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RESUMO!
SORIANO,*F.*F.*Proposta!de!práticas!administrativoCpedagógicas!que!colaborem!
para!o!desempenho!das!escolas!municipais!do!ensino!fundamental,!de!baixo!
nível!socioeconômico,!no!IDEB:!um!estudo!multicaso!no!estado!do!Ceará!(CE).!
2017.* 349* f.* Tese* (Doutorado)* –* Faculdade* de* Economia,* Administração* e*
Contabilidade* de* Ribeirão* Preto* (FEA8RP),* Universidade* de* São* Paulo,* Ribeirão*
Preto,*São*Paulo,*2017.*
!
A*educação*reconhecidamente*é*um*dos* fatores*mais* relevantes*para*o*progresso*
econômico* de* indivíduos* e* nações.* Em* especial,* destaca8se* aqui* a* educação*
fundamental,* a* qual* prepara* o* ser* humano* para* a* vida* adulta,* trazendo8lhe*
conhecimentos* fundamentais* para* a* vida* em* sociedade.*Destarte,* compreende8se*
que*o*grau*de*escolaridade*da*população,*e*principalmente,*a*qualidade*do*ensino*
oferecido* refletem* diretamente* na* qualidade* de* vida* das* pessoas,* bem* como* no*
aprimoramento*do*exercício*da*democracia*e*da*cidadania.*Atualmente,*no*Brasil,*a*
educação*fundamental*é*acessível*à*praticamente*toda*a*população,*contudo*existe*
uma*preocupação*no*tocante*à*qualidade*deste*serviço*público.*Tal*percepção*advém*
da*análise*dos*resultados*mais* recentes*das*avaliações*em* larga*escala,* tanto*em*
âmbito*nacional*pelo*Índice*de*Desenvolvimento*da*Educação*Básica*(IDEB),*como*
internacional* (Programa* Internacional* de* Avaliação* de* Estudantes* –* PISA).*
Verificando8se*a*evolução*histórica*destes*indicadores,*percebe8se*um*distanciamento*
entre*o*desempenho*da*educação*brasileira*e*dos*países*desenvolvidos,*desta*forma,*
surgem*indagações*acerca*das*possíveis*causas*geradoras*desta*disparidade.*Neste*
sentido,*a*adequada*alocação*de*recursos*e*a*gestão*administrativo8pedagógica*das*
escolas* mostram8se* como* sendo* pontos* relevantes,* e* que* podem* auxiliar* na*
resolução* deste* problema.* Com* o* intuito* de* contribuir* para* a* resolução* desta*
problemática,* definiu8se* como* objetivo* geral* desta* tese,* a* proposta* de* práticas*
administrativo8pedagógicas*que*possam*colaborar*para*a*melhoria*no*desempenho*
de* escolas*municipais* do* ensino* fundamental,* de* baixo* nível* socioeconômico,* no*
IDEB.* Para* tanto,* os* procedimentos* metodológicos* utilizados* envolveram* uma*
abordagem*quantitativa*e*qualitativa.*Na*primeira*etapa,*foi*utilizada*a*técnica*Análise*
Envoltória*de*Dados*(DEA),*em*conjunto*com*a*análise*de*quintil*e*regressão*logística,*
para*que*fosse*possível*realizar*uma*análise*das*informações*oriundas*das*bases*de*
dados* governamentais* (FINBRA,* Prova* Brasil* e* Censo* Escolar).* Num* segundo*
momento,*foram*realizados*estudos*de*múltiplos*casos*no*estado*do*Ceará,*a*fim*de*
se*obter*em*loco*informações*que*pudessem*auxiliar*na*compreensão*e*explicação*
do* fenômeno*estudado.*Por* fim,*as* informações*advindas*de*ambas*etapas* foram*
cruzadas*e*analisadas,*chegando8se*à*proposta*de*catorze*práticas*administrativo8
pedagógicas,*que*provavelmente*podem*gerar*reflexos*positivos*no*desempenho*das*
escolas*municipais*do*ensino*fundamental,*de*baixo*nível*socioeconômico*no*IDEB.**
!
PalavrasCchave:!1.*Praticas*administrativo8pedagógicas.*2.*Eficiência*em*educação.*
3.*Gestão*escolar.*4.*Ensino*Fundamental.*5.*DEA.**
!
!
!
*



