala de aula se 

Escola

Alunos
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torna um dos fatores de maior importância no estudo da aprendizagem dos alunos. Como 
neste estudo nos concentramos em explicações de sala de aula para diferenças no aprendi-
zado de leitura, podemos dar atenção especial à prática do professor. 

Organizamos nossas análises e os resultados em torno de duas questões de investigação 
que se complementam. A ênfase principal está em compreender as diferenças na aprendi-
zagem das crianças na 1ª série, e, portanto, enfatizamos os resultados que conectam práticas 
instrucionais específicas com o quanto as crianças aprendem neste ano.

Questão de investigação 1: Explicando diferenças de aprendizagem entre as redes. 
Em que medida as diferentes condições das diferentes redes explicam as diferenças? Es-

pecificamente, como é que as diferenças na composição de sala de aula, qualificações do 
professor e abordagens instrucionais para leitura explicam as diferenças?

Questão de investigação 2: Vinculando práticas instrucionais à aprendizagem. 
Além do nosso foco nas diferenças entre as redes de ensino, perguntamos o quanto as 

práticas instrucionais comumente usadas para ensinar leitura na 1ª série, incluindo a lição 
de casa, livros didáticos, abordagens de ensino e uso da repetição, estão associadas com a 
aprendizagem de leitura das crianças.  

Como anteriormente explicado, as unidades de amostra primária do Projeto GERES são 
escolas, e uma vez selecionada uma escola, todas as salas de 1ª série (SSU – série selecionada) 
e todos os alunos (TSU – turma selecionada) são selecionados. Este desenho de amostra 
procurou aumentar o tamanho da amostra dentro da escola e dentro da sala de aula, permi-
tindo assim mais espaço para realizar estudos sobre o efeito da escola e da sala de aula. Nesta 
análise em particular consideramos dados de estudantes que fizeram o teste de leitura na 1ª e 
2ª ondas, com a coleta de dados em março e novembro de 2005, respectivamente. Algumas 
salas de aula tinham que ser excluídas do presente estudo devido à falta de dados sobre as 
práticas. A Tabela 6.13 resume os principais números da amostra utilizada nesta análise. 

variáveis
A variável dependente é o pós-teste de leitura, administrado 15 dias antes do final do 

ano letivo. Variáveis de controle em nível do aluno são o pré-teste de leitura, administrado 
três a quatro semanas após o início do ano letivo, e o NSE do aluno. Não havia controle 
por gênero, já que as escolas e salas de aula são quase sempre equilibradas em termos de 
composição entre homens e mulheres. Retenção, por outro lado, é um problema no Brasil, 
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e ela existe, por vezes, até mesmo na 1ª série. Isso parece merecer uma variável de controle 
baseado na idade, mas as quatro cidades em que se efetuou o estudo não são aquelas que re-
velam problemas graves de retenção na 1ª série. Pelo contrário, no Rio de Janeiro, Campinas e 
Belo Horizonte, a política de ciclos torna difícil, para uma escola estadual ou municipal, reter 
os alunos nos primeiros anos do Ensino Fundamental. Em Campo Grande, os governos esta-
dual e municipal têm desenvolvido um programa bem-sucedido para minimizar a retenção. A 
repetência de série raramente ocorre em escolas privadas de Ensino Fundamental, apesar de 
isso não ser verdade para as últimas séries. Embora quiséssemos incluir uma variável de con-
trole para alunos com defasagem idade-série, estamos confiantes de que a falta dessa variável 
não é um grande problema para o estudo, especialmente porque o controle pelo desempenho 
anterior permite nos concentrarmos em desempenho, em vez de rendimento.

Podemos classificar nossas variáveis de nível 2 em três categorias:
•	práticas	de	sala	de	aula	e	opiniões	dos	professores;
•	composição	da	turma;
•	experiência	e	formação	dos	professores.	
A Tabela 6.14 oferece uma definição geral das variáveis relevantes, e a Tabela 6.15 apre-

senta as estatísticas descritivas para todas as variáveis, por rede.
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Abordagem analítica 
Considerando que cada pesquisa se beneficia de uma análise preliminar descritiva, realiza-

mos uma análise exploratória abrangente dos dados. Em seguida, estimamos modelos lineares  
hierárquicos, alunos aninhados em turmas. Como sugerido por Raudenbusch e Bryk (2002), 
adotamos uma estratégia de modelagem de baixo para cima: em primeiro lugar, especifica-
mos o modelo do aluno em sua turma (nível 1). Inicialmente, pretendia-se modelar tanto o 
NSE médio ajustado da turma quanto a curva do NSE/proficiência no nível 2 do modelo. 
Resultados da análise preliminar deixaram claro que esta curva não variava entre as turmas. 
Por essa razão, a deixamos fixa e centramos no NSE na média do grupo. O pré-teste foi fixado 
e centrado em sua média grande. Esta última especificação equivale a controlar a análise pela 
média de proficiência da turma no pré-teste, permitindo assim interpretar o efeito das variá-
veis de nível 2 para ser inserido no modelo em termos de valor agregado.

Em seguida, incluímos as variáveis no nível 2 para o modelo, em três passos. No primei-
ro, controlamos as variáveis de composição da turma pela experiência e formação de pro-
fessores. Depois, testamos as variáveis relacionadas ao uso do livro de texto e dever de casa. 
Finalmente, testamos as variáveis relacionadas à prática de sala de aula. Embora o processo 
de estimativa seja baseado na equação em que os coeficientes de nível 1 são substituídos 
por sua especificação de nível 2, é recomendado apresentar o modelo dividido em suas 
partes, como segue: 

      (1)

      (2)

      (3)

      (4)

Onde:
– (1) é o modelo entre estudantes de determinada turma;
– (2), (3) e (4) são os modelos entre turmas;
– os subscritos i e j se referem aos alunos e às salas de aula, respectivamente;
– Wv são as variáveis de sala de aula especificadas no quadrado 2;
– eij e uoj são os termos de erro.

Realizamos análises HLM separadas para cada uma das três redes incluídas neste estu-
do, após exclusão do estrato especial. Informações descritivas sobre o setor mostram como 
elas se comparam uma com a outra. No entanto, na nossa análise multivariada e multinível 

Profic2ij = βoj + β1j SESij + β2j Profic1ij + eij

β10 = γ10

β20 = γ20

m

v = 1
βoj = γ00 +      γ0vWvj + u0jΣ
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dentro de cada rede, geralmente padronizamos todas as variáveis contínuas como z-scores 
(M = 0, SD = 1) dentro de cada rede.

Resultados e discussões
A Tabela 6.15 resume a descrição das variáveis por rede. Ela mostra que as escolas pri-

vadas servem alunos de NSE superior, enquanto as escolas estaduais e municipais servem 
estudantes de NSE mais baixo. 

Em relação ao impacto do NSE, o Gráfico 6.16 apresenta este resultado de outra manei-
ra. O eixo vertical é um dispositivo para eliminar a sobreposição dos pontos, facilitando as-
sim a visualização das médias de escola. A linha vertical no ponto de nível socioeconômico 
médio divide o gráfico em duas: as escolas com NSE acima da média para a amostra estão 
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situadas no lado direito, e aquelas com NSE abaixo da média estão do lado esquerdo. O 
gráfico mostra que o NSE da grande maioria das escolas municipais e estaduais é abaixo da 
média. Por outro lado, a situação das escolas particulares é oposta. Quase todas estão acima 
da média. Este resultado confirma a literatura brasileira sobre o assunto, que mostra ser o 
sistema educacional fortemente estratificado e haver pouca heterogeneidade na composi-
ção social das escolas, especialmente se considerarmos a alocação dos alunos entre redes.

A proficiência no pré-teste e pós-teste é muito maior em escolas particulares do que nas 
escolas estaduais e municipais. A Tabela 6.16 apresenta os resultados para modelos de nível 
1. A primeira delas, modelo 1, é o modelo totalmente incondicional, calculado com o único 
propósito de computar a distribuição da variância. Tendo em conta todas as turmas, a par-
te da variação da tabela indica que 50% dessa variância se situa entre turmas, sugerindo a 
importância do modelo multinível como a abordagem analítica adequada para este tipo de 
investigação. O modelo 2 é intraturma. Ele revela que, em média, o aumento de um desvio 
padrão no pré-teste se traduz em um aumento de 0,62 desvio padrão no pós-teste. Contro-
lado pelo pré-teste, o NSE do aluno não está relacionado ao desempenho dos alunos nas 
suas turmas. Como já foi mencionado, temos centrado o pré-teste em torno de sua grande 
média e NSE em média de sala de aula. Essas opções centradas são equivalentes para con-
trolar o desempenho médio dos alunos só. Portanto, o pré-teste média de sala de aula por si 
só explica a redução da variação do nível 2 de 0,50 para 0,10. Tendo em conta as diferenças 
entre setores, o padrão é o mesmo descrito anteriormente. 
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Passamos agora para o nível 2 de modelagem. Como de costume na investigação 
HLM, optamos pela apresentação dos resultados (Tabela 6.17) como uma função de 
nível 2, variáveis sozinhas. Isso acontece porque a variância e os coeficientes de nível 1 fo-
ram estáveis no contexto de todos os modelos. Neste contexto, a supressão das variáveis 
de nível 1 na Tabela 6.13 permite-nos concentrar a atenção sobre os efeitos das variáveis 
de sala de aula.
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 Todos os modelos apresentados na Tabela 6.12 incluem no nível 1 variáveis já mostra-
das na Tabela 6.10. Na Tabela 6.11, o modelo 1 enfatiza a forte relação entre o NSE médio 
e o desempenho (coeficiente = 0,32), mesmo quando controlado por um desempenho 
médio anterior. Este efeito é mais pronunciado nas escolas estaduais (coeficiente = 0,44). 
O modelo 1 também incluiu variáveis de formação de professores e de experiência. O resul-
tado para a experiência é bem afinado com outros estudos: alguma experiência é melhor do 
que pouca experiência, e muita experiência é pior do que alguma experiência. Explicações 
plausíveis para este tipo de resultado são de dois tipos. O primeiro é baseado no ciclo de 
vida profissional dos professores, que pode incluir uma fase posterior de desmobilização. 
O segundo é fundamentado em algum tipo de autosseleção negativa: os melhores profes-
sores entre os mais experientes podem assumir funções fora da sala de aula. A exceção a 
esta regra são as escolas estaduais, nas quais quanto maior a experiência, maior o nível de 
desempenho médio da turma.

Mais desafiadores são os resultados relacionados com a formação de professores. No 
Brasil, a escolaridade mínima para ser um professor de Ensino Fundamental pode ser obti-
da tanto em universidades privadas (tipicamente não seletivas para os cursos de formação 
de professores) quanto em universidades públicas (algumas seletivas). Coeficientes esti-
mados para essas variáveis são muito baixos e estatisticamente não significativos (coef. = 
0,00 e coef. = 0,02, respectivamente). Mesmo se aceitarmos que um diploma universitário 
não acrescenta muito à preparação do professor, seria razoável esperar algum efeito posi-
tivo para os docentes formados em universidades seletivas. Afinal, alguns professores têm 
um curso de graduação, enquanto outros têm apenas um diploma do Ensino Médio. Alter-
nativamente, a autosseleção negativa dos professores oriundos de cursos de graduação de 
formação de professores poderia estar na raiz dos resultados apresentados no modelo 1. No 
entanto, esta variável tem um efeito significativo para as escolas privadas.

(Tabela 6.17 continuação) 
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Nos modelos 2 e 3 adicionamos as variáveis relacionadas à instrução que apresenta-
ram as maiores diferenças entre as redes. Para a discussão dos resultados nos referimos ao 
modelo 3. Considerando todas as turmas juntas, dever de casa exigente (coef. = 0,10), pro-
moção de uma diversidade de abordagens para o ensino (coef. = 0,05) e, mais importante, 
o uso de livros texto por professores com alguma experiência nesse assunto (coef. = 0,17) 
são variáveis que promovem uma aprendizagem maior nas salas de aula da 1ª série. Por 
outro lado, a ênfase em ensino mecanizado (em oposição a tarefas mais exigentes) impacta 
negativamente a aprendizagem (coef. = -0,04). A adesão dos professores às concepções de 
práticas construtivistas (em oposição à adesão a concepções fônicas) não é significativa. 
Deve ser salientado que, para escolas particulares, os efeitos do dever de casa e do uso de 
livros texto não são significativos.

Este estudo fornece forte apoio a favor do uso regular de livros didáticos nas escolas: 
os alunos aprendem mais em escolas nas quais os livros didáticos são adotados por pro-
fessores que têm experiência com os livros didáticos específicos da sua sala. Este achado 
é especialmente importante para as escolas estaduais e municipais, que servem a um nú-
mero maior de crianças e são propensas a mudar livros didáticos com maior frequência 
ou, mais grave ainda, evitar seu uso. Neste contexto, as políticas que estimulam o uso 
regular e estável de livros didáticos são bem-vindas. Uma dessas políticas, raramente em-
pregadas no setor público brasileiro, é adequar o desenvolvimento contínuo dos profes-
sores de acordo com a maioria dos livros em uso para ajudar os professores a explorar o 
potencial destes e outros recursos em sala de aula.
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C
omo qualquer projeto criado em ambiente universitário, o GERES sempre teve 
como objetivo fornecer oportunidades de pesquisa aos alunos de pós-graduação 
vinculados aos centros e coordenadores responsáveis pela condução dos trabalhos. 

Em todas as universidades envolvidas, os pesquisadores pretendiam alistar a colaboração 
dos pós-graduandos na condução da pesquisa e na análise dos resultados parciais para con-
tribuir não só para a formação dos alunos, mas também para a própria compreensão dos 
fenômenos encontrados.

De fato, os dados gerados pela pesquisa desde seu primeiro ano de implementação 
permitiram que vários alunos pudessem elaborar suas dissertações e teses sobre diversos 
aspectos do funcionamento das escolas GERES. Este capítulo traz o resumo de uma parte 
desses trabalhos. Após esses resumos, também estão incluídas as sínteses de algumas publi-
cações feitas com a participação dos alunos. 

A) A RELAÇÃO ENTRE O PROJETO PEDAGóGICO E A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 
EM ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROJETO GERES EM BELO HORIZONTE

Aluna: Ana Saraiva
Instituição: Faculdade de Educação/UFMG

Orientador: Prof. Dr. Nigel Brooke
Dissertação de Mestrado  

Ano da Defesa: 2009

O objetivo principal desta pesquisa de mestrado foi investigar a existência de uma rela-
ção entre o Projeto Político Pedagógico (PPP) produzido pelas escolas e o nível observado 
de crescimento da aprendizagem apresentado por seus alunos.

A pesquisa se utiliza de dados produzidos durante a participação da escola no 
Projeto GERES, uma pesquisa de painel com desenho longitudinal que investiga o 
progresso na aprendizagem escolar de um mesmo grupo de alunos nos quatro anos 
iniciais do Ensino Fundamental.

O desenho metodológico longitudinal do GERES permitiu que, ao final do projeto, 
fosse possível estabelecer o valor agregado de cada estabelecimento escolar participante, 
ou seja, foi possível determinar um valor representativo do progresso no nível de aprendi-

7. PRODUÇÕES AO LONGO 
DO CAMINHO 
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zagem dos alunos, uma medida que é influenciada, principalmente pela escola, por meio de 
suas práticas, projetos e políticas internas que se expressam, ou deveriam se expressar, por 
intermédio de seu Projeto Político Pedagógico. 

A partir da análise do valor agregado das 20 escolas GERES da rede Estadual de 
Belo Horizonte, foram selecionadas quatro escolas para compor a amostra da pesqui-
sa, sendo duas com valor agregado acima da média e duas com valor agregado abaixo 
da média da rede.

Com base nessa definição, a pesquisa foi organizada em mais três etapas.
A primeira foi a análise do PPP de cada escola com o objetivo de apreender informa-

ções acerca de sua elaboração, conteúdo, adequação aos pressupostos teóricos e diretrizes 
oficiais e capacidade de nortear as ações pedagógicas em sala de aula.

Na segunda etapa foi aplicado um questionário contextual a uma amostra de professo-
ras dos anos iniciais do Ensino Fundamental para levantar informações pertinentes à sua 
participação na elaboração do PPP da escola, seu conhecimento acerca do mesmo e a utili-
zação que fazem dele na sala de aula. 

A última etapa consistiu em analisar as informações contidas nos projetos e as respostas 
obtidas nos questionários e relacioná-las com o valor agregado da escola, buscando assim 
verificar se o PPP poderia auxiliar na explicação das diferenças, observadas entre as escolas, 
quanto ao progresso no nível de aprendizagem de seus alunos. 

Resultados da pesquisa
Observando os dados preliminares do GERES (1ª, 2ª e 3ª ondas), verificamos que o 

perfil dos alunos quanto ao seu nível inicial de aprendizagem não varia na mesma propor-
ção do seu nível socioeconômico (NSE), pois, embora todas as escolas pesquisadas apre-
sentem um NSE médio abaixo da média do GERES, os valores relativos à proficiência ini-
cial mostram diferenças significativas (tabela).

Analisando esta tabela, percebe-se a diferença entre as escolas, no que diz respeito ao 
NSE dos alunos que cada uma recebe e ao valor que agrega a esses alunos durante o tempo 
que os mesmos permanecem neste estabelecimento escolar.

Essa diversidade, essas diferenças de contexto, é que tornam necessária a existência de 
um projeto próprio, uma diretriz baseada na realidade de cada escola e no aluno que atende, 

Escola

Escola 1

Escola 2

Escola 3

Escola 4

Valor Agregado

9,62

8,30

1,18

-2,07

106,09

101,75

86,09

91,92

145,79

138,37

117,16

115,52

NSE

-0,26

-0,62

-0,72

-0,57

Resultados da pesquisa
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ou seja, um Projeto Político Pedagógico próprio, elaborado a partir de ideais e reflexões de 
toda a comunidade escolar.

A primeira etapa desta pesquisa ocupa-se justamente em analisar esse PPP, afinal escolas 
com características discentes variadas exigiriam projetos diferenciados, adequados aos seus 
objetivos e metas de aprendizagem e formação.

Entretanto, a análise desses projetos pedagógicos não apresentou informações que pu-
dessem relacioná-los com práticas e políticas internas que diferenciassem as escolas na for-
ma como atendem os seus alunos. Isso auxiliaria na compreensão das diferenças no valor 
agregado pelas escolas.

A conclusão após a análise dos PPPs e a verificação das respostas das professoras aos 
questionários aplicados é que o projeto pedagógico se tornou mais um ato ritualístico 
(elaborar ou copiar o anterior e entregar no início do ano) do que um documento capaz 
de apresentar a escola, mostrar os seus ideais e crenças, suas metodologias e intenciona-
lidades, seus objetivos e metas.

Ao final da pesquisa, conclui-se que os projetos são padronizados, seguem alguns dos 
pressupostos teóricos para sua elaboração e também estão de acordo com as sugestões 
para sua elaboração oferecidas pela Secretaria de Educação, mas não refletem as especi-
ficidades das escolas, não sendo então possível estabelecer uma relação entre o PPP e a 
aprendizagem dos alunos.

Parece difícil supor que uma escola possa se organizar sem um PPP norteando as 
suas ações, mas, embora o tamanho da amostra não permita mais do que conclusões 
acerca das quatro escolas, esta parece ser a situação atual. Na Escola 1, a de maior valor 
agregado, pudemos notar que, apesar de o PPP não apresentar diferenças relevantes em 
relação aos outros, as professoras relatam uma participação e um conhecimento maior, 
o que pode significar que outros mecanismos internos de organização e circulação de 
informações contribuem para um melhor funcionamento da escola.

A partir das conclusões apresentadas, seria interessante investigar os caminhos trilhados 
pelo PPP desde a LDBN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) para compreen- 
dermos se a situação atual de um documento elaborado apenas para cumprir um ritual 
exigido pela SEE é exclusiva das escolas da pesquisa ou se é a situação atual em toda a 
rede. Também é necessário discutir se algum dia o PPP poderia desempenhar um papel 
menos cerimonial, mais próximo daquilo proposto pelos seus idealizadores, se o enca-
minhamento da SEE e das escolas seguissem uma lógica diferente ou se, pela forma de 
organização e realidade das escolas e professores da rede estadual de Minas Gerais, o 
PPP estará sempre condenado a um papel protocolar sem contribuição aparente para a 
melhoria da educação.
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B) INTERPRETAÇÃO DE ESCALAS DE MEDIDA DA COMPETÊNCIA MATEMÁTICA

Aluna: Fabiana Esméria de Castro Alves Ubriaco
Instituição: Faculdade de Educação/UFMG

Orientador: Prof. Dr. José Francisco Soares
Dissertação de Mestrado

Ano da Defesa: 2009 

Essa pesquisa de mestrado toma lugar no campo da avaliação educacional e parte da 
constatação de que no Brasil já está consolidada a prática de avaliações externas realizadas 
para monitorar o desempenho dos alunos das escolas da Educação Básica. 

No entanto, percebe-se que há por parte da comunidade escolar uma grande dificul-
dade no entendimento dos resultados dessas avaliações. Uma parcela dessa dificuldade 
parece ser proveniente do uso quase exclusivo dos valores numéricos para expressão dos 
resultados. A utilização apenas de números, mesmo com interpretação, demanda uma ca-
pacidade específica e com frequência ausente entre os que fazem o dia a dia pedagógico das 
escolas. Isso inviabiliza a apreensão das informações fornecidas pela avaliação, tornando 
todo o processo menos transparente. 

Parece ser necessário buscar novas maneiras para a comunicação dos resultados, para se 
efetivarem, na prática, os benefícios que podem ser obtidos a partir dos dados da avaliação.

Nesse sentido, este estudo pretende contribuir para tornar as informações das ava-
liações externas mais relevantes pedagogicamente, apresentado uma alternativa que 
potencialmente permite uma comunicação mais clara, o estabelecimento de Níveis de 
Desempenho.

Assim, dois principais objetivos da pesquisa podem ser apontados. O primeiro, mais 
geral, é apresentar formas de produzir análises e interpretações de escalas de proficiência, 
resultantes de avaliação externa.

O segundo consiste em estabelecer Níveis de Desempenho com a utilização do Mé-
todo do Marcador, a fim de interpretar a escala de proficiência de matemática do Projeto 
GERES – Estudo Longitudinal da Geração Escolar 2005.

Para o desenvolvimento da pesquisa, inicialmente, é apresentado o Pisa (Program for Inter-
national Student Assessment) como referencial teórico e é introduzida uma definição do con-
ceito de Competência Matemática e formas de classificação dos itens usados para a sua medida. 

Em seguida, é descrito o Método do Marcador, utilizado para interpretação de escalas 
de proficiência através da criação de Níveis de Desempenho. 

A primeira etapa de tal método consiste na alocação de cada item empregado no teste 
a um ponto da escala de medida usada para a atribuição de notas aos alunos. Isso é feito 
utilizando-se propriedades do modelo da Teoria da Resposta ao Item (TRI) ajustado. 
Estando todos os itens ordenados pela sua posição na escala, através de uma análise subs-
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tantiva, decidem-se quais itens serão tomados como definidores dos pontos de corte dos 
Níveis de Desempenho. 

Como implementação prática desse método, foram adotados os dados coletados no 
âmbito do Projeto GERES para a medida da Competência Matemática dos alunos das sé-
ries iniciais do Ensino Fundamental. É importante ressaltar que nesta pesquisa a análise 
do Projeto GERES foi realizada apenas ao final da coleta dos dados. Assim, a análise aqui 
apresentada não substitui a que foi realizada de cada onda, que pode ser encontrada nos 
documentos daquele projeto. 

Para a interpretação da escala de matemática do GERES foram estipulados quatro Ní-
veis de Desempenho e, a partir dos itens alocados nesses níveis, foram descritos os aspectos 
da Competência Matemática pertinentes a cada um deles.

Os alunos que participaram das cinco ondas de avaliação do GERES também fo-
ram situados em cada um dos quatro níveis, tendo como referência suas proficiências 
nas distintas ondas.

Para as análises, foram considerados os dados da 1ª à 4ª ondas, excluindo-se, nesse mo-
mento, a 5ª. O planejamento dos itens da 5ª onda incluiu apenas um item comum com a 
4ª, o que tornou muito instável a alocação dos itens dessa onda e, consequentemente, das 
proficiências dos alunos dessa mesma onda. 

Por fim, conclui-se que o uso de Níveis de Desempenho possibilita uma comunicação 
mais acessível aos vários públicos, revelando o que um aluno localizado em certo nível con-
segue desempenhar, tendo como referência determinada competência. 

A partir dessas informações, os pais podem inferir como está a aprendizagem de seu 
filho. O próprio aluno, diante da alocação de sua proficiência em um nível, pode se cons-
cientizar de sua aprendizagem e se envolver mais com o seu processo de formação, desde 
que a descrição pedagógica do nível consiga comunicar com clareza o que ele demonstra 
saber e ser capaz de fazer. Isso representa uma grande contribuição do procedimento de 
estabelecer Níveis de Desempenho; no entanto, o maior ganho que esse procedimento 
oferece é a informação pedagógica, que pode gerar ações e intervenções que se concre-
tizem na melhoria do ensino brasileiro. De posse destas informações, os educadores po-
dem repensar e replanejar seus projetos de ensino, almejando um avanço na qualidade 
do ensino e da aprendizagem. Além disso, aqueles que pensam e executam as políticas 
públicas de educação no Brasil ficam bem servidos de dados concretos que permitem a 
escolha de decisões acertadas e que tenham o foco ajustado na melhoria da educação do 
nosso país. 



184

C) IDENTIFICAÇÃO DOS PERFIS DE LIDERANÇA E CARACTERÍSTICAS RELA-
CIONADAS à GESTÃO PEDAGóGICA EFICAZ NAS ESCOLAS PARTICIPANTES 
DO PROJETO GERES – ESTUDO LONGITUDINAL – GERAÇÃO ESCOLAR 2005 
– POLO RIO DE JANEIRO

Aluna: Thelma Lucia Pinto Polon
Instituição: Programa de Pós-Graduação em Educação/PUC-Rio.

Orientadora: Profa Dra. Alicia Bonamino
Tese de Doutorado

Ano da Defesa: 2009

O estudo visou à identificação de perfis de liderança e características relacionadas à ges-
tão pedagógica em escolas eficazes. Para tanto, foram utilizados dados quantitativos obtidos 
através de questionários aplicados a diretores de 68 escolas que participaram do Projeto GE-
RES – Estudo Longitudinal Geração Escolar 2005 – Polo Rio de Janeiro, vinculado ao De-
partamento de Educação da PUC-Rio, bem como os relatórios monográficos produzidos por 
meio dos estudos qualitativos complementares realizados no bojo da referida pesquisa. Tam-
bém foi usada a transcrição de 24 entrevistas feitas com docentes, diretores e coordenadores 
pedagógicos de uma subamostra composta por quatro escolas públicas municipais. Quanto à 
metodologia, portanto, o estudo buscou a complementaridade entre as abordagens quantita-
tivas e qualitativas, com o intuito de melhor caracterizar a situação estudada. 

Nos aspectos quantitativos, a pesquisa apoiou-se no emprego da ferramenta estatística 
(SPSS) para efetuar análises bivariadas e Análise de Fatores sobre um conjunto de itens 
relacionados às tarefas realizadas com prioridade no cotidiano escolar pelos membros das 
equipes de gestão, o que permitiu a identificação de três diferentes perfis de liderança pra-
ticados nas escolas, nomeados neste trabalho como Liderança Organizacional, Liderança 
Relacional e Liderança Pedagógica. 

Estes perfis de liderança, controlados por tipo de rede de ensino e por proficiência 
média em leitura, indicam que, embora o tema da gestão escolar seja especialmente com-
plexo pelos contextos e pela qualidade das interações e mediações envolvidas, a liderança 
do tipo predominantemente pedagógico, ou seja, a que se coloca de forma mais rela-
cionada às discussões, no interior da escola, sobre os aspectos centrais do currículo e 
da prática pedagógica realizada em sala de aula, tende a produzir efeitos mais benéficos 
sobre os resultados escolares do que as lideranças predominantemente organizacionais 
ou relacionais.

O mergulho qualitativo em quatro escolas municipais, realizado em complemento aos 
estudos quantitativos, permitiu, de um lado, validar os fatores Liderança Organizacional e 
Liderança Relacional como suficientes para caracterizar as práticas realizadas no interior 
das instituições investigadas e confirmar o perfil obtido descritivamente pela Análise de 
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Fatores. De outro, serviu para indicar que o fator Liderança Pedagógica poderia ser aprimo-
rado pela inclusão de itens aos questionários aplicados aos diretores. 

Com base em tais achados, reafirma-se que, dada a complexidade do campo educacional 
e das condições em que a gestão se realiza, há distintos perfis de liderança, e estas distinções 
se fazem por processos de combinação e recombinação de prioridades em face: a) das quali-
dades pessoais e profissionais dos diretores e membros da equipe; b) das pressões exercidas 
pelas demandas próprias às diferentes frentes de atuação existentes na escola, a saber, aspectos 
político-pedagógicos, administrativo-organizacionais e humano-relacionais; c) das condi-
ções materiais da escola e o nível socioeconômico do público atendido; d) do tipo de rede 
de ensino em que se inserem, pelo fato de essas redes serem em grande parte determinantes 
de valores, códigos próprios e condições de trabalho; e d) principalmente, da cultura institu-
cional estabelecida. Considera-se válido admitir, portanto, que estilos ou perfis de liderança 
escolar se constituem em fatores a afetar a eficácia do ensino, que neste trabalho foram expres-
sos pelos resultados médios em leitura, obtidos pelos alunos na 3ª onda de aplicação de testes 
cognitivos no contexto do Projeto GERES – Polo Rio de Janeiro.

Com isso, oferece-se como contribuição ao debate sobre possibilidades de atuação dos 
profissionais no exercício das funções de direção, supervisão ou coordenação, na constru-
ção de uma escola democrática e de qualidade para um maior número de alunos, esta tese, 
que indica a necessidade de superação dos problemas identitários ligados à origem e ao 
desenvolvimento histórico dessas funções pela revalorização e (re) significação da dimen-
são “técnica e pedagógica”, considerada aqui como aquela capaz de viabilizar a prática de 
lideranças pedagógicas mais eficazes pelos diferentes atores que – no contexto do (re)or-
denamento das funções do estado que acabaram por gerar políticas públicas educacionais 
pautadas por princípios de descentralização-desconcentração e consequente ampliação da 
autonomia das escolas – são chamados a ocupar uma função estratégica na construção de 
uma escola que consiga atingir melhores resultados. 

D) COMPOSIÇÃO SOCIAL E COGNITIvA DE TURMAS E DESEMPENHO EM LEITURA 
E MATEMÁTICA: COMO EvOLUEM AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS?

Aluna: Elisangela da Silva Bernado
Instituição: Programa de Pós-Graduação em Educação/PUC-Rio.

Orientadora: Profa. Dra. Alicia Bonamino
Tese de doutorado

Ano da Defesa: 2008

Diversos mecanismos de estratificação educacional operam nos sistemas de ensino e 
na escola, de modo a produzir desigualdades de oportunidades entre os grupos sociais. 
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Sumariamente, esses mecanismos dizem respeito: à seletividade no acesso à escola, à  
dualidade entre o ensino com funções propedêuticas e profissionalizantes, à diferencia-
ção curricular dentro de um mesmo nível de ensino (tracking) e à organização de turmas 
dentro de uma mesma escola. 

Entre os achados da literatura nacional e internacional que relacionam mecanismos de 
estratificação escolar e desempenho dos alunos, está o que indica que a composição so-
cial das turmas afeta de modo significativo os resultados escolares dos alunos. Assim, estas 
pesquisas sugerem que, apesar de as características individuais terem um peso maior no 
aprendizado dos alunos, as escolas podem aumentar ou reduzir as desigualdades entre os 
alunos, dependendo da forma como organizam suas turmas.

Em sintonia com pesquisas que usam informações de avaliações da educação em gran-
de escala, os primeiros resultados do Estudo Longitudinal da Geração 2005 (GERES), de-
senvolvido em cinco cidades brasileiras, indicam que há maior variabilidade nos resultados 
dos alunos no início do Ensino Fundamental entre turmas de uma mesma escola do que 
entre escolas da mesma rede de ensino. Motivada por estes achados, a presente pesquisa faz 
uso de dados longitudinais do GERES, nos anos letivos de 2005 e 2006, junto aos alunos 
dos anos iniciais do Ensino Fundamental, e traz como objetivo investigar, em 27 escolas 
municipais da cidade do Rio de Janeiro, se a variância verificada nos resultados da profi- 
ciência entre turmas também é encontrada em relação a outras características sociais e cog-
nitivas dos alunos, como gênero, raça/cor e idade e níveis de habilidade de leitura. 

As questões de pesquisa foram: i) Como evoluem as diferenças dos resultados entre 
as turmas ao longo dos anos letivos?; ii) Será que as diferenças na proficiência em leitura 
e matemática entre turmas de uma mesma escola são também encontradas quando con-
sideramos as características sociais e o nível de habilidades dos alunos?; e iii) Como evo-
luem as diferenças na distribuição do desempenho (proficiência em leitura e matemática) 
e nas características sociodemográficas (gênero, cor/raça e idade) nas turmas ao longo do 
tempo? Essas diferenças aumentam ou se atenuam entre a 2ª e 3ª ondas de aplicação dos 
instrumentos cognitivos do GERES? 

Os achados gerais da pesquisa evidenciam que as diferenças de desempenho encon-
tradas entre turmas de escolas da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro não têm uma 
marca social clara, no sentido de que não há processos de enturmação relacionados com 
variáveis sociais clássicas, de gênero, raça e idade. 

No entanto, os resultados mostram que, dentre os mecanismos de estratificação presen-
tes nas escolas, são as diferenças de habilidades dos alunos em leitura e matemática as que 
orientam os processos de organização de turmas.  
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E) LIvRO DIDÁTICO E APRENDIZADO DE LEITURA NO INÍCIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Aluna: Lúcia Helena Gazólis de Oliveira
Instituição: Programa de Pós-Graduação em Educação/PUC-Rio.

Orientador: Prof. Dr. Creso Franco
Dissertação de Mestrado

Ano da Defesa: 2007

O estudo se insere no âmbito das investigações sobre escolas eficazes. Utiliza dados de 
survey longitudinal, obtidos pela pesquisa GERES: Estudo da Geração Escolar 2005. A 
subamostra corresponde a 3.454 alunos da 1ª série do Ensino Fundamental (ou seu equi-
valente em ciclo) e seus respectivos professores, distribuídos em 176 turmas, de 68 escolas 
pertencentes às redes municipal, privada e federal do Rio de Janeiro. 

Transitando-se entre as vertentes qualitativa e quantitativa, procurou-se medir, descre-
ver e interpretar o valor agregado pelos professores às suas turmas, em leitura, especialmen-
te no que diz respeito ao uso do livro didático de língua portuguesa. 