ABSTRACT!
SORIANO,* F.* F.* Proposal! of! pedagogical! administrative! practices! that!
collaborate!for!the!performance!of!municipal!schools!of!elementary!education,!
low!socioeconomic!level,!at!IDEB:!a!multiCcase!study!in!the!state!of!Ceará!(CE).!
2017.*349*f.*Doctoral*Thesis*–*Faculdade*de*Economia,*Administração*e*Contabilidade*
de*Ribeirão*Preto*(FEA8RP),*Universidade*de*São*Paulo,*Ribeirão*Preto,*São*Paulo,*
2017.*
*
Education*is*admittedly*one*of*the*most*relevant*factors*for*the*economic*progress*of*
individuals* and* nations.* In* particular,* it’s* highlight* here* the* fundamental* education,*
which*prepares*the*human*being*for*adult*life,*bringing*him*elementaty*knowledge*for*
live*in*society.*Thus,*it*is*understood*that*the*educational*level*of*the*population,*and*
especially* the* quality* of* education* offered,* directly* reflect* the* quality* of* life* of* the*
people,* as*well* as* the* improvement* of* the* exercise* of* democracy* and* citizenship.*
Currently,*in*Brazil,*basic*education*is*accessible*to*practically*the*entire*population,*
however* there* is* a* concern* regarding* the* quality* of* this* public* service.**
This* perception* comes* from* the* analysis* of* the*most* recent* results* of* large8scale*
evaluations* both* at* the* national* level* by* the* Basic* Education* Development* Index*
(IDEB)*and*international*(Programme*for*International*Student*Assessment*Program*8*
PISA).*Verifying*the*historical*evolution*of*these*indicators,*reveals*a*gap*between*the*
performance*of*Brazilian*education*and*the*developed*countries,*in*this*way,*emerge*
questions* about* the* possible* causes* of* this* disparity.* In* this* sense,* the* adequate*
allocation*of*resources*and*the*administrative8pedagogical*management*of*the*schools*
are*shown*as*relevant*points,*and* that*can*help* in*solving* this*problem.* In*order* to*
contribute*to*the*solution*of* this*problem,*the*general*objective*of* this*thesis*was*to*
propose* administrative* and* pedagogical* practices* that* could* contribute* to* the*
improvement* of* the* performance* of* low* socio8economic* primary* schools* in* IDEB.*
Therefore,* the* methodological* procedures* used* here* involved* a* quantitative* and*
qualitative* approach.* In* the* first* stage,* the* Data* Envelopment* Analysis* (DEA)*
technique*was*used,*together*with*quintile*analysis*and*logistic*regression,*so*that*it*
was* possible* to* perform* an* analysis* of* information* from* governmental* databases*
(FINBRA,*Prova*Brasil*and*Censo*Escolar).*In*a*second*moment,*studies*of*multiple*
cases*were*carried*out*in*the*state*of*Ceará,*in*order*to*obtain*information*that*could*
help* in* the*understanding*and*explanation*of* the*phenomenon*studied.*Finally,* the*
information* from* both* stages* was* cross8referenced* and* analyzed,* reaching* the*
proposal* of* fourteen* administrative* and* pedagogical* practices,* which* can* probably*
generate* positive* effects* on* the* performance* of* municipal* schools* of* elementary*
education,*of*low*socioeconomic*level*in*the*IDEB.*
!
KeyCwords:!1.!Administrative*and*pedagogical*practices.!2.*Efficiency*in*education.*3.*
School*management.*4.*Fundamental*Education*5.*DEA***
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*