Aprofunda-se o tema, articulando-se as concepções de alfabetização no Brasil nas úl-
timas décadas com as características do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e 
com as formas de apropriação por parte dos professores em relação a essa política. A lite-
ratura referente à eficácia escolar e o aprofundamento do tema específico fundamentam as 
análises dos dados e consequentes conclusões.

Na vertente qualitativa, foi construída uma escala de proficiência que, interpretada, re-
sulta na descrição de sete níveis de aprendizagem, o que confere sentido pedagógico à es-
cala. São apresentados os resultados alcançados pelos estudantes em leitura, tendo-se em 
consideração as particularidades das dependências administrativas às quais estão vincula-
dos. Mostra-se como ocorreu a mobilidade de alunos entre os níveis de aprendizagem em 
função da utilização ou não do livro didático.  

Na vertente quantitativa, são implementados modelos de regressão linear que investi-
gam o efeito do uso do livro didático, do tempo de experiência do professor com o referido 
livro e da menção recebida pelo livro no PNLD.

Os resultados evidenciam um aumento significativo do aprendizado médio apresentado 
pelos alunos participantes do estudo, o que contradiz hipótese recorrente no meio educacio-
nal, segundo a qual o fracasso identificado nas séries iniciais do Ensino Fundamental teria 
origem no processo de alfabetização. Destacam-se, entre os achados, maior “valor agregado” 
pelos alunos que utilizaram livro didático e benefícios ainda maiores para estudantes cujos 
professores tinham mais de dois anos de experiência com o uso do mesmo livro. Em termos 
de política pública, a dissertação sugere que a avaliação de livros didáticos – e, em sentido mais 
geral, de programas educacionais – considere também o efeito sobre o aprendizado.
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F) ESPAÇOS ESCOLARES E HABILIDADES DE LEITURA – UM ESTUDO EM TRÊS 
ESCOLAS PúBLICAS MUNICIPAIS DO RIO DE JANEIRO

Aluna: Roberta Araujo Teixeira
Instituição: Programa de Pós-Graduação em Educação/PUC-Rio

Orientador: Profa. Dra. Alicia Bonamino
Dissertação de Mestrado

Ano da Defesa: 2007

A presente pesquisa, situada no âmbito das escolas eficazes, consiste em um dos 
desdobramentos do estudo denominado “Arqueologia das Escolas”, vertente qualitati-
va do Projeto GERES no Rio de Janeiro iniciada em 2005. 

A partir da motivação de investigar com maior detalhamento aspectos relaciona-
dos à organização espacial dos estabelecimentos de ensino participantes do projeto, 
optou-se por realizar, no ano de 2007, um estudo em três escolas que obtiveram de-
sempenhos diferenciados nos testes de habilidades de leitura na 1ª e 2ª onda. Além 
dos índices de desempenho, outros critérios foram considerados para a escolha das 
instituições, como a localização em bairros da periferia do Rio de Janeiro, o público 
constituído majoritariamente por alunos oriundos de classes populares e o pertenci-
mento à rede pública municipal. Assim, foram identificadas a Escola C e a Escola E, 
cujas proficiências se situaram acima da média, e a Escola D, em torno da média, com 
desempenhos menores. 

Partindo do princípio de que compreender o que ocorre nas escolas e salas de aula 
é tarefa que envolve, entre outras, a discussão da organização do espaço escolar e das 
salas de aula para o trabalho com a leitura e a escrita, foram realizadas três incursões 
(início, meado e final do ano letivo de 2007) a esses estabelecimentos, para coleta de 
registros fotográficos das dimensões físicas de suporte da escrita escolar, como salas 
de leitura, bibliotecas, murais, cartazes e cantinhos de leitura.  

Utilizaram-se como suporte teórico os estudos realizados por António Viñao Fra-
go (2001, 2005), Antonio Viñao Frago & Augustín Escolano (2001), Diana Vidal 
(2005), Marlene Carvalho (2001) e Marcus Levy Bencosta (2005). 

Em linhas gerais, a perspectiva adotada pelos autores se apoia na compreensão de 
que, na escola, há concepções de ensino-aprendizagem subjacentes à definição dos es-
paços para atividades pedagógicas. Com isso, os espaços escolares passam a ser enca-
rados como importantes dimensões educativas e a materialidade da escola como fator 
relevante na constituição de práticas escolares capazes de constranger ou de estimular 
conhecimentos e competências. Especificamente em relação à leitura e à escrita, esta 
ideia se aplica à importância dada à existência e ao uso de espaços e recursos destina-
dos aos livros e outros suportes de escrita e leitura na escola. 



189

7. produçÕes Ao longo do cAminho

Durante a observação dos espaços e recursos destinados às atividades de leitura 
daquelas  instituições, foi verificado que as de nível de desempenho mais elevado nos 
testes de leitura apresentavam características distintas da escola que ficou situada abai-
xo da média de proficiência.

Nos primeiros casos, das Escolas 1 e 2, predominava, nos murais, a exposição de mate-
riais confeccionados por alunos, principalmente produções textuais de diferentes gêneros 
discursivos, em bom estado de conservação e frequentemente atualizados. Ambas dispu-
nham de salas de leitura e cantinhos de leitura nas salas de aula à disposição dos estudantes, 
além de contarem com o apoio de profissionais específicos para o trabalho ali realizado. 

Em contrapartida, na Escola 3, a maior parte dos materiais em exposição nos murais era 
produzida pelo corpo docente e/ou pela equipe da direção, muitos deles painéis contendo 
imagens estilizadas de personagens infantis que permaneceram intactos ao longo de todo o ano 
letivo e, consequentemente, malconservados. As atividades de leitura e escrita se constituíam, 
basicamente, em exercícios de fixação de aspectos formais da língua. Embora houvesse uma 
ampla sala de leitura, a mesma permaneceu inacessível aos alunos durante todo o ano em que a 
pesquisa foi realizada devido à falta de profissionais responsáveis pelo local. Por este motivo, o 
espaço vinha sendo utilizado como depósito de livros, cartazes antigos, caixas e outros objetos 
sem relação com o ensino e a prática de leitura. Quanto ao cantinho de leitura, somente em 
uma das quatro salas de aula de turmas participantes do GERES foi encontrado o recurso.

Embora não se possa afirmar que a presença, a utilização e os diferentes arranjos dos 
espaços expliquem as proficiências médias dos estabelecimentos de ensino envolvidos 
na pesquisa, torna-se importante ressaltar, com base nos resultados da pesquisa, que as 
características identificadas explicitam diferentes concepções de leitura, de práticas pe-
dagógicas de ensino da língua e de aspectos materiais do clima acadêmico sintonizadas, 
em maior ou menor medida, com a aprendizagem dos alunos. 

Por fim, vale destacar que diversos outros fatores podem influenciar de alguma for-
ma o aprendizado dos alunos e o bom funcionamento da escola. No entanto, os resul-
tados deste trabalho conduzem à reflexão sobre a importância dada pelos professores 
e demais profissionais da educação aos espaços de leitura presentes nas escolas e que 
novas estratégias podem ser pensadas.
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G) CLIMA ACADÊMICO E A PROMOÇÃO DA APRENDIZAGEM NOS ANOS INICIAIS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Aluna: Fernanda Ferreira Pedrosa 
Instituição: Programa de Pós-Graduação em Educação/PUC-Rio

Orientador: Profa. Dra. Alicia Bonamino
Dissertação de Mestrado

Ano da Defesa: 2007

A pesquisa tem como tema o conceito Clima Acadêmico, compreendido como a ênfase 
no ensino e na aprendizagem em sala de aula e na escola a despeito de outras demandas de 
ordem social que os professores e demais profissionais da escola precisam atender.  Esse 
conceito está ancorado na literatura acadêmica sobre Escolas Eficazes, que tem como foco 
o estudo de características e fatores presentes na escola que podem influenciar positiva-
mente o desempenho dos estudantes e diminuir o peso da origem social sobre sua trajetó-
ria escolar. O campo de estudo para a pesquisa foi o início do primeiro segmento de Ensino 
Fundamental, numa amostra de 30 escolas da rede municipal de ensino da cidade do Rio 
de Janeiro, utilizando questionários para professores de língua portuguesa e/ou matemáti-
ca desses estudantes e medidas de proficiência e nível socioeconômico dos alunos.

A dissertação foi dividida em três etapas: 
•	 operacionalizar	 o	 conceito	Clima	Acadêmico	 por	meio	 da	 conjugação	 entre	 o	

estofo teórico e metodológico que já havia utilizado o termo em pesquisas in-
ternacionais e os itens disponíveis nos questionários GERES, pesquisa maior da 
qual este estudo faz parte; 

•	 verificar	se	o	questionário	GERES	do	professor	conseguiu	captar	medidas	úteis	de	Cli-
ma Acadêmico de acordo com o que foi proposto; para isso utilizaram-se escalas como 
ferramenta de redução de dados numéricos como instrumento metodológico; e 

•	 analisar,	por	meio	das	sete	escalas	relacionadas	ao	conceito,	modelos	de	explicação	
da proficiência – utilizando regressão linear – que pudessem manifestar o quanto 
o Clima Acadêmico influencia o desempenho dos estudantes das séries iniciais no 
Rio de Janeiro. 
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O resultado revelou o que pesquisas nessa área já apontavam, ou seja, a dificuldade de 
olhar para a sala de aula, especialmente nos anos iniciais da Educação Básica, cuja dinâmica 
e interação são difíceis de mensurar.

H) SCHOOL SEGREGATION, CLASS SIZE AND STUDENT ACHIEvEMENT PATTERNS 
IN SALvADOR DE BAHIA (BRAZIL)

Aluno: Paulo A. Meyer M. Nascimento 
Instituição: Instituto de Educação, Universidade de Londres

Dissertação de Mestrado
Ano da Defesa: 2007

Dissertação apresentada em 2007 para a obtenção do título de Mestre em Economia da 
Educação pelo Instituto de Educação da Universidade de Londres, este trabalho aplica um 
modelo multinível de valor adicionado para estimar o grau de associação do tamanho das 
turmas, tomada como proxy para recursos escolares, ao desempenho em testes de apren-
dizagem em leitura aplicados em 2005 pela equipe do Projeto GERES. Estes testes foram 
feitos com crianças matriculadas na 1ª série do Ensino Fundamental de um conjunto de 
55 escolas públicas e privadas localizadas no município de Salvador, capital do estado da 
Bahia. O modelo utilizado tem três níveis (escolas, classes e estudantes) e permite a varia-
ção randômica do intercepto da regressão nos três níveis, mantendo fixos, para fins de sim-
plificação, os coeficientes das variáveis explicativas (sobre modelos multiníveis, ver Snuders 
e Bosker, 1999; e Goldstein, 1995).  

Valendo-se da disponibilidade de um teste inicial (baseline) aplicado ao mesmo con-
junto de estudantes no início do ano letivo pela equipe GERES (sobre o Projeto GERES, 
ver Franco, Brooke e Alves, 2008), as notas obtidas no teste do final do ano foram regredi-
das em função da nota inicial (proxy para habilidade prévia), do tamanho das turmas e de 
três vetores que incorporam, respectivamente, características do professor, insumos fami-
liares e termos de interação (ver revisão sobre a relação recursos escolares x desempenho 
em Nascimento, 2008).  

O trabalho discute ainda, com algum grau de profundidade, o problema da endogenei-
dade na estimação de efeitos do tamanho das turmas sobre o desempenho escolar. Tal pro-
blema emerge do fato de que a alocação de recursos a escolas e classes não é uma decisão 
exógena aos agentes envolvidos (formuladores de política, diretores de unidades escolares, 
professores, pais e, por vezes, até estudantes). Outrossim, a alocação de recursos escolares é 
definida por interações que se sucedem todo o tempo entre esses agentes, envolvendo suas 
condutas e aspirações, as quais, por sua vez, são pautadas pela estrutura de incentivos a que 
estão submetidos. Especificamente em relação à alocação de estudantes e de professores 
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em salas de aula, o tamanho e a qualidade das turmas serão influenciados pela política em 
vigor, pelas decisões dos diretores, pelas escolhas dos pais e pelo comportamento e estra-
tégias dos próprios professores e estudantes. A literatura sobre essa questão é crescente e 
merece consulta (ver, por exemplo, Angrist e Krueger, 2001; Heckman e Navarro-Losano, 
2004; Webbink, 2005; Levaĉić, 2005). 

Técnicas econométricas para resolver esse problema costumam passar, no caso estu-
dado, sobretudo por variáveis instrumentais que consigam, de certa maneira, identificar “o 
efeito líquido” da aplicação de recursos adicionais (revelados na forma, por exemplo, de tur-
mas menores) sobre o desempenho estudantil, “extirpando” os efeitos sobre esse processo 
que decorrem das interações entre as decisões dos agentes. Aplicações de variáveis instru-
mentais ao contexto educacional costumam variar de regras institucionais sobre as quais 
ao menos os agentes diretamente envolvidos com o cotidiano escolar não têm poder de 
modificar (exemplo: limite superior de número de alunos por sala instituído em determi-
nado momento histórico em Israel e utilizado como instrumento por Angrist e Lavy, 1999) 
até o próprio acompanhamento da evolução do rendimento escolar de uma dada coorte de 
estudantes ao longo do tempo (ver aplicação dessa técnica em Hoxby, 2000), passando por 
especificidades de um determinado contexto (tal qual explorado por Case e  Deaton, 1999, 
que se valeram como instrumento da impossibilidade de famílias negras fazerem escolhas 
durante o regime do apartheid na África do Sul). 

No escopo do Projeto GERES, é possível que, uma vez disponível toda a base de da-
dos dos quatro anos de duração da pesquisa, seja viável replicar à coorte acompanhada 
a técnica utilizada em Hoxby (2000). Na ocasião da elaboração do presente trabalho, 
contudo, a base completa ainda não estava pronta. Dispondo-se somente dos dados re-
ferentes ao primeiro ano da pesquisa, pensou-se em recorrer ao argumento de Buarque 
(1996), sobre a existência de um apartheid social no Brasil análogo ao apartheid racial 
que existiu na África do Sul. Seguindo esse raciocínio, pensou-se em construir uma va-
riável instrumental baseada na que fora utilizada por Case e Deaton (1999). Entretanto, 
Alves (2006) demonstra que, ao menos no contexto de Belo Horizonte, mesmo as famí-
lias dos estratos socioeconômicos mais baixos exercem algum tipo de escolha quanto à 
escola em que seus filhos estudam. Sem dados que apontem um cenário diferente para 
Salvador, e diante da ausência de uma regra institucional a afetar a composição das tur-
mas de maneira exógena e que fosse aplicável a Salvador no período estudado (o que per-
mitiria, assim, replicar a metodologia de Angrist e Lavy, 1999), optou-se por um estudo 
sobre a associação (no caso de haver alguma na amostra pesquisada) entre o tamanho 
das turmas e o desempenho estudantil. 

Os resultados encontrados, todavia, mostraram-se todos insignificantes, impedindo 
quaisquer ilações acerca de eventuais associações das variáveis explicativas do modelo 
(dentre as quais o tamanho das turmas) à variável dependente (rendimento na 2ª onda), 
tampouco acerca de possíveis efeitos de recursos adicionais sobre o desempenho.



193

7. produçÕes Ao longo do cAminho

Não obstante as estimativas levantadas com o modelo aplicado, as estatísticas descriti-
vas apontam para alguma “apartação” no que tange ao tamanho das turmas no contexto das 
escolas de Salvador que integram a amostra. No caso, escolas estaduais e municipais (isto é, 
públicas), majoritariamente frequentadas pelas populações de nível socioeconômico mais 
baixo, costumam formar as turmas maiores, em relação às escolas privadas. 

Em todo caso, ao final da compilação da base completa do Projeto GERES, espera-
-se ser possível aprimorar o presente trabalho, buscando reforçá-lo metodologicamente 
com um modelo que trate o problema da endogeneidade utilizando a técnica descrita 
em Hoxby (2000).
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I) ANÁLISE DO DESEMPENHO DE ESCOLAS PúBLICAS CICLADAS E NÃO CICLADAS 
PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL

Aluna: Ivanete Bellucci Pires de Almeida
Instituição: Faculdade de Educação/Unicamp

Orientador: Prof. Dr. Luiz Carlos Freitas
Tese de Doutorado

Ano da Defesa: 2009

Nosso trabalho começa com uma aproximação histórica da avaliação educacional no 
Brasil. Para tanto, visitamos alguns dos principais modelos que foram, ou estão sendo 
praticados nesse campo, para podermos ressaltar a relevância da opção que fizemos em 
utilizar o estudo longitudinal de painel do Projeto GERES e, dessa maneira, avaliar o 
desempenho dos alunos no ambiente escolar organizado em ciclos e não ciclos.  

Na sequência, elaboramos uma exposição seguida de análise das principais característi-
cas do Projeto GERES, ou Estudo Longitudinal da Geração Escolar 2005, iniciado em 2005 
e realizado em Salvador-BH; Campinas-SP; Belo Horizonte-MG; Campo Grande-MT; e 
Rio de Janeiro-RJ, com uma amostra de aproximadamente 21 mil alunos de 303 escolas. 

Nesse projeto houve a participação de professores, diretores de escola, pais e alunos, 
visando determinar os impactos no desempenho da aprendizagem de leitura e matemáti-
ca, a partir das condições familiares, escolares e de sala de aula, e assim oferecer subsídios 
práticos para a formulação de políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade e 
equidade no Brasil. 

  Essa iniciativa foi concebida em desenho de painel. Vale destacar que estes modelos de 
estudos “envolvem coleta de dados ao longo do tempo, de uma amostra de respondentes” 
(Babbie, 1999, p. 103), ou seja, os mesmos alunos selecionados pela amostra GERES foram 
submetidos aos testes de aplicação de leitura e matemática em um período de quatro anos.

Em nossa pesquisa analisamos a composição dos testes de aplicação em leitura e ma-
temática, suas diferentes fases e procedimentos adotados, tanto na logística de aplicação 
quanto na sua concepção e geração dos dados para composição do banco GERES. A 
partir desses dados fizemos a verificação das proficiências medidas nas duas etapas por 
nós consideradas como relevantes, quais sejam: a fase diagnóstica e a da avaliação e veri-
ficação do desempenho das escolas cicladas e não cicladas. 
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Na metodologia utilizamos a Análise Bivariada e Multivariada para tratamento dos 
dados. Devemos destacar que, por meio desses recursos, foi possível identificar os fa-
tores educacionais relevantes e suas variáveis significativas. Essa seleção de um con-
junto de variáveis estabeleceu as associações com as proficiências médias das escolas 
em leitura e matemática.

Demonstramos os primeiros resultados obtidos a partir da utilização da Análise por 
Envoltória de Dados, condição que nos permitiu a construção dos indicadores de efi-
ciência das escolas cicladas e não cicladas, atividade prevista nos objetivos da pesquisa.

Dentre as considerações a que chegamos ao longo da pesquisa, pudemos verificar 
que determinadas práticas do conjunto estudado podem levar a alterações capazes de 
diferenciar as formas de avaliação às quais os alunos estão submetidos. Uma observação 
importante, nesse contexto, foi o fato de que a aquisição de conhecimento do aluno está 
relacionada com a prática do professor.47

Assim, é relevante apontar que as pesquisas quantitativas no campo da avaliação con-
tribuem para a análise de como os sujeitos/grupos reagem diante dos pressupostos apre-
sentados e esperados dos instrumentos de avaliação, ou seja, espera-se compreender, 
mediante suas respostas, de que maneira os alunos/grupos entenderam e foram capazes 
de apresentar seus conhecimentos adquiridos.
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J) TEORIA DA RESPOSTA AO ITEM (TRI): UM ESTUDO INICIAL DOS DADOS GERES 
CAMPINAS

Autor: Christiane Bellorio Gennari de Andrade Stevão
Instituição: Faculdade de Educação/Unicamp

Orientador: Prof. Dr. Luiz Carlos Freitas
Dissertação de Mestrado

Ano da Defesa: 2008

Na tentativa de se encontrarem caminhos na educação para a diminuição da evasão e a 
reprovação, têm-se gerado debates e pesquisas, e a avaliação é um dos temas que possibilita 
esse encaminhamento.

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a aplicação da técnica da Teoria da Resposta 
ao Item (TRI) para avaliação do desempenho/proficiência dos alunos de 1ª e 2ª séries das 
escolas privadas, municipais e estaduais da cidade de Campinas na amostra dos testes de 
matemática do Projeto GERES (Geração Escolar 2005), sendo que foi apenas um recorte 
de todo o projeto longitudinal, o qual teve a duração de quatro anos, acompanhando as 
mesmas crianças até a 4ª série do Ensino Fundamental. 

Neste recorte, analisamos o desempenho dos alunos que iniciaram o ano letivo de 2005 
na 1ª e 2ª séries do Ensino Fundamental e seu desempenho ao final da série seguinte, em 
que  os alunos da 1ª série estavam na 2ª , e os da 2ª, na 3ª série.

Foram selecionados os testes de matemática pelo interesse particular da pesquisadora, e 
apenas três aplicações, ou seja, dois anos de testes, pois não havia como aguardar os dados 
de outras aplicações, em função da duração do Programa de Mestrado. O que  foi retratado 
em matemática, e mesmo nestas primeiras aplicações, poderá ser feito no teste de  leitura e 
nas demais aplicações, abrindo a possibilidade para trabalhos posteriores.

O problema de pesquisa foi discutir se os dados analisados pelo Projeto GERES com 
uma nova metodologia de construção de escala usando a TRI, que inclui todos os itens 
como itens âncora, gera os mesmos resultados dos analisados pela metodologia convencio-
nal, a qual faz uso de critérios definidos para selecionar itens âncora.

Essa dissertação foi estruturada em três capítulos: o primeiro é a metodologia da TRI, 
que esclarece como ela é aplicada e desenvolvida; o segundo retrata o contexto que traz o 
Projeto GERES, sua criação, metodologia e resultados; e o terceiro, a metodologia do es-
tudo em que recriamos uma escala de habilidades para comparar com a escala  do projeto. 
Um capítulo final reuniu as considerações finais e as conclusões deste trabalho.

Podemos, desse modo, identificar alguns pontos de discordância em relação à uti-
lização da metodologia pelo GERES, quanto à interpretação dos itens, pois, ao apli-
carmos os critérios, o resultado se apresentou um pouco diferente daquele calculado 
pelo Caed, no GERES. Por exemplo, nos resultados apresentados pelo GERES tínha-
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mos os 62 itens melhor discriminados, ou seja, considerados como itens âncora; já 
no nosso estudo encontramos apenas 13 itens considerados como âncora, em apenas 
três (3) pontos da escala. 

Recalcular os itens âncora neste trabalho não teve o objetivo de afirmar que a forma 
como o GERES calculou está errada. Entretanto, coloca uma questão: com quais critérios 
devemos ficar? Esta questão não é superficial. Os resultados das várias pesquisas tendem, 
no futuro, a ser sintetizados com a finalidade de se buscarem tendências. Este é o propósito 
da ciência. Mas, como sintetizar resultados e encontrar tendências se os critérios usados “na 
cozinha da pesquisa” são diferentes e muitas vezes não explicitados? 
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k) CARACTERÍSTICAS ESCOLARES ASSOCIADAS AO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES 
NA PESQUISA GERES: A ESCOLA PODE FAZER DIFERENÇA?

Autor: Maria Aparecida Rodrigues Cangussu 
Instituição: Faculdade de Educação/Unicamp

Orientador: Profa. Maria Marcia Sigrist Malavasi
Doutorado em Educação

Ano da Defesa: 2010

O trabalho consiste em uma pesquisa em quatro escolas públicas da rede municipal e da 
rede estadual de Campinas, envolvidas no projeto GERES/Campinas, procurando caracterís-
ticas de escolas com bom desempenho em setores de pobreza. Nasceu da preocupação com a 
escola pública, levando em conta a necessidade de ir além da perspectiva que considera a esco-
la apenas como reprodutora das desigualdades sociais. Teve como objetivo entender o efeito 
que as escolas exercem sobre os alunos e conhecer as características das escolas que agregam 
mais conhecimento aos seus alunos, apesar do contexto socioeconômico desfavorável em que 
vivem. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa e de um estudo de caso. Os dados da 
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pesquisa foram coletados tanto no banco de dados GERES quanto nas observações e entrevis-
tas realizadas nas escolas. A pesquisa considera as escolas como organizações complexas que 
seguem cada uma o seu caminho para a busca da qualidade do ensino que oferece e que não há 
um modo único. Mostra que o importante é saber que o êxito é fruto de um esforço coordenado 
com muita capacidade de aprender, rever e aperfeiçoar o que fazem. A mesma pesquisa revela, 
porém, algumas características recorrentes que podem servir como exemplo de boas práticas. 

(Disponível: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000774401&opt=1 
Acesso em 14/11/2011)

L) RESULTADOS PRELIMINARES DO GERES 2005 PARA EQUIDADE NOS SISTEMAS 
DE ENSINO DE CINCO CENTROS URBANOS BRASILEIROS

Autores: Paulo A. Meyer M. Nascimento (Ipea) e Robert Evan Verhine (UFBA)
 In: José Albertino Lordêlo; Maria Virgínia Dazzani (org.). Avaliação educacional: desa-

tando e reatando nós. Salvador: EDUFBA, 2009, p. 155-172.

O trabalho em tela parte da variância das notas obtidas em leitura pelos estudantes nas 
duas primeiras ondas de avaliação do Projeto GERES para medir equidade nos cinco cen-
tros urbanos que dispõem de observações coletadas pelo projeto: Salvador, Belo Horizon-
te, Rio de Janeiro, Campo Grande e Campinas. As notas obtidas no teste aplicado no final 
de 2005 (2ª onda) são confrontadas com o desempenho inicial do mesmo grupo de alunos 
e alunas no início daquele ano letivo (1ª onda). O progresso de aprendizagem então aferido 
é o objeto analisado, em termos tanto da variação total da aprendizagem do grupo, quanto 
da variação observada entre as escolas e dentro das escolas da amostra. Assim, busca-se um 
desenho inicial do quadro de segregação e seletividade de estudantes, assim como conse-
quências disso para a equidade dos respectivos sistemas.

O diferencial da metodologia aqui utilizada pode ser resumido em dois aspectos. 
Primeiro, a comparação entre os sistemas se dá em termos de seu sucesso relativo na 
busca pela equidade, objetivo que deveria ser também perseguido pelas políticas edu-
cacionais, mas mormente deixado em um plano bem inferior em relação a objetivos 
relacionados à eficiência. Segundo, a disponibilidade de uma medida inicial de rendi-
mento permite analisar o processo de aprendizado do aluno ao longo do seu ciclo esco-
lar – e não a quantidade de informações que conseguiu acumular até um determinado 
ponto estático do tempo e reproduzir em um único instrumento de avaliação (Baker, 
2000; Franco, Brooke e Alves, 2008). De fato, as avaliações de sistemas escolares con-
centram-se tradicionalmente em rankings baseados apenas em uma única medida de 
desempenho – ignorando que as notas obtidas por estudantes em tais testes não são 
exclusivamente determinadas pela sua passagem pelos sistemas de ensino; são, outros-
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sim, fortemente influenciadas pela experiência de vida, contexto psicossocial e cultu-
ral, história, habilidades previamente desenvolvidas e, principalmente, pelo conjunto 
de condições socioeconômicas a que estão sujeitas todas as pessoas ao longo de seus 
ciclos escolares. Assim, contar com uma medida inicial de rendimento é essencial para 
avaliar a eficácia dos sistemas escolares em contribuir com a evolução do aprendizado 
do estudante ao longo de seu ciclo escolar. 

Inicialmente seguindo a estratégia definida em OCDE (2005) para medir equidade 
no desempenho de diversos países na prova de leitura do Pisa 2000, a variância total e a 
variância entre-escolas, bem como a proporção desta última em relação à primeira, foram 
calculadas para cada sistema. Com isso, busca-se aferir a equidade distributiva dos respecti-
vos sistemas, tanto no nível do aluno, quanto no nível da escola. O impacto da composição 
do alunado da escola na performance estudantil, também examinada em OCDE (2005) 
para os resultados do Pisa 2000 e elemento-chave na análise realizada para os resultados do 
Sacmeq (Ross; Zuze, 2004), é indiretamente capturado na presente análise por meio da va-
riância do aprendizado entre o início e o final do ano letivo em questão. A terceira estatística 
utilizada, a variância dentro das escolas, é obtida a partir da decomposição da variância total 
e mostra a dispersão das notas dentro de uma mesma escola. 

Quando uma única medida de desempenho é considerada e nenhum controle estatísti-
co é feito para as condições socioeconômicas, uma alta variância dentro das escolas pode si-
nalizar heterogeneidade na composição dos seus alunos. Se esta hipótese se confirma após 
o controle realizado para as características socioeconômicas e o desempenho prévio, este 
seria um aspecto até positivo, que poderia indicar a busca da equidade e da coesão social. 
Entretanto, se esta estatística prosseguir elevada para diferentes turmas de uma mesma série 
de uma dada escola, possivelmente tal escola tende a segregar seus alunos e suas alunas, 
alocando cada qual em diferentes classes, de acordo com o desempenho escolar esperado. 
Mais uma vez, evidenciam-se as vantagens de dispor de uma medida inicial de desempe-
nho: ao se compararem os escores obtidos pelas mesmas crianças em diferentes momen-
tos, clareiam-se tendências e evitam-se conclusões apressadas e equivocadas.

Os resultados aferidos sugerem considerável desigualdade entre escolas quando uma 
única medida de desempenho é considerada. Porém, após a incorporação de uma medida 
prévia, obtida pela aplicação de um teste no início do mesmo ano letivo, a variância intraes-
colar passa a ser responsável por 86% a 92% da variação de escores. Isso pode significar he-
terogeneidade socioeconômica na composição do alunado das escolas da amostra, ou um 
indício de que estas enturmariam estudantes de acordo com a distribuição de fatores não 
mensurados (tais como expectativa das escolas e dos pais quanto ao desempenho escolar 
das crianças ao longo do ano). É possível até que tais resultados estejam sinalizando ambas 
as hipóteses. A administração de um teste de conhecimento prévio foi um elemento-chave 
para levantá-las, mas não fornece todas as respostas – estudos qualitativos complementares 
poderiam indicar o caminho para chegar a muitas delas. 
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A não utilização de dados relativos às condições socioeconômicas das crianças da 
amostra, ainda indisponíveis quando da elaboração do presente trabalho, limita qualquer 
conclusão a respeito do que os altos níveis observados de variância intraescolar do progres-
so acadêmico possam de fato indicar. O uso de informações de cunho socioeconômico e 
demográfico referentes às cinco cidades analisadas também enriqueceria bastante o estudo, 
pois um número maior de comparações úteis poderia ser feito entre os sistemas educacio-
nais avaliados.

Ainda que o presente trabalho lance luz à discussão sobre equidade dentro do Projeto 
GERES 2005 e esteja, inclusive, passível de aprimoramentos que possibilitem uma investi-
gação mais aprofundada, desenhos de pesquisa como o aqui utilizado não permitem con-
clusões das razões pelas quais ocorrem os fenômenos em hipótese (por exemplo, escolas 
agrupando estudantes por níveis de habilidade), nem tampouco se o comportamento que 
os gera seria justificável ou não. Para tanto, seria recomendável aprofundar a investigação 
quantitativa com pesquisas qualitativas (estudos de caso, etnográficos etc.).
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M) EFEITO DO CENTRO PEDAGóGICO DA UFMG NO DESEMPENHO COGNITIvO 
DE SEUS ALUNOS

Autores: José Francisco Soares; Jason Isnard Maurício Pinto; Ludimila Correa Bastos

Este artigo apresenta uma estimativa do efeito da escola de Ensino Fundamental do 
Centro Pedagógico da UFMG (CP) no nível de aprendizado de seus alunos em leitura e 
matemática, obtida através de dados coletados no âmbito do Projeto GERES.

A contribuição da instituição escolar para um projeto educacional tem contornos 
legais e sociais bem definidos. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB), no seu primeiro arti-
go, explicita que são várias estruturas sociais responsáveis pela educação das crianças e 
jovens brasileiros. Estabelece ainda que o objetivo da educação escolar, aquela parte da 
educação que ocorre nas escolas, é oferecer aos seus alunos oportunidades para aquisi-
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ção de habilidades e conhecimentos necessários para a inserção no mundo do trabalho 
e para a vida em sociedade, assim como desenvolver os seus talentos individuais. Dife-
rentes estabelecimentos escolares apresentam grandes diferenças no sucesso em atingir 
esses objetivos.  A literatura chama isso de efeito-escola. 

A expressão “efeito-escola” é utilizada para descrever a capacidade de as escolas, através de 
seu projeto pedagógico e de suas políticas internas, influenciarem o desempenho cognitivo 
de seus alunos. Esse efeito só pode ser captado com o uso de alguma medida do desempenho 
e através de modelos estatísticos que retirem desta medida a contribuição de fatores externos 
à escola. Soares (2005) propõe um modelo conceitual em que o desempenho cognitivo dos 
alunos é determinado por quatro conjuntos de fatores: os associados à escola; à família; à so-
ciedade; e aqueles associados ao próprio aluno. Sabe-se hoje, além da dúvida razoável, que os 
fatores extraescolares ligados ao desempenho dos alunos têm grande poder explicativo. Te-
ddlie e Reynolds (2000) fazem uma revisão ampla da literatura que aborda desde aspectos 
históricos e empíricos da pesquisa sobre efeito-escola até a metodologia e características cien-
tíficas desta linha de pesquisa. Franco et al. (2008) sintetizam a literatura brasileira nessa área. 

Existem dois tipos de efeito-escola. O primeiro refere-se a uma medida única, para cada 
escola, do seu efeito sobre os resultados dos seus alunos. Essa medida é a diferença entre 
a performance média da escola e algum nível padrão, obtido depois de retirado o efeito de 
fatores tais como perfil sociodemográfico dos alunos e do alunado da escola, características 
do sistema de ensino, infraestrutura da escola. Um valor alto e positivo dessa medida indica 
que a escola possui práticas internas que levam seus alunos a resultados melhores que o es-
perado. Valores negativos revelam um desempenho pior do que o de escolas semelhantes. 

A segunda definição de efeito-escola toma-o como a proporção da variância total que 
pode ser atribuída às escolas, incluídas na amostra estudada, em relação à variância total 
dos escores de seus alunos em testes individuais (Teddlie & Reynolds, 2000, p. 68). Essa é 
uma medida de efeito de um grupo de escolas e não do efeito individual como no caso da 
primeira definição. Em outras palavras, esta definição atribui-se à responsabilidade de uma 
parcela da variação do desempenho dos alunos às características internas das escolas que 
compõem o grupo de escolas estudado. 