1! INTRODUÇÃO!
*

No*intuito*de*facilitar*a*compreensão*e*entendimento*deste*trabalho*acadêmico,*

o* presente* capítulo* foi* subdivido* em* quatro* seções:* (1)* contextualização* do* tema*

centralh*(2)*problematização*de*pesquisa*e*objetivosh*(3)*justificativa*da*pesquisah*e,*

por*fim,*(4)*contribuição*da*tese.*Sendo*estas*detalhadas*a*seguir.*

*

1.1*RELEVÂNCIA*DO*TEMA!
O*tema*educação*vem*recorrentemente*sendo*pesquisado*não*só*pela*área*da*

pedagogia,*mas*também*por*outros*campos*do*conhecimento*como*a*administração*

e*economia.*

Parte*deste*interesse*advém*das*evidências*disponíveis,*no*Brasil*e*no*Mundo,*

de*que*a*escolaridade*é*uma*variável*que* impacta*significativamente*no*progresso*

econômico* de* indivíduos* e* nações.* Neste* sentido,* diversos* estudos*mostram* que*

pessoas*escolarizadas*participam*mais*da*força*de*trabalho*e,*uma*vez*trabalhando,*

possuem*menos*chance*de*se*tornarem*desempregadas*(FERNANDES*et*al,*2014*h*

SALGADO*JUNIOR*et%al.,*2015).*

Ademais,* Penã,* Albuquerque* e*Daher* (2012)* acrescentam* que* a* educação*

também*traz*o*aprimoramento*do*exercício*da*democracia*e*da*cidadania,*gerando*

reflexos*na*redução*da*criminalidade,*bem*como*na*queda*da*mortalidade*infantil.*

Portanto,* trata8se*de*um*fator*que*estimula*o*desenvolvimento*da*sociedade*

em* diferentes* e* relevantes* aspectos,* tornando8se* algo* de* interesse* geral* da*

população*(CARVALHOh*SOUSA,*2014).*

Sendo*assim,*acompanhando*o*desempenho*do*setor*educacional*brasileiro,*

percebe8se* que* este* tem* obtido* nas* últimas* décadas* melhorias* em* alguns*

indicadores,*como*o*aumento*da*escolaridade*média*da*população,*a*diminuição*do*

analfabetismo*e*da*evasão*escolar,*e*uma*maior*cobertura*do*ensino*fundamental,*de*

forma*que,*atualmente,*encontramo8nos*próximos*ao*objetivo*da*universalização*da*

oferta*do*ensino*(CADRAVAL,*2010).*

Diante*deste*contexto,*tendo*a*educação*fundamental*acessível*à*praticamente*

toda*a*população,*a*prioridade*das*políticas*educacionais*passou*a*ser*a*melhoria*na*

qualidade*do*ensino.*Desta*forma,*compreende8se*que,*“Melhorar*o*desempenho*até*

atingir*a*excelência*é,*sem*sombra*de*dúvida,*o*objetivo*de*qualquer*organização,*e*
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*

as*escolas*como*organizações*que*são*também*devem*procurar*atingir*a*excelência*

[...]”*(DIASh*MELÃO,*2009,*p.*201).*

Para* tanto,* o* Ministério* da* Educação* (MEC),* tem* buscado* mensurar* a*

qualidade*dos*serviços*prestados*pelas*escolas,*desenvolvendo*indicadores*e*divul8

gando*o*ranking*das*instituições*de*ensino.*Iniciativa*oriunda*do*entendimento*de*que*

“[...]*a*avaliação*é*uma*condição*necessária*para*a*melhoria*da*qualidade*das*escolas”*

(DIASh*MELÃO,*2009,*p.*193).*

Por*meio*desta*prática,* tornou8se*possível*a*disponibilização*de*informações*

sobre* a* qualidade* das* instituições* de* ensino* para* os* diferentes* stakeholders%

existentes.*O*que*auxilia*pais*e*estudantes*a*escolher*onde*estudar,*governos*nos*

seus*programas*voltados*para*a*melhoria*da*qualidade*da*educação*e*o*próprio*MEC*

na* gestão* do* setor* educacional,* mostrando8se* como* uma* relevante* fonte* de*

informação*(ANDRADE,*2011).*

Tal* prática* ocorre* por*meio* de*mecanismos* distintos,* dependendo* do* nível*