Uma das formas de aperfeiçoar uma escola é identificar outra parecida nas suas caracte-
rísticas que tenha maior efeito e procurar encontrar nela pistas para a melhoria dos resulta-
dos educacionais. Nesta perspectiva, é necessário conhecer rotineiramente o efeito de todas 
e cada escola de um sistema. A linha de pesquisa, denominada Escola Eficaz, criou várias ma-
neiras de operacionalizar essas ideias, conforme pode ser lido em Brooke e Soares (2008). 

No entanto, o cálculo do efeito da unidade escolar é dificultado por diversos fatores. 
Como já  dito, a proficiência de um aluno depende não só da escola, mas também da famí-
lia, da sociedade e das características próprias do aluno já consolidadas. Diante disso, uma 
medida completamente adequada do efeito da escola só pode ser obtida através de dados 
longitudinais, que exigem o acompanhamento de crianças durante anos.
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O estudo aqui relatado surgiu como uma oportunidade gerada pelo Projeto GERES, 
um projeto de pesquisa longitudinal que focaliza a aprendizagem nas primeiras fases do 
Ensino Fundamental para estudar os fatores escolares e sociofamiliares que incidem so-
bre o desempenho escolar.

Durante um período de quatro anos, de 2005 a 2008, mais de 20 mil alunos de uma 
amostra de 303 escolas estaduais, municipais e particulares foram testados todo ano em lín-
gua portuguesa e matemática, enquanto os professores, diretores, pais e os próprios alunos 
foram entrevistados para determinar os impactos na aprendizagem dos fatores escolares e fa-
miliares. As escolas da amostra estão localizadas em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Campo 
Grande, Salvador e Campinas, e as universidades que participam do planejamento, coorde-
nação e execução do projeto são seis – UFMG, PUC-Rio, UEMS, UFBa, Unicamp e UFJF.

Entre as 60 escolas situadas em Belo Horizonte, está incluído o Centro Pedagógico da 
UFMG. Ele tem características especiais, principalmente na forma de admissão de seus alu-
nos, que se dá por sorteio. Essa característica criou a oportunidade de cálculo do efeito do 
CP em condições ideais. Afinal, é razoável admitir que os alunos sorteados sejam seme-
lhantes aos não sorteados no momento da admissão. Se os não sorteados que são alocados 
em outras escolas forem acompanhados e expostos aos mesmos testes de conhecimento, é 
possível obter uma medida não viesada do efeito do CP.

A estimativa do efeito do CP é útil, pois se trata de escola especial em vários aspectos. 
O CP funciona no campus da UFMG, instituição a que se vincula organicamente. Dispõe, 
assim, de recursos físicos e pedagógicos muito melhores do que os das escolas estaduais e 
mesmo das municipais de Belo Horizonte. Estas condições deveriam inicialmente propi-
ciar maior efeito, o que, entretanto, precisa ser verificado de forma empírica. Isso foi feito na 
pesquisa relatada neste artigo.
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O tamanho e a composição da lista de autores que colaboraram na produção do 
presente livro comprova que o GERES foi bem mais do que um simples trabalho 
de grupo. As pessoas, e a variedade de instituições que representam, demonstram 

que a pesquisa foi um esforço coletivo de grande envergadura. De fato, ela envolveu seis 
universidades, um grande número de professores e alunos universitários e um verdadeiro 
exército de assistentes à época da aplicação dos instrumentos de pesquisa. Quando 
criamos o GERES, chamamos este conjunto de atores e instituições de um “consórcio de 
pesquisa” por acreditar que só uma rede nacional de universidades e centros de pesquisa 
teria as condições de cumprir a tarefa projetada. 

Mas não é só o tamanho e a complexidade da tarefa assumida pelos pesquisadores 
que chama a atenção. É importante registrar também que o que motivou e sustentou o 
GERES ao longo dos anos foi o interesse dos envolvidos em participar de uma pesquisa 
pioneira capaz de gerar informações antes inexistentes sobre o sistema educacional e, 
dessa maneira, fazer suas contribuições pessoais à melhoria da educação do país. Com 
a exceção de alguns consultores ad hoc e o staff executivo localizado em cada polo, os 
pesquisadores deram seu tempo e suas contribuições sem remuneração adicional. Se 
é verdade que são incomuns os empreendimentos de avaliação educacional sem fins 
lucrativos fora do setor governamental, são ainda menos comuns os empreendimentos 
desta natureza que envolvem um número grande de instituições de pesquisa e de 
pesquisadores que doam seu tempo e trabalho por motivos exclusivamente acadêmicos. 
Pode-se dizer que o GERES foi pioneiro tanto no seu objetivo quanto na sua forma de 
organização.

O livro retrata todas as fases da pesquisa, desde sua concepção até as primeiras análises 
de dados. Não esconde o fato de ser mais um relatório de pesquisa do que uma análise 
de determinado assunto ou arguição de uma tese. As razões para isso são simples. Em 
primeiro lugar, nunca houve um relatório de pesquisa que explicasse o conjunto da obra. 
Ao longo dos anos, houve uma sucessão de relatórios parciais, ora para as escolas, ora 
para os polos, ora para os financiadores, mas nunca um documento que resumisse toda a 
estrutura e os produtos da pesquisa. De certa forma, portanto, este livro é uma prestação 
de contas final para todos que contribuíram para a realização do trabalho, incluindo as 
escolas GERES e seus professores. 

A segunda razão para preservar o formato de relatório se deve à natureza incomum 
da pesquisa e à necessidade de fazer o registro pormenorizado de sua metodologia e 
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seus percalços. Acreditamos que haverá outras pesquisas longitudinais que possam 
se beneficiar da nossa experiência. A criação de bases de dados longitudinais para o 
acompanhamento de alunos e a avaliação do valor agregado das escolas está se tornando 
um instrumento de gestão educacional cada vez mais comum em outros países e já 
se observam tendências nesse sentido no Brasil, principalmente a partir da criação de 
registros individuais dos alunos. A experiência do GERES pode ajudar a simplificar esses 
processos e a reduzir as margens de erro.

Uma das lições da pesquisa do ponto de vista da prática de criação de uma base 
de dados longitudinais é a importância de fixar a estrutura dessa base e atribuir 
responsabilidade pela sua manutenção desde o princípio. Pela complexidade e urgência 
da logística da aplicação, a nossa tendência como pesquisadores foi dar mais ênfase à 
coleta das informações do que ao seu armazenamento, uma vez processadas todas as 
provas e digitalizadas as respostas dos questionários. Como consequência, foi somente 
a partir da 3ª onda de testes que se definiu um lar institucional permanente para a base 
de dados e se estruturou uma coordenação para sua manutenção. É possível que os 
problemas da falta de identificação de alunos ou a reutilização de códigos de identificação 
que acarretaram a perda de integrantes do painel não tivessem acontecidos se a pesquisa 
houvesse se organizado mais cedo para as tarefas de controle dos dados. Certamente teria 
economizado o tempo perdido na varredura quase manual da base para a eliminação 
dos registros duplicados.  Ou seja, há ganhos em ter continuidade no planejamento 
e coordenação da base que incluem a melhoria na própria organização dos dados e o 
controle mais rigoroso da entrada e saída de informações. 

Outro deslize, desta vez no desenho do último teste de matemática, foi superado 
mediante a inclusão de um grupo de referência, composto de alunos Saeb, ao modelo 
de cálculo das proficiências, o que mostra a importância de um controle minucioso e 
constante do elemento central de uma pesquisa longitudinal, o desenho da sequência 
dos testes. A fim de permitir a construção das escalas que servem para acompanhar o 
progresso na aprendizagem dos alunos, é necessário repetir alguns dos itens em testes 
posteriores. Desta maneira, pode-se fazer a equalização dos testes e estabelecer o nível 
de proficiência de cada item. Sem saber a razão, no desenho final da última versão do 
teste de matemática, entrou um único item de teste anterior quando nas outras versões o 
número repetido girava em torno de cinco. A existência de um processo centralizado de 
controle talvez evitasse esse problema.

Outra lição diz respeito à própria definição do conjunto de alunos que formariam 
o painel da pesquisa. Pelo fato de a pesquisa começar no princípio dos anos iniciais, na 
fase de alfabetização dos alunos, a preocupação dos pesquisadores era que os alunos sem 
exposição prévia aos códigos básicos da leitura não tivessem condições de responder às 
questões, nem nas versões mais simples dos testes. Por este motivo, procurou-se garantir que 
os alunos todos tivessem alguma noção da leitura, mesmo que isto significasse escolher 
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alunos matriculados na 2ª série. Foi o que aconteceu no caso dos alunos de Salvador. 
Como nesta cidade não era costume os alunos fazerem pré-escola nem passarem por 
um período de classe de alfabetização antes de entrar para a 1ª série, foi escolhida a 2ª 
série como ponto de partida da pesquisa. Com a exceção de algumas poucas escolas de 
Campinas, nas outras cidades o ponto de partida foi mesmo a 1ª série.

Esperava-se que estas diferenças no ponto de partida não prejudicassem a pesquisa. 
Apesar de os alunos das outras cidades estarem defasados em um ano escolar, imaginava-se 
que todas as cidades continuariam comparáveis entre si com o simples ajuste na base de 
dados de modo a colocar lado ao lado as proficiências dos alunos de Salvador da 1ª onda 
com as proficiências dos outros alunos da 2ª onda. Nesta comparação, e em todas as 
comparações posteriores, os alunos estariam todos na mesma série escolar, mesmo não 
tendo respondido os testes na mesma onda de pesquisa. O problema com este raciocínio 
foi não levar em consideração que os testes aplicados nos diferentes anos foram todos 
diferentes entre si. Com isso, os testes respondidos pelos alunos de 2ª série em Salvador 
na 1ª onda não eram os mesmos respondidos pelos alunos das outras cidades quando 
eles chegaram à 2ª série no ano seguinte. Por serem testes diferentes, foram inviabilizadas 
as comparações estatísticas pretendidas. Com esta falha, a cidade de Salvador terminou 
a pesquisa um ano antes, e nunca seus resultados puderam ser comparados com as 
outras cidades. Não foi prejudicado o estudo da evolução da aprendizagem entre as 
redes e escolas daquela cidade, mas a sua separação do restante das cidades pesquisadas 
significou a perda de aproximadamente 20% do painel de alunos GERES. 

Mesmo com esta perda, as primeiras análises da base de dados começam a revelar 
aspectos extremamente interessantes. Na parte descritiva sobre as escolas, com foco nos 
professores e nos alunos que participaram da pesquisa, podem-se identificar diferenças 
importantes entre as cidades e redes que certamente impactam na aprendizagem e 
explicam uma parte da variação nos resultados. 

As primeiras diferenças a saltarem aos olhos dizem respeito àquelas entre o que 
define o equipamento mínimo das escolas de Ensino Fundamental das diferentes 
cidades. Enquanto em Belo Horizonte e Campinas são pouquíssimas as escolas sem 
biblioteca escolar em condições regulares ou adequadas de funcionamento, em Salvador 
este número ultrapassa os 70%. Trata-se, aparentemente, de dois universos inteiramente 
distintos, onde a importância da leitura entre os alunos ou é bastante valorizada ou é 
negligenciada quase por completo.   

Em outras dimensões, não é a diferença entre as cidades que chama mais a atenção 
senão a diferença entre os estratos/redes a que pertencem as escolas. A existência do 
laboratório de ciências é um exemplo. Entre as cidades a proporção de escolas sem 
laboratório varia de quase 60% a 90%, mostrando que em todo lugar é numa minoria 
de escolas que existe este equipamento. No entanto, quando essa mesma informação 
é mostrada por estrato, descobre-se que quase 40% das escolas privadas e 100% das 
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escolas do estrato especial possuem laboratório de ciências. No caso das escolas 
privadas, presume-se uma relação entre o nível socioeconômico dos alunos, o nível de 
financiamento da escola e a existência do equipamento laboratorial. No caso do estrato 
especial, por outro lado, as escolas são públicas, mas recebem um nível de financiamento 
que as diferencia completamente das escolas estaduais e municipais da amostra GERES. 
Este financiamento permite que os alunos das escolas do estrato especial possam estudar 
em ambiente educacional que em termos físicos ultrapassa até o das escolas privadas. Na 
hora de estudar o impacto das condições físicas das escolas na aprendizagem dos alunos, 
a amostra de alunos do estrato especial permitirá o controle pelo efeito da estratificação 
social por ter o mesmo nível socioeconômico que as escolas privadas.    

Em relação aos professores, as diferenças principais também residem na comparação 
entre as redes pública e privada de ensino. Sem considerar os professores do estrato 
especial, os da rede pública de modo geral são mais velhos; têm uma preparação formal 
para a profissão igual ou superior à dos professores das escolas privadas; tendem a se 
dedicar exclusivamente às atividades do magistério, mas dão aulas em mais escolas e 
trabalham mais horas, sobretudo na rede municipal. Contudo, as diferenças entre os 
professores das redes privada e pública não são grandes em se tratando das suas atividades 
culturais. Se há uma tendência, ela é no sentido de que os professores das escolas 
privadas aproveitam mais as oportunidades culturais das suas cidades. A proporção de 
professores das escolas privadas que nos 12 meses antes da aplicação do questionário 
foi ao cinema, teatro, dança ou museu é maior que a das escolas públicas, o que pode se 
tornar uma vantagem para seus alunos caso os professores transmitam alguma coisa da 
sua vida cultural na sala de aula.

As diferenças entre os alunos das diferentes redes são mais acentuadas. A proporção de 
alunos brancos é marcadamente maior nas escolas privadas, sendo correspondentemente 
menores as proporções de alunos pardos e pretos. Ao mesmo tempo, confirmando 
a correlação entre as duas variáveis, mais de 93% dos alunos da rede privada vêm de 
famílias de nível socioeconômico acima da média em comparação com 28% dos alunos 
das escolas municipais e 37% das escolas estaduais nas diferentes cidades. 

As primeiras análises descritivas da evolução da aprendizagem dos alunos GERES 
confirmam a importância primordial da condição socioeconômica do aluno. Quando os 
alunos são divididos por nível socioeconômico, a partir dos cálculos da própria pesquisa, 
observam-se formatos bem diferentes para as curvas de crescimento com diferenças de 
aproximadamente 30 pontos ao final da 4ª série na escala de língua portuguesa entre os 
alunos de nível socioeconômico alto e baixo, e de 40 pontos na escala de matemática. 

Os diferentes formatos das curvas de crescimento por nível socioeconômico explicam 
a existência de dois padrões principais de crescimento das médias de proficiência das 
escolas revelados pela análise de clusters, tanto para língua portuguesa quanto para 
matemática. Na sua essência, estes padrões sinalizam patamares diferenciados pelo 



209

8. considerAçÕes finAis

ponto de partida e pelo ritmo de crescimento da aprendizagem da escola de acordo com 
o nível socioeconômico predominante dos alunos. 

No caso dos padrões de crescimento da aprendizagem matemática, observa-se 
um fenômeno intrigante. O padrão que ocupa o patamar mais alto tem o crescimento 
praticamente constante da 1ª para a 5ª onda, enquanto o outro padrão inicia com um 
crescimento constante até a 2ª onda, depois chega quase a estacionar entre a 2ª e a 3ª ondas 
e só retoma crescimento semelhante ao do outro padrão a partir da 3ª onda. A relação 
entre o nível socioeconômico dos alunos e a desaceleração em matemática durante 
a 2ª série (hoje 3º ano) é discutida à luz de diversas hipóteses. Não há dúvida de que a 
metodologia longitudinal da pesquisa GERES permitiu a descoberta de um fenômeno 
pouco conhecido, mas as discussões mostram a necessidade de futuras investigações para 
determinar se ele tem relação com o ensino da matemática nas escolas públicas ou com a 
falta de prioridade para a matemática perante a urgência da alfabetização no 3º ano. 

Outras análises preliminares, tanto do valor agregado controlando pelo nível 
socioeconômico da escola quanto do estudo do impacto de diferentes métodos de ensino 
no progresso dos alunos em leitura usando um modelo multinível, nos mostram que 
as possibilidades para novas análises dos dados GERES são múltiplas. Foi aproveitada 
até agora somente uma pequena parte da totalidade da base de dados. No estudo do 
valor agregado, por exemplo, usaram-se apenas dados da 1ª e 3ª ondas para identificar as 
escolas mais eficazes das diferentes redes do Rio de Janeiro. Ainda não foram analisadas 
as mesmas informações para as outras quatro cidades da pesquisa e muito menos 
iniciadas as investigações sobre as características das escolas cariocas que se mostraram 
mais e menos eficazes. O gráfico da distribuição das escolas por rede e valor agregado 
representa uma ferramenta de grande valor para a identificação tanto das escolas com 
dificuldades quanto daquelas que se mostram em condições de ir além do que se espera 
delas, dada a condição socioeconômica de seus alunos. O uso desta ferramenta está 
apenas começando.

No estudo multinível foram aproveitados somente os dados referentes ao crescimento 
de aprendizagem entre a 1ª e a 2ª ondas, no princípio e final do 2º ano de alfabetização. 
Ainda resta fazer estudos sobre o crescimento entre as outras ondas da pesquisa usando 
os diversos modelos hierárquicos expostos no capítulo 6 para estudar todas as múltiplas 
influências do ambiente institucional, físico, social e pedagógico. Também falta colocar 
em uso como variáveis explicativas as variações nas opiniões pedagógicas dos professores, 
conforme mostradas pelas escalas criadas a partir dos questionários.

Mesmo com este pequeno recorte foi possível mostrar a importância do dever de casa, 
a utilização de diversas abordagens para o ensino e o uso prolongado do mesmo livro 
didático-texto pelo professor, sobretudo para as escolas públicas. Este último achado, de 
que os alunos aprendem mais em escolas nas quais os professores têm mais experiência 
com os livros didáticos que estão usando, conduz a uma discussão importante da política 
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de distribuição de livros e sinaliza a probabilidade de que outros estudos da base GERES 
forneçam contribuições ao debate de outras políticas públicas.

Como foi dito em outros momentos, a utilização da base de dados produzida pela 
pesquisa é um trabalho que se inicia agora. Esperamos que os exemplos de análise 
descritos no livro, incluindo as diversas teses e dissertações de alunos que tiveram acesso 
ao GERES ao longo dos anos, sirvam como estímulo e sugestão para todas as outras 
análises que seriam possíveis com estas informações. A esperança dos pesquisadores 
de contribuir para a compreensão da evolução da aprendizagem nos anos iniciais e, 
dessa forma, permitir um diagnóstico melhor dos problemas de qualidade e equidade 
no sistema de ensino depende agora do amplo aproveitamento dos dados longitudinais 
disponibilizados junto com este livro. 
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E
m sociedades mediadas pela ciência e pela tecnologia, a importância da matemática 
é inegável, frente a demandas que exigem do cidadão o trânsito em cenários cada vez 
mais complexos, não só de conhecimentos específicos, mas, também, de modos de 

organizar o pensamento, de tomadas de decisão a partir de dados estatísticos e da interpre-
tação e avaliação de informações. O ensino de matemática, no cenário delineado, não pode 
se limitar ao conhecimento dos números, das contas e de algumas figuras. Nesse sentido, 
o Conselho Internacional de Professores de Matemática (NCSM, 1990) especifica que se 
deve considerar a capacidade do aluno para:

•	planejar	ações	e	projetar	soluções	para	problemas	que	exigem	iniciativa	e	criatividade;
•	compreender	e	transmitir	ideias	matemáticas,	por	escrito	ou	oralmente;
•	usar	o	raciocínio	matemático	para	a	compreensão	do	mundo	que	o	cerca;
•	aplicar	matemática	nas	situações	do	dia	a	dia;
•	avaliar	se	resultados	obtidos	na	solução	de	problemas	são	ou	não	razoáveis;
•	fazer	cálculos	“de	cabeça”,	estimativas	ou	cálculos	aproximados;
•	saber	aplicar	as	técnicas	básicas	das	operações	aritméticas;
•	saber	utilizar	os	conceitos	fundamentais	de	medidas	em	situações	concretas;
•	saber	empregar	o	pensamento	algébrico,	incluindo	o	uso	de	gráficos	e	tabelas;
•	conhecer	propriedades	de	figuras	geométricas,	relacionando-as	com	objetos	do	

uso comum;
•	utilizar	a	noção	de	probabilidade,	para	fazer	previsões	de	eventos	ou	acontecimentos.
Essa perspectiva de ensino da matemática conduz ao reconhecimento de que a apren-

dizagem não é uma questão de acumulação, mas, principalmente, de construção de conhe-
cimentos. Por isso, a avaliação da capacidade matemática dos alunos incluídos na pesquisa 
não pode se reduzir a medir quanta informação eles armazenam, mas, ao contrário, deve 
se definir, para cada aluno, como determinação de sua capacidade e disposição para usar e 
comunicar uma informação.

Pressupostos
a) A matemática é um componente importante na construção da cidadania, pelo uso, 

cada vez maior e mais complexo, que a sociedade faz de conhecimentos científicos e tecno-
lógicos, dos quais os cidadãos devem se apropriar.

b) A aquisição e a compreensão de um conceito matemático passa por duas etapas, a 
saber: primeiramente, ele precisa ser utilizado como ferramenta, em um contexto bem de-

ANExO 1
Matriz de Referência GERES: Matemática
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finido, ou seja, ele precisa ser abordado como algo que ajuda a resolver um problema; em 
uma segunda etapa, após ter sido empregado como ferramenta contextualizada, ele deve 
ser descontextualizado, adquirindo o status de saber matemático abstrato e independente 
de contexto.

c) A aprendizagem da matemática está ligada à compreensão e apreensão de significa-
dos, resultado das conexões que o estudante estabelece entre essa ciência e os diversos con-
textos da vida cotidiana.

d) A escola, como locus de ensino e aprendizagem, promove usos específicos de símbo-
los e convenções que constituem a linguagem e o modo formal de fazer matemática.

e) A matemática é uma ciência construída pelos homens, em função de suas necessida-
des culturais e sociais, ao longo da história da humanidade.

f ) As crianças desenvolvem aprendizagem intuitiva, modos próprios de resolver proble-
mas, de fazer contas, mesmo antes de ingressar na escola.

MATEMÁTICA: CONTExTOS, SUPORTES E USOS
Em razão dos pressupostos, elaboraram-se exemplos de contextos, suportes e usos da 

matemática, nas diversas esferas da vida social.

1. Contextos
A matemática está presente e é utilizada em diferentes contextos ou esferas da vida so-

cial, das situações mais familiares até as que envolvem o uso de estratégias ou recursos tec-
nológicos típicos da vida moderna.

Na tabela a seguir, buscaram-se identificar contextos, dos mais simples e cotidianos aos 
mais complexos e tecnológicos, nos quais a matemática se faz presente. Destaca-se, entre es-
ses, o contexto escolar, por considerar a modalidade peculiar de tratamento da matemática 
pela escola, tanto nas formas de uso quanto na formação de conceitos, facilmente identificá-
veis por qualquer cidadão que por ela já tenha passado (Carraher, 1988). 

Contextos (esferas) Exemplos (entre outros)

Contextos
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2. Suportes
A matemática está presente em diferentes suportes e tipos de textos, e a leitura, inter-

pretação e compreensão desses textos exige a compreensão ou utilização de conceitos e 
procedimentos matemáticos. Conceitos ou dados podem estar presentes tanto no formato 
de apresentação de alguns textos (tabelas e gráficos, por exemplo) quanto na identificação, 
seleção e compreensão de dados disponíveis em textos narrativos, que precisam ser utili-
zados ou interpretados para a compreensão plena da informação. Considerar os diferentes 
suportes associa-se ao pressuposto de que uma formação cidadã deve capacitar para “ler e 
extrair informações significativas do que se lê, sejam as notícias de um jornal, um contrato 
de trabalho ou aluguel, a bula de um remédio, o manual de instruções de um equipamento 
qualquer” (Mandarino, 2004, p. 8).

3. Concepções de matemática
Socialmente, vivemos necessidades matemáticas de diferentes níveis, do mais direto, 

concreto e simples ao mais indireto, abstrato e complexo. Do ponto de vista da matemática 
escolar, as concepções da matemática têm sustentado tanto diferentes opções curriculares, 
na seleção e na ênfase dada aos conteúdos, quanto distintas metodologias e práticas docen-
tes, diferentes modalidades de avaliação da aprendizagem e tratamento do erro, preferência 
por certos tipos de exercícios e atividades em detrimento de outros, adoção e modalidades 
diversas de uso de livros didáticos, dentre outros aspectos.

Exemplos (entre outros)

Suportes
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4. Papéis sociais
De modo geral, as pessoas necessitam de matemática em diversas situações cotidianas que 
vão se tornando complexas ao longo do tempo e do consequente envolvimento em ativida-
des sociais do mundo adulto e profissional.

“Um dos desafios que se impõe às sociedades modernas é habilitar seus cidadãos a 
compreenderem as noções básicas de Ciências e de Matemática, de forma a exercer uma 
cidadania participativa, consciente e crítica, bem como a atuar em atividades produtivas 
– comércio, indústria, agricultura e pecuária – cada vez mais complexas e exigentes de co-
nhecimentos científicos e tecnológicos para o bom desempenho das tarefas.” (Mandarino, 
op. cit., p. 30)

De modo simplificado, o quadro a seguir apresenta alguns dos papéis sociais nos quais 
acredita-se que as crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental necessitam e utilizam 
a matemática. Não há, no quadro, uma gradação de dificuldade ou complexidade. Para cada 
um dos diferentes papéis, dependendo do tipo de necessidade matemática ou do envol-
vimento na sociedade e no mundo do trabalho, podem-se estabelecer diversos níveis de 
complexidade ou dificuldade.

Exemplos (entre outros)
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Domínio da tecnologia da escrita

Recuperação de informações

Avaliação e posicionamento

Relação entre textos

Matriz de referência para os testes da 4ª onda
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ESCALA 1 
Percepção do professor sobre a liderança do diretor

D
o conjunto de nove itens selecionados para o estudo do construto, nenhum foi ex-
cluído por deficiência de escalonabilidade. Todos estiveram presentes nos questio-
nários aplicados nos quatro anos da pesquisa, de 2005 a 2008. Após o procedimento 

de imputação de dados faltantes, o número de respondentes desta escala ficou em 2.785. As 
respostas aos itens formavam uma escala de Likert de cinco pontos: discordo totalmente, dis-
cordo, não sei, concordo e concordo totalmente, que receberam escore de 1 a 5, respectivamente.

As propriedades dos nove itens que entraram na escala estão apresentadas na Tabela 1. 
Os itens encontram-se em ordem decrescente da média Mi, ou seja, em ordem decrescente 
de sua aceitação pelos respondentes. As afirmações que figuram no alto da Tabela 1 são 
aquelas com as quais os professores tendem a concordar mais fortemente do que com as 
que figuram abaixo. Na média, todas as afirmações obtiveram alto nível de concordância 
com pequenas variações entre elas. A afirmação q009, “Respeito o(a) diretor(a)”, obteve 
o maior nível de concordância (média de 4,73), e a afirmação q001, “O(A) diretor(a) me 
anima e motiva para o trabalho”, alcançou a menor concordância (média de 4,05).

A Tabela 1 contém ainda o coeficiente de escalonabilidade Hi de Loewinger, o principal 
coeficiente de ajuste da Teoria da Resposta ao Item não paramétrica, e indica a capacidade 
de discriminação do item segundo o modelo de Mokken; Delta é o coeficiente de discrimi-
nação do item na Teoria da Resposta ao Item paramétrica; os coeficientes Tau representam 
as dificuldades de transição de uma categoria de resposta à seguinte na escala paramétrica, 
segundo o modelo de respostas gradativas de Samejima.

As propriedades globais da escala obtida com a Teoria da Resposta ao Item e com a 
análise fatorial confirmatória estão apresentadas na Tabela 1a. O primeiro bloco contém os 
coeficientes da Teoria da Resposta ao Item não paramétrica e da teoria clássica dos testes: 
M é a média entre todos os itens e todos os respondentes; V é a variância da escala; Ro é 
o coeficiente de confiabilidade calculado pela teoria de Mokken; Alfa é o coeficiente de 
escalonabilidade da teoria clássica do testes; e L6 é o sexto coeficiente de confiabilidade 
de Guttman da teoria clássica dos testes. O segundo bloco contém os coeficientes de ajus-
te da análise fatorial confirmatória: RMSEA (sigla do inglês Root Mean Square Error of 
Approximation), CFI (sigla do inglês Comparative Fit Index), NNFI (sigla do inglês Non 
Normed Fit Index, também referenciado na literatura por TLI, Tucker-Lewis Index), Qui-
-Quadrado e gl (o valor da estatística qui-quadrado e seus graus de liberdade).

ANExO 3
Escalas a partir do Questionário 

para Professores
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ESCALA 2
Percepção do professor sobre a colaboração entre seus pares

Do conjunto de 13 itens selecionados para o estudo do construto, nenhum foi excluído 
por deficiência de escalonabilidade. Todos eles estiveram presentes nos questionários apli-
cados nos quatro anos da pesquisa, de 2005 a 2008. Após o procedimento de imputação 
de dados faltantes, o número de respondentes desta escala ficou em 2.794. As respostas aos 
itens formavam uma escala de Likert de cinco pontos: discordo totalmente, discordo, não sei, 
concordo e concordo totalmente, que receberam escore de 1 a 5, respectivamente.
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Anexo 3

As propriedades dos 13 itens que entraram na escala estão apresentadas na Tabela 2. Os 
itens encontram-se em ordem decrescente da média Mi, ou seja, em ordem decrescente de 
sua aceitação pelos respondentes. As afirmações que figuram no alto da Tabela 2 são aque-
las com as quais os professores tendem a concordar mais fortemente do que com as que 
figuram abaixo. Na média, todas as afirmações obtiveram alto nível de concordância com 
pequenas variações entre elas. A afirmação q010, “Participo das decisões relacionadas com 
o meu trabalho”, obteve o maior nível de concordância (média de 4,48), e a afirmação q031, 
“Nesta escola, tenho poucas oportunidades em discutir ideias sobre ensino-aprendizagem”, 
alcançou a menor concordância (média de 3,86).

A Tabela 2 contém ainda o coeficiente de escalonabilidade Hi de Loewinger, o princi-
pal coeficiente de ajuste da Teoria da Resposta ao Item não paramétrica, e indica a capa-
cidade de discriminação do item segundo o modelo de Mokken; Delta é o coeficiente de 
discriminação do item na Teoria da Resposta ao Item paramétrica; e os coeficientes Tau 
representam as dificuldades de transição de uma categoria de resposta à seguinte na escala 
paramétrica, segundo o modelo de respostas gradativas de Samejima.

As propriedades globais da escala obtida com a Teoria da Resposta ao Item e com a 
análise fatorial confirmatória estão apresentadas na Tabela 2a. O primeiro bloco contém os 
coeficientes da Teoria da Resposta ao Item não paramétrica e da teoria clássica dos testes: 
M é a média entre todos os itens e todos os respondentes; V é a variância da escala; Ro é 
o coeficiente de confiabilidade calculado pela teoria de Mokken; Alfa é o coeficiente de 
escalonabilidade da teoria clássica do testes; e L6 é o sexto coeficiente de confiabilidade 
de Guttman da teoria clássica dos testes. O segundo bloco contém os coeficientes de ajus-
te da análise fatorial confirmatória: RMSEA (sigla do inglês Root Mean Square Error of 
Approximation), CFI (sigla do inglês Comparative Fit Index), NNFI (sigla do inglês Non 
Normed Fit Index, também referenciado na literatura por TLI, Tucker-Lewis Index), Qui-
-Quadrado e gl (o valor da estatística qui-quadrado e seus graus de liberdade).
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ESCALA 3
Percepção do professor sobre a responsabilidade coletiva para a aprendizagem

Do conjunto de sete itens selecionados para o estudo do construto, um foi excluído por 
deficiência de escalonabilidade (item q020, “Diante das dificuldades desta escola, um pequeno 
aprendizado dos alunos já é um bom resultado”, item de escore revertido com média Mi = 3,43 
e coeficiente de escalonabilidade Hi = 0,10). Todos os sete itens estiveram presentes nos ques-
tionários aplicados nos quatro anos da pesquisa, de 2005 a 2008. Após o procedimento de im-
putação de dados faltantes, o número de respondentes desta escala ficou em 2.778. As respostas 
aos itens formavam uma escala de Likert de cinco pontos: discordo totalmente, discordo, não sei, 
concordo e concordo totalmente, que receberam escore de 1 a 5, respectivamente.
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Tabela 2. Propriedades dos itens da Escala 2: Percepção do professor sobre a colaboração �
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Anexo 3

As propriedades dos seis itens que entraram na escala estão apresentadas na Tabela 3. 
Os itens encontram-se em ordem decrescente da média Mi, ou seja, em ordem decrescente 
de sua aceitação pelos respondentes. As afirmações que figuram no alto da Tabela 3 são 
aquelas com as quais os professores tendem a concordar mais fortemente do que com as 
que figuram abaixo. Na média, todas as afirmações obtiveram alto nível de concordância 
com pequenas variações entre elas. A afirmação q025, “A maior parte dos professores está 
empenhada em melhorar suas aulas”, obteve o maior nível de concordância (média de 
4,38), e a afirmação q023, “Poucos professores estão dispostos a assumir novos encargos 
para que a escola melhore”, alcançou a menor concordância (média de 3,74).

A Tabela 3 contém ainda o coeficiente de escalonabilidade Hi de Loewinger, o prin-
cipal coeficiente de ajuste da Teoria da Resposta ao Item não paramétrica, e indica a ca-
pacidade de discriminação do item segundo o modelo de Mokken; Delta é o coeficiente 
de discriminação do item na Teoria da Resposta ao Item paramétrica; e os coeficientes 
Tau representam as dificuldades de transição de uma categoria de resposta à seguinte na 
escala paramétrica, segundo o modelo de respostas gradativas de Samejima.

As propriedades globais da escala obtida com a Teoria da Resposta ao Item e com a 
análise fatorial confirmatória estão apresentadas na Tabela 3a. O primeiro bloco con-
tém os coeficientes da Teoria da Resposta ao Item não paramétrica e da teoria clássica 
dos testes: M é a média entre todos os itens e todos os respondentes; V é a variância da 
escala; Ro é o coeficiente de confiabilidade calculado pela teoria de Mokken; Alfa é o 
coeficiente de escalonabilidade da teoria clássica do testes; e L6 é o sexto coeficiente 
de confiabilidade de Guttman da teoria clássica dos testes. O segundo bloco contém 
os coeficientes de ajuste da análise fatorial confirmatória: RMSEA (sigla do inglês Root 
Mean Square Error of Approximation), CFI (sigla do inglês Comparative Fit Index), 
NNFI (sigla do inglês Non Normed Fit Index, também referenciado na literatura por 
TLI, Tucker-Lewis Index), Qui-Quadrado e gl (o valor da estatística qui-quadrado e 
seus graus de liberdade).
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ESCALA 4
Percepção do professor sobre os obstáculos que impedem o melhoramento da escola

Do conjunto de 13 itens selecionados para o estudo do construto, nenhum foi excluí-
do por deficiência de escalonabilidade. Todos os 13 itens estiveram presentes nos questio-
nários aplicados nos quatro anos da pesquisa, de 2005 a 2008. Após o procedimento de 
imputação de dados faltantes, o número de respondentes desta escala ficou em 2.758. As 
respostas aos itens formavam uma escala de Likert de três pontos associados à extensão dos 
fatores que podiam ser considerados obstáculos: não é um fator, em alguma medida é um 
fator e é um sério fator, que receberam escore de 1 a 3, respectivamente.  