educacional*em*questão.*Neste*sentido,*a*Provinha*Brasil*é*utilizada*para*avaliar*o*

ensino*infantil,*o*Sistema*de*Avaliação*da*Educação*Básica*(SAEB)*é*vinculado*ao*

ensino* básico,* o* Exame*Nacional* do* Ensino*Médio* (ENEM)* é* aplicado* no* ensino*

médio*e,*por*fim,*o*Exame*Nacional*de*Desempenho*dos*Estudantes*(ENADE)*avalia*

o*ensino*superior.*

Considerando8se*especificamente*a*educação*básica,*a*qual*pode*influenciar*

significativamente* o* desempenho* do* país* nas* dimensões* sociais,* econômicas* e*

políticas*(SALGADO*JUNIORh*NOVI,*2014),*sabe8se*que*a*qualidade*deste*é*aferida,*

desde*2007,*pelo*Índice*de*Desenvolvimento*da*Educação*Básica*(IDEB).*

A* criação*deste* indicador* colocou*o*debate* sobre*a*qualidade*da*educação*

brasileira*em*outro*patamar.*A*iniciativa*de*“[...]*tornar*público*o*desempenho*[...]*de*

cada*uma*das*escolas,*aproximou*os*mais*diversos*segmentos*da*sociedade*de*um*

valor%de*referência*da*qualidade*da*rede*do*seu*município*e*da*escola*de*seu*bairro”*

(MACHADOh*ALAVARSE,*2014,*p.*415).*Permitindo8se*verificação*da*evolução*deste*

indicador*ao*longo*dos*anos,*conforme*ilustra*o*Gráfico*1.*

*

*

*

*
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Gráfico!1!C!Evolução!do!IDEB!dos!anos!iniciais!(Público!x!Privado)!

*
Fonte:*adaptado*de*INEP*(2013)*

Conforme* pode* ser* observado,* tem* ocorrido* uma* contínua* progressão* nos*

resultados,*dos*anos* iniciais,*obtidos*desde*o* início*da*série*histórica.*Contudo,*de*

2011*em*diante*o*distanciamento*entre*o*resultado*obtido*pelas*escolas*e*as*metas*

estabelecidas*mostra8se*maior.*

Outro* ponto* fundamental* é* a* elevada* diferença* de* desempenho* quando* se*

compara*instituições*públicas*e*privadas.*Fato*este*que*não*colabora*para*a*redução*

da*desigualdade*social*do*país,*uma*vez*que*alunos*provenientes*de*classes*sociais*

mais*abastadas*tendem*a*estudar*em*escolas*da*rede*privada,*enquanto*alunos*mais*

pobres*tendem*a*matricular8se*nas*escolas*da*rede*pública.*

Este*cenário*se*repete*ao*analisar8se*o*desempenho*dos*anos*finais,*conforme*

mostra*o*Gráfico*2.*

Gráfico!2!C!Evolução!do!IDEB!dos!anos!finais!(Público!x!Privado)!

*
Fonte:*adaptado*de*INEP*(2013)*
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Analisando8se*o*gráfico*anterior,*verifica8se*que*o*contexto*dos*anos*finais*é*

mais* preocupante,* uma* vez* que* o* desempenho* é* inferior* quando* se* compara* ao*

resultado*alcançado*pelos*anos*iniciais,*assim*como*o*distanciamento*em*relação*à*

meta*no*ano*de*2013*é*maior*

É* importante* ressaltar* que,* para* que* seja* possível* analisar* a* qualidade* da*

educação* nacional,* é* necessário* que* além* do* uso* da* evolução* histórica* dos*

resultados*nacionais,* também*seja*feita*a*comparação*com*desempenho*de*outros*

países.*

Esta*é*uma*prática*recorrente,*o*uso*de*“Tabelas*classificativas*que*comparam*

escolas,*distritos*escolares,*regiões*e*nações*constituem8se,*agora,*em*um*recurso*

regular* de* política* educacional* em*muitos* países* do*mundo* [...]”* (CARNOY*et% al.,*