As propriedades dos 13 itens que entraram na escala estão apresentadas na Tabela 4. 
Os itens encontram-se em ordem decrescente da média Mi, ou seja, em ordem decres-
cente do grau de reconhecimento do fator pelos respondentes. Os fatores que figuram 
no alto da Tabela 4 são em alguma medida considerados obstáculos pelos professores. 
Os que figuram abaixo são tidos como menos importantes como fatores impeditivos 
do melhoramento da escola. Na média, todos os fatores foram em alguma medida con-
siderados obstáculos que impedem o melhoramento da escola com pequenas variações 
entre eles. O fator q040, “Depredação de equipamentos e/ou materiais didáticos ou pe-
dagógicos da escola”, obteve o maior grau de reconhecimento (média de 1,59), e o fator 
q048, “Interferência do tráfico de drogas nas dependências da escola”, alcançou o menor 
grau de reconhecimento (média de 1,25). 
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A Tabela 4 contém ainda o coeficiente de escalonabilidade Hi de Loewinger, o princi-
pal coeficiente de ajuste da Teoria da Resposta ao Item não paramétrica, e indica a capa-
cidade de discriminação do item segundo o modelo de Mokken; Delta é o coeficiente de 
discriminação do item na Teoria da Resposta ao Item paramétrica; e os coeficientes Tau 
representam as dificuldades de transição de uma categoria de resposta à seguinte na escala 
paramétrica, segundo o modelo de respostas gradativas de Samejima.

As propriedades globais da escala obtida com a Teoria da Resposta ao Item e com a 
análise fatorial confirmatória estão apresentadas na Tabela 4a. O primeiro bloco contém os 
coeficientes da Teoria da Resposta ao Item não paramétrica e da teoria clássica dos testes: 
M é a média entre todos os itens e todos os respondentes; V é a variância da escala; Ro é 
o coeficiente de confiabilidade calculado pela teoria de Mokken; Alfa é o coeficiente de 
escalonabilidade da teoria clássica do testes; e L6 é o sexto coeficiente de confiabilidade 
de Guttman da teoria clássica dos testes. O segundo bloco contém os coeficientes de ajus-
te da análise fatorial confirmatória: RMSEA (sigla do inglês Root Mean Square Error of  
Approximation), CFI (sigla do inglês Comparative Fit Index), NNFI (sigla do inglês Non 
Normed Fit Index, também referenciado na literatura por TLI, Tucker-Lewis Index), Qui-
-Quadrado e gl (o valor da estatística qui-quadrado e seus graus de liberdade).
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ESCALA 5
Frequência de uso de certos recursos pedagógicos disponíveis na escola

Do conjunto de 10 itens selecionados para o estudo do construto, dois foram excluídos por 
deficiência de escalonabilidade (item q049, “Material concreto de matemática”, com média Mi = 
2,08 e coeficiente de escalonabilidade Hi = 0,15; item q050, “Mapas geográficos/Globos”, com 
média Mi = 2,36 e coeficiente de escalonabilidade Hi = 0,26). Todos os 10 itens estiveram pre-
sentes nos questionários aplicados nos quatro anos da pesquisa, de 2005 a 2008. Após o procedi-
mento de imputação de dados faltantes, o número de respondentes desta escala ficou em 2.776. 
As respostas aos itens formavam uma escala de Likert de cinco pontos: nunca, raramente, algu-
mas vezes no bimestre, cerca de uma vez por semana e várias vezes por semana, que receberam 
escore de 0 a 4, respectivamente. 

As propriedades dos oito itens que entraram na escala estão apresentadas na Tabela 5.1. Os 
itens encontram-se em ordem decrescente da média Mi, ou seja, em ordem decrescente de sua 
popularidade, isto é, os mais utilizados pelos respondentes. Os recursos pedagógicos disponíveis 
na escola que figuram no alto da Tabela 5.1 são utilizados pelos professores com maior frequ-
ência do que os que figuram abaixo. Na média, os recursos pedagógicos dividiram-se entre as 
categorias de resposta raramente a cerca de uma vez por semana. O recurso q053_recd, “Fitas de 
vídeo/DVD (educativas)”, obteve a maior frequência de uso (média de 2,08), e o recurso q057_
recd, “Projetor multimídia/Datashow”, alcançou a menor frequência de uso (média de 1,41). 

(Tabela 4 continuação) 
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A Tabela 5.1 contém ainda o coeficiente de escalonabilidade Hi de Loewinger, o prin-
cipal coeficiente de ajuste da Teoria da Resposta ao Item não paramétrica, e indica a capa-
cidade de discriminação do item segundo o modelo de Mokken; Delta é o coeficiente de 
discriminação do item na Teoria da Resposta ao Item paramétrica; e os coeficientes Tau 
representam as dificuldades de transição de uma categoria de resposta à seguinte na escala 
paramétrica, segundo o modelo de respostas gradativas de Samejima.

As propriedades globais da escala obtida com a Teoria da Resposta ao Item e com a 
análise fatorial confirmatória estão apresentadas na Tabela 5.1a. O primeiro bloco contém 
os coeficientes da Teoria da Resposta ao Item não paramétrica e da teoria clássica dos tes-
tes: M é a média entre todos os itens e todos os respondentes; V é a variância da escala; Ro 
é o coeficiente de confiabilidade calculado pela teoria de Mokken; Alfa é o coeficiente de 
escalonabilidade da teoria clássica do testes; e L6 é o sexto coeficiente de confiabilidade 
de Guttman da teoria clássica dos testes. O segundo bloco contém os coeficientes de ajus-
te da análise fatorial confirmatória: RMSEA (sigla do inglês Root Mean Square Error of 
Approximation), CFI (sigla do inglês Comparative Fit Index), NNFI (sigla do inglês Non 
Normed Fit Index, também referenciado na literatura por TLI, Tucker-Lewis Index), Qui-
-Quadrado e gl (o valor da estatística qui-quadrado e seus graus de liberdade).
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ESCALA 6
Frequência de uso de certos recursos pedagógicos disponíveis na escola

Do conjunto de 10 itens selecionados para o estudo do construto, oito deles constitu-
íram a Escala 5.1, e os dois restantes, excluídos por deficiência de escalonabilidade, cons-
tituíram a Escala 5.2. Todos os 10 itens estiveram presentes nos questionários aplicados 
nos quatro anos da pesquisa, de 2005 a 2008. Após o procedimento de imputação de 
dados faltantes, o número de respondentes desta escala ficou em 2.776. As respostas aos 
itens formavam uma escala de Likert de cinco pontos: nunca, raramente, algumas vezes 
no bimestre, cerca de uma vez por semana e várias vezes por semana, que receberam 
escore de 0 a 4, respectivamente. 

As propriedades dos dois itens que entraram na escala estão apresentadas na Tabela 5.2. 
Os itens encontram-se em ordem decrescente da média Mi, ou seja, em ordem decrescen-
te de sua popularidade, isto é, os mais utilizados pelos respondentes. O recurso pedagógi-
co disponível na escola que figura no alto da Tabela 5.2 é utilizado pelos professores com 
maior frequência do que o que figura abaixo. Na média, todos os recursos pedagógicos ob-
tiveram alta frequência de uso com pequenas variações entre eles. O recurso q050_recd, 
“Mapas geográficos/Globos”, obteve a maior frequência de uso (média de 2,36), e o recur-
so q049_recd, “Material concreto de matemática (material dourado, tangram, etc.)”, alcan-
çou a menor frequência de uso (média de 2,08). 

A tabela contém ainda o coeficiente de escalonabilidade Hi de Loewinger, o principal 
coeficiente de ajuste da Teoria da Resposta ao Item não paramétrica, e indica a capacidade 
de discriminação do item segundo o modelo de Mokken; Delta é o coeficiente de discrimi-
nação do item na Teoria da Resposta ao Item paramétrica; e os coeficientes Tau represen-
tam as dificuldades de transição de uma categoria de resposta à seguinte na escala paramé-
trica, segundo o modelo de respostas gradativas de Samejima. 

As propriedades globais da escala obtida com a Teoria da Resposta ao Item e com a 
análise fatorial confirmatória estão apresentadas na Tabela 5.2a. O primeiro bloco contém 
os coeficientes da Teoria da Resposta ao Item não paramétrica e da teoria clássica dos tes-
tes: M é a média entre todos os itens e todos os respondentes; V é a variância da escala; Ro 



249

Anexo 3

é o coeficiente de confiabilidade calculado pela teoria de Mokken; Alfa é o coeficiente de 
escalonabilidade da teoria clássica do testes; e L6 é o sexto coeficiente de confiabilidade de 
Guttman da teoria clássica dos testes. O segundo bloco que conteria os índices de ajuste da 
análise fatorial confirmatória não foi calculado para esta escala. Uma escala com dois itens 
não pode ser testada estatisticamente pelo modelo de análise fatorial confirmatória.

ESCALA 7
Percepção do professor sobre a frequência de interrupção da aula

Do conjunto de quatro itens selecionados para o estudo do construto, nenhum foi ex-
cluído por deficiência de escalonabilidade. Todos os quatro itens estiveram presentes nos 
questionários aplicados nos quatro anos da pesquisa, de 2005 a 2008. Após o procedimen-
to de imputação de dados faltantes, o número de respondentes desta escala ficou em 2.759. 
As respostas aos itens formavam uma escala de Likert de seis pontos: nenhuma, uma vez, 
duas vezes, três a quatro vezes, cinco a seis vezes e sete vezes ou mais, que receberam escore 
de 1 a 6, respectivamente. 

As propriedades dos quatro itens que entraram na escala estão apresentadas na Tabela 
6. Os itens encontram-se em ordem decrescente da média Mi, ou seja, em ordem decres-
cente do grau de reconhecimento da situação de interrupção pelos respondentes. As situa-
ções que provocam a interrupção da aula que figuram no alto da Tabela 6 são reconhecidas 
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como mais frequentes do que as que figuram abaixo. Na média, as situações de interrupção 
da aula dividiram-se entre as categorias de resposta nenhuma a três a quatro vezes. A situa-
ção q063, “Bagunça dos alunos”, obteve o maior grau de reconhecimento (média de 3,53), 
e a situação q064, “Anúncios ou comunicações da direção, coordenação e/ou secretaria”, 
alcançou o menor grau de reconhecimento (média de 1,99).

A Tabela 6 contém ainda o coeficiente de escalonabilidade Hi de Loewinger, o prin-
cipal coeficiente de ajuste da Teoria da Resposta ao Item não paramétrica, e indica a ca-
pacidade de discriminação do item segundo o modelo de Mokken; Delta é o coeficiente 
de discriminação do item na Teoria da Resposta ao Item paramétrica; e os coeficientes 
Tau representam as dificuldades de transição de uma categoria de resposta à seguinte na 
escala paramétrica, segundo o modelo de respostas gradativas de Samejima.

As propriedades globais da escala obtida com a Teoria da Resposta ao Item e com a 
análise fatorial confirmatória estão apresentadas na Tabela 6a. O primeiro bloco con-
tém os coeficientes da Teoria da Resposta ao Item não paramétrica e da teoria clássica 
dos testes: M é a média entre todos os itens e todos os respondentes; V é a variância da 
escala; Ro é o coeficiente de confiabilidade calculado pela teoria de Mokken; Alfa é o 
coeficiente de escalonabilidade da teoria clássica do testes; e L6 é o sexto coeficiente 
de confiabilidade de Guttman da teoria clássica dos testes. O segundo bloco contém 
os coeficientes de ajuste da análise fatorial confirmatória: RMSEA (sigla do inglês Root 
Mean Square Error of Approximation), CFI (sigla do inglês Comparative Fit Index), 
NNFI (sigla do inglês Non Normed Fit Index, também referenciado na literatura por 
TLI, Tucker-Lewis Index), Qui-Quadrado e gl (o valor da estatística qui-quadrado e 
seus graus de liberdade).
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ESCALA 8
Frequência com que o professor realiza determinadas práticas nas suas aulas de 
língua portuguesa

Do conjunto de 12 itens selecionados para o estudo do construto, nenhum foi ex-
cluído por deficiência de escalonabilidade. Os 12 itens selecionados estiveram pre-
sentes nos questionários aplicados nos quatro anos da pesquisa, de 2005 a 2008. O 
item q076, “Exercício de caligrafia”, não figurou no questionário aplicado em 2008, 
por isso não foi escolhido para o estudo deste construto. Após o procedimento de im-
putação de dados faltantes, o número de respondentes desta escala ficou em 2.725. As 
respostas aos itens formavam uma escala de Likert de cinco pontos: nunca, raramente, 
algumas vezes no bimestre, cerca de uma vez por semana e várias vezes por semana, 
que receberam escore de 1 a 5, respectivamente.

As propriedades dos 12 itens que entraram na escala estão apresentadas na Tabela 7. 
Os itens encontram-se em ordem decrescente da média Mi, ou seja, na ordem decres-
cente de sua popularidade como procedimento. As práticas realizadas nas aulas de língua 
portuguesa que figuram no alto da Tabela 7 são as utilizadas com maior frequência pelos 
professores do que as que figuram abaixo. Na média, todos os procedimentos pedagógi-
cos realizados obtiveram alta frequência com pequenas variações entre eles. O procedi-
mento q067, “Ler em voz alta, histórias ou outros textos para os alunos”, alcançou a maior 
frequência (média de 3,64), e o procedimento q075, “Cópia de textos”, obteve a menor 
frequência (média de 2,99). 

A Tabela 7 contém ainda o coeficiente de escalonabilidade Hi de Loewinger, o princi-
pal coeficiente de ajuste da Teoria da Resposta ao Item não paramétrica, e indica a capa-
cidade de discriminação do item segundo o modelo de Mokken; Delta é o coeficiente de 
discriminação do item na Teoria da Resposta ao Item paramétrica; e os coeficientes Tau 
representam as dificuldades de transição de uma categoria de resposta à seguinte na escala 
paramétrica, segundo o modelo de respostas gradativas de Samejima.

As propriedades globais da escala obtida com a Teoria da Resposta ao Item e com a 
análise fatorial confirmatória estão apresentadas na Tabela 7a. O primeiro bloco contém os 
coeficientes da Teoria da Resposta ao Item não paramétrica e da teoria clássica dos testes: 



252

M é a média entre todos os itens e todos os respondentes; V é a variância da escala; Ro é 
o coeficiente de confiabilidade calculado pela teoria de Mokken; Alfa é o coeficiente de 
escalonabilidade da teoria clássica do testes; e L6 é o sexto coeficiente de confiabilidade 
de Guttman da teoria clássica dos testes. O segundo bloco contém os coeficientes de ajus-
te da análise fatorial confirmatória: RMSEA (sigla do inglês Root Mean Square Error of 
Approximation), CFI (sigla do inglês Comparative Fit Index), NNFI (sigla do inglês Non 
Normed Fit Index, também referenciado na literatura por TLI, Tucker-Lewis Index), Qui-
-Quadrado e gl (o valor da estatística qui-quadrado e seus graus de liberdade).
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ESCALA 9
Frequência com que o professor realiza determinadas práticas nas suas aulas de matemática

Do conjunto de 14 itens selecionados para o estudo do construto, nenhum foi excluído 
por deficiência de escalonabilidade. Os 14 itens selecionados estiveram presentes nos ques-
tionários aplicados nos três últimos anos da pesquisa, de 2006 a 2008. O item q115_06, 
“Alunos experimentaram diferentes materiais para resolver problemas”, não figurou no 
questionário aplicado em 2007 e em 2008, por isso não foi escolhido para o estudo deste 
construto. Após o procedimento de imputação de dados faltantes, o número de responden-
tes desta escala ficou em 1.875. As respostas aos itens formavam uma escala de Likert de 
cinco pontos: nunca, raramente, algumas vezes no bimestre, cerca de uma vez por semana 
e várias vezes por semana, que receberam escore de 1 a 5, respectivamente.

As propriedades dos 14 itens que entraram na escala estão apresentadas na Tabela 
8. Os itens encontram-se em ordem decrescente da média Mi, ou seja, em ordem de-
crescente de sua popularidade como procedimento. As práticas realizadas nas aulas de 
matemática que figuram no alto da Tabela 8 são as utilizadas com maior frequência pe-
los professores do que as que figuram abaixo. Na média, os procedimentos pedagógicos  
realizados dividiram-se entre as categorias de resposta algumas vezes no bimestre a  
várias vezes por semana. O procedimento q112_06, “Alunos refletem a partir de exem-
plos de situações relacionadas ao cotidiano”, obteve a maior frequência (média de 4,52), 
e o procedimento q118_06, “Decoram regras e as aplicam em situações-problema”, al-
cançou a menor frequência (média de 3,04).

A Tabela 8 contém ainda o coeficiente de escalonabilidade Hi de Loewinger, o princi-
pal coeficiente de ajuste da Teoria da Resposta ao Item não paramétrica, e indica a capa-
cidade de discriminação do item segundo o modelo de Mokken; Delta é o coeficiente de 
descriminação do item na Teoria da Resposta ao Item paramétrica; e os coeficientes Tau 
representam as dificuldades de transição de uma categoria de resposta à seguinte na escala 
paramétrica, segundo o modelo de respostas gradativas de Samejima.

As propriedades globais da escala obtida com a Teoria da Resposta ao Item e com a 
análise fatorial confirmatória estão apresentadas na Tabela 8a. O primeiro bloco contém os 
coeficientes da Teoria da Resposta ao Item não paramétrica e da teoria clássica dos testes: 
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M é a média entre todos os itens e todos os respondentes; V é a variância da escala; Ro é 
o coeficiente de confiabilidade calculado pela teoria de Mokken; Alfa é o coeficiente de 
escalonabilidade da teoria clássica do testes; e L6 é o sexto coeficiente de confiabilidade 
de Guttman da teoria clássica dos testes. O segundo bloco contém os coeficientes de ajus-
te da análise fatorial confirmatória: RMSEA (sigla do inglês Root Mean Square Error of 
Approximation), CFI (sigla do inglês Comparative Fit Index), NNFI (sigla do inglês Non 
Normed Fit Index, também referenciado na literatura por TLI, Tucker-Lewis Index), Qui-
-Quadrado e gl (o valor da estatística qui-quadrado e seus graus de liberdade).



255

Anexo 3

ESCALA 10
Frequência de leitura do professor

Do conjunto de três itens selecionados para o estudo do construto, nenhum foi excluído por 
deficiência de escalonabilidade. Os três itens selecionados estiveram presentes nos questionários 
aplicados nos quatro anos da pesquisa, de 2005 a 2008. Após o procedimento de imputação de 
dados faltantes, o número de respondentes desta escala ficou em 2.769. As respostas aos itens for-
mavam uma escala de Likert de três pontos: nunca ou quase nunca, consulta de vez em quando e 
lê duas vezes ou mais por mês, que receberam escore de 1 a 3, respectivamente.

As propriedades dos três itens que entraram na escala estão apresentadas na Tabela 9. 
Os itens encontram-se em ordem decrescente da média Mi, ou seja, em ordem decrescente 
de sua popularidade como prática de leitura do respondente. Os tipos de leitura que figu-
ram no alto da Tabela 9 são os realizados com maior frequência pelos professores do que os 
que figuram abaixo. Na média, todos os tipos de leitura realizados obtiveram alta frequência 
com pequenas variações entre elas. O tipo de leitura q116, “Professor lê textos e/ou livros 
da área de educação”, atingiu a maior frequência (média de 2,70), e o tipo q117, “Professor 
lê livros de literatura em geral”, alcançou a menor frequência (média de 2,50).

A Tabela 9 contém ainda o coeficiente de escalonabilidade Hi de Loewinger, o princi-
pal coeficiente de ajuste da Teoria da Resposta ao Item não paramétrica, e indica a capa-
cidade de discriminação do item segundo o modelo de Mokken; Delta é o coeficiente de 
discriminação do item na Teoria da Resposta ao Item paramétrica; e os coeficientes Tau 
representam as dificuldades de transição de uma categoria de resposta à seguinte na escala 
paramétrica, segundo o modelo de respostas gradativas de Samejima.

As propriedades globais da escala obtida com a Teoria da Resposta ao Item e com a 
análise fatorial confirmatória estão apresentadas na Tabela 9a. O primeiro bloco contém os 
coeficientes da Teoria da Resposta ao Item não paramétrica e da teoria clássica dos testes: 
M é a média entre todos os itens e todos os respondentes; V é a variância da escala; Ro é 
o coeficiente de confiabilidade calculado pela teoria de Mokken; Alfa é o coeficiente de 
escalonabilidade da teoria clássica do testes; e L6 é o sexto coeficiente de confiabilidade 
de Guttman da teoria clássica dos testes. O segundo bloco contém os coeficientes de ajus-
te da análise fatorial confirmatória: RMSEA (sigla do inglês Root Mean Square Error of 
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Approximation), CFI (sigla do inglês Comparative Fit Index), NNFI (sigla do inglês Non 
Normed Fit Index, também referenciado na literatura por TLI, Tucker-Lewis Index), Qui-
-Quadrado e gl (o valor da estatística qui-quadrado e seus graus de liberdade). Uma escala 
com apenas três itens sempre terá um ajuste perfeito no modelo de análise confirmatória. 
Assim, todos os índices que figuram nesse bloco são os triviais.

ESCALA 11
Frequência de participação em atividades culturais

Do conjunto de seis itens selecionados para o estudo do construto, nenhum foi excluí-
do por deficiência de escalonabilidade. Os seis itens selecionados estiveram presentes nos 
questionários aplicados nos dois primeiros anos da pesquisa, 2005 e 2006. Foram retirados 
do questionário de 2007 e de 2008. Após o procedimento de imputação de dados faltantes, 
o número de respondentes desta escala ficou em 1.580. As respostas aos itens formavam 
uma escala de Likert de quatro pontos: nenhuma, uma a duas vezes, três a quatro vezes e 
mais de quatro vezes, que receberam escore de 1 a 4, respectivamente.

As propriedades dos seis itens que entraram na escala estão apresentadas na Tabela 10. 
Os itens encontram-se em ordem decrescente da média Mi, ou seja, em ordem decres-
cente de sua popularidade como participação em atividades culturais pelos respondentes.  
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As atividades culturais que figuram no alto da Tabela 10 são aquelas das quais os professo-
res participam com maior frequência, comparadas com as que figuram abaixo. Na média, as 
atividades culturais realizadas dividiram-se entre as categorias de resposta nenhuma a mais 
de quatro vezes. A atividade cultural q124_05, “Foi à livraria”, obteve a maior frequência 
(média de 3,15), e a atividade q121_05, “Foi a uma ópera ou a um concerto de música 
clássica”, alcançou a menor frequência (média de 1,25).

A Tabela 10 contém ainda o coeficiente de escalonabilidade Hi de Loewinger, o prin-
cipal coeficiente de ajuste da Teoria da Resposta ao Item não paramétrica, e indica a ca-
pacidade de discriminação do item segundo o modelo de Mokken; Delta é o coeficiente 
de discriminação do item na Teoria da Resposta ao Item paramétrica; os coeficientes Tau 
representam as dificuldades de transição de uma categoria de resposta à seguinte na escala 
paramétrica, segundo o modelo de respostas gradativas de Samejima.

As propriedades globais da escala obtida com a Teoria da Resposta ao Item e com a 
análise fatorial confirmatória estão apresentadas na Tabela 10a. O primeiro bloco contém 
os coeficientes da Teoria da Resposta ao Item não paramétrica e da teoria clássica dos tes-
tes: M é a média entre todos os itens e todos os respondentes; V é a variância da escala; Ro 
é o coeficiente de confiabilidade calculado pela teoria de Mokken; Alfa é o coeficiente de 
escalonabilidade da teoria clássica do testes; e L6 é o sexto coeficiente de confiabilidade 
de Guttman da teoria clássica dos testes. O segundo bloco contém os coeficientes de ajus-
te da análise fatorial confirmatória: RMSEA (sigla do inglês Root Mean Square Error of 
Approximation), CFI (sigla do inglês Comparative Fit Index), NNFI (sigla do inglês Non 
Normed Fit Index, também referenciado na literatura por TLI, Tucker-Lewis Index), Qui-
-Quadrado e gl (o valor da estatística qui-quadrado e seus graus de liberdade).
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ESCALA 12
Frequência com que o professor realiza procedimentos pedagógicos promotores de 
motivação intrínseca

Do conjunto de 16 itens selecionados para o estudo do construto, seis constituíram a 
Escala 11 “Frequência com que o professor realiza procedimentos pedagógicos promoto-
res de motivação intrínseca”, e os 10 itens restantes, excluídos por deficiência de escalona-
bilidade, foram utilizados para a construção das Escalas 12 e 13, subsequentes. Todos os 
16 itens selecionados só estiveram presentes nos questionários aplicados no último ano da 
pesquisa (2008). Após o procedimento de imputação de dados faltantes, o número de res-
pondentes desta escala ficou em 583. As respostas aos itens formavam uma escala de Likert 
de sete pontos: nunca, uma vez por ano, uma vez por semestre, uma vez por bimestre, uma 
vez por mês, uma vez por semana e várias vezes por semana, que receberam escore de 1 a 
7, respectivamente.

As propriedades dos seis itens que entraram na escala estão apresentadas na Tabela 11. Os 
itens encontram-se em ordem decrescente da média Mi, ou seja, em ordem decrescente de 
sua popularidade como procedimento. Os procedimentos pedagógicos promotores de mo-
tivação intrínseca que figuram no alto da Tabela 11 são os realizados com maior frequência 
pelos professores do que os que figuram abaixo. Na média, os procedimentos pedagógicos 
adotados obtiveram alta frequência, variando entre as categorias de resposta uma vez por mês 
a várias vezes por semana. O procedimento q072_08, “Valorizar a autoestima para estimular 
o estudo”, obteve a maior frequência (média de 6,68), e o procedimento q062_08, “Atividades 
práticas ou experiências”, alcançou a menor frequência (média de 5,21).

A Tabela 11 contém ainda o coeficiente de escalonabilidade Hi de Loewinger, o prin-
cipal coeficiente de ajuste da Teoria da Resposta ao Item não paramétrica, e indica a ca-
pacidade de discriminação do item segundo o modelo de Mokken; Delta é o coeficiente 
de discriminação do item na Teoria da Resposta ao Item paramétrica; e os coeficientes 
Tau representam as dificuldades de transição de uma categoria de resposta à seguinte na 
escala paramétrica, segundo o modelo de respostas gradativas de Samejima.

As propriedades globais da escala obtida com a Teoria da Resposta ao Item e com a 
análise fatorial confirmatória estão apresentadas na Tabela 11a. O primeiro bloco con-
tém os coeficientes da Teoria da Resposta ao Item não paramétrica e da teoria clássica dos 
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testes: M é a média entre todos os itens e todos os respondentes; V é a variância da escala; 
Ro é o coeficiente de confiabilidade calculado pela teoria de Mokken; Alfa é o coeficiente 
de escalonabilidade da teoria clássica do testes; e L6 é o sexto coeficiente de confiabilidade 
de Guttman da teoria clássica dos testes. O segundo bloco contém os coeficientes de ajus-
te da análise fatorial confirmatória: RMSEA (sigla do inglês Root Mean Square Error of 
Approximation), CFI (sigla do inglês Comparative Fit Index), NNFI (sigla do inglês Non 
Normed Fit Index, também referenciado na literatura por TLI, Tucker-Lewis Index), Qui-
-Quadrado e gl (o valor da estatística qui-quadrado e seus graus de liberdade).
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ESCALA 13
Frequência com que o professor realiza procedimentos pedagógicos promotores de 
motivação extrínseca com regulação introjetada

Do conjunto de 10 itens restantes após a construção da Escala 11, três foram selecionados 
pelo conteúdo para a construção da Escala 12 “Frequência com que o professor realiza proce-
dimentos pedagógicos promotores de motivação extrínseca com regulação introjetada”. Todos 
os 10 itens selecionados só estiveram presentes nos questionários aplicados no último ano da 
pesquisa (2008). Após o procedimento de imputação de dados faltantes, o número de respon-
dentes desta escala ficou em 583. As respostas aos itens formavam uma escala de Likert de sete 
pontos: nunca, uma vez por ano, uma vez por semestre, uma vez por bimestre, uma vez por mês, 
uma vez por semana e várias vezes por semana, que receberam escore de 1 a 7, respectivamente.

As propriedades dos três itens que entraram na escala estão apresentadas na Tabela 12. 
Os itens encontram-se em ordem decrescente da média Mi, ou seja, em ordem decrescente 
de sua popularidade como procedimento. Os procedimentos pedagógicos promotores de 
motivação extrínseca com regulação introjetada que figuram no alto da Tabela 12 são aqueles 
realizados com maior frequência pelos professores do que os que figuram abaixo. Na média, 
todos os procedimentos pedagógicos adotados obtiveram alta frequência com pequenas va-
riações entre eles. O procedimento q064_08, “Valorizar o desempenho do estudante perante 
a turma”, atingiu a maior frequência (média de 5,97), e o procedimento q066_08, “Valorizar 
o desempenho do estudante perante a família”, alcançou a menor frequência (média de 4,99).

A Tabela 12 contém ainda o coeficiente de escalonabilidade Hi de Loewinger, o prin-
cipal coeficiente de ajuste da Teoria da Resposta ao Item não paramétrica, e indica a capa-
cidade de discriminação do item segundo o modelo de Mokken; Delta é o coeficiente de 
discriminação do item na Teoria da Resposta ao Item paramétrica; e os coeficientes Tau 
representam as dificuldades de transição de uma categoria de resposta à seguinte na escala 
paramétrica, segundo o modelo de respostas gradativas de Samejima.

As propriedades globais da escala obtida com a Teoria da Resposta ao Item e com a 
análise fatorial confirmatória estão apresentadas na Tabela 12a. O primeiro bloco contém 
os coeficientes da Teoria da Resposta ao Item não paramétrica e da teoria clássica dos tes-
tes: M é a média entre todos os itens e todos os respondentes; V é a variância da escala; Ro 
é o coeficiente de confiabilidade calculado pela teoria de Mokken; Alfa é o coeficiente de 
escalonabilidade da teoria clássica do testes; e L6 é o sexto coeficiente de confiabilidade 
de Guttman da teoria clássica dos testes. O segundo bloco contém os coeficientes de ajus-
te da análise fatorial confirmatória: RMSEA (sigla do inglês Root Mean Square Error of 
Approximation), CFI (sigla do inglês Comparative Fit Index), NNFI (sigla do inglês Non 
Normed Fit Index, também referenciado na literatura por TLI, Tucker-Lewis Index), Qui-
-Quadrado e gl (o valor da estatística qui-quadrado e seus graus de liberdade). Uma escala 
com apenas três itens sempre terá um ajuste perfeito no modelo de análise confirmatória. 
Assim, todos os índices que figuram nesse bloco são os triviais.
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ESCALA 14
Frequência com que o professor realiza procedimentos pedagógicos promotores de 
motivação extrínseca com regulação externa

Do conjunto de sete itens restantes após a construção das Escalas 11 e 12, cinco foram 
selecionados pelo conteúdo para a construção da Escala 13 “Frequência com que o profes-
sor realiza procedimentos pedagógicos promotores de motivação extrínseca com regula-
ção externa”. Dois itens foram excluídos por deficiência de escalonabilidade e não figura-
ram em nenhuma das três escalas de frequência com que o professor adota procedimentos 
pedagógicos promotores de motivação (procedimento q068_08, “Atividades de jogos e 
dramatização”, e procedimento q069_08, “Atividades de competição entre os estudantes”). 
Todos os sete itens selecionados só estiveram presentes nos questionários aplicados no úl-
timo ano da pesquisa (2008). Após o procedimento de imputação de dados faltantes, o 
número de respondentes desta escala ficou em 583. As respostas aos itens formavam uma 
escala de Likert de sete pontos: nunca, uma vez por ano, uma vez por semestre, uma vez 
por bimestre, uma vez por mês, uma vez por semana e várias vezes por semana, que rece-
beram escore de 1 a 7, respectivamente.
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As propriedades dos três itens que entraram na escala estão apresentadas na Tabela 13. 
Os itens encontram-se em ordem decrescente da média Mi, ou seja, em ordem decrescente 
de sua popularidade como procedimento. Os procedimentos pedagógicos promotores de 
motivação extrínseca com regulação externa que figuram no alto da Tabela 13 são os rea-
lizados com maior frequência pelos professores do que os que figuram abaixo. Na média, 
os procedimentos pedagógicos adotados dividiram-se entre as categorias de resposta uma 
vez por semestre a uma vez por semana. O procedimento q070_08, “Argumento da ascen-
são social para estimular o estudo”, obteve a maior frequência (média de 5,28), e o proce-
dimento q063_08, “Prêmio por resultado de provas para estimular o estudo”, alcançou a 
menor frequência (média de 3,17).

A Tabela 13 contém ainda o coeficiente de escalonabilidade Hi de Loewinger, o prin-
cipal coeficiente de ajuste da Teoria da Resposta ao Item não paramétrica, e indica a capa-
cidade de discriminação do item segundo o modelo de Mokken; Delta é o coeficiente de 
discriminação do item na Teoria da Resposta ao Item paramétrica; e os coeficientes Tau 
representam as dificuldades de transição de uma categoria de resposta à seguinte na escala 
paramétrica, segundo o modelo de respostas gradativas de Samejima.

As propriedades globais da escala obtida com a Teoria da Resposta ao Item e com a 
análise fatorial confirmatória estão apresentadas na Tabela 13a. O primeiro bloco contém 
os coeficientes da Teoria da Resposta ao Item não paramétrica e da teoria clássica dos tes-
tes: M é a média entre todos os itens e todos os respondentes; V é a variância da escala; Ro 
é o coeficiente de confiabilidade calculado pela teoria de Mokken; Alfa é o coeficiente de 
escalonabilidade da teoria clássica do testes; e L6 é o sexto coeficiente de confiabilidade 
de Guttman da teoria clássica dos testes. O segundo bloco contém os coeficientes de ajus-
te da análise fatorial confirmatória: RMSEA (sigla do inglês Root Mean Square Error of 
Approximation), CFI (sigla do inglês Comparative Fit Index), NNFI (sigla do inglês Non 
Normed Fit Index, também referenciado na literatura por TLI, Tucker-Lewis Index), Qui-
-Quadrado e gl (o valor da estatística qui-quadrado e seus graus de liberdade).
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(Tabela 14 continuação) 
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