2015,*p.*452).*

Justamente*com*essa*finalidade,*existe*o*Programme%for%Internacional%Student%

Assessment*(PISA),*ou*Programa*Internacional*de*Avaliação*de*Estudantes.*Ele*foi*

desenvolvido*e*é*gerenciado*pela*Organização*para*Cooperação*e*Desenvolvimento*

Econômico* (OCDE),*sendo*aplicado*no*Brasil*pelo* Instituto*Nacional*de*Estudos*e*

Pesquisas*Educacionais*Anísio*Teixeira*(INEP)*a*cada*três*anos,*de*forma*amostral*

analisando*estudantes*na*faixa*dos*quinze*anos*de*idade*(INEP,*2016a).*

Os*resultados*do*Brasil*nos*últimos*anos*podem*ser*identificados*na*Tabela*1.*

Tabela!1!C!Resultados!brasileiros!nas!edições!do!PISA!e!número!de!participantes!

*
Fonte:*(INEP,*2012)**

Conforme*pode*ser*observado,*em*todos*os*anos*a*educação*nacional*esteve*

consideravelmente* abaixo* das* médias* obtidas* pelos* demais* países* avaliados.*

Portanto,*a*partir*da*análise*destes*dados,*infelizmente*observa8se*que,*as*edições*

mais*recentes*do*IDEB*indicam*que*o*desempenho*das*escolas*brasileiras*é*sofrível*

considerando8se* tanto* o* contexto* nacional* como* internacional* (NEISh* PEREIRA,*

2015).*

Tal*percepção*também*é*suportada*por*Delgado*e*Machado*(2007,*p.*427),*os*

quais*compreendem*que*apesar*da*positiva*evolução*do*IDEB*nos*últimos*anos,*“[...]*

os*exames*internacionais*e*a*confrontação*no*mercado*de*trabalho*mostram*que*a*
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formação*do*nosso*estudante*está*aquém*da*prevista*quando*comparada*com*a*de*

outros*países*em*desenvolvimento*[...]”.*

Evidentemente,* diante* do* desempenho* insatisfatório* da* educacional* básica*

nacional,*começam*a*surgir*indagações*sobre*as*principais*causas*geradoras*deste*

efeito,*bem*como*as*possibilidades*de*resolução*para*o*problema.*

Por*conseguinte,*é*compreensível*o*questionamento*sobre*questões*referentes*

à* eficiência* da* provisão* de* serviços* educacionais.* Neste* sentido,* a* adequada*

alocação*de*recursos*e*a*gestão*administrativo8pedagógica*mostram8se*como*sendo*

pontos*relevantes*(DELGADOh*MACHADO,*2007).*

Sobre* o* primeiro* fator,* Fagnani* (2014,* p.* 1010)* aponta* que* “O*Brasil* gasta*

pouco*em*educação*em*relação*aos*países*desenvolvidos*e*países*da*América*Latina*

[...]”.*

Além*do*questionamento*sobre*o*montante*investido,*é*recorrente*a*sensação*

dos*cidadãos*de*que*os*recursos*públicos*não*são*bem*empregados.*Ou*seja,*existe*

a*crença*de*que*o*setor*público*aloca*de*forma*inadequada*os*recursos*disponíveis*

para*a*educação*(ZOGHBI*et%al.,*2009).*

Tal*entendimento*é*trazido*também*por*Carvalho*e*Sousa*(2014,*p.*650),*os*

quais*compreendem*que*há*“[...]*indícios*para*questionar*se*o*problema*da*educação*

no* Brasil* se* deve* apenas* ao* volume* insuficiente* de* investimentos* na* área,* como*

afirmam*alguns,*ou*também*à*má*qualidade*do*gasto*nessa*área”.*

Consequentemente,*existe*a*necessidade*de*que*haja*estudos*que*indiquem*

como*aplicar*os*recursos*de*forma*eficiente*(MACHADO*JUNIORh*IRFFIh*BENEGAS,*

2011).*

Desta* forma,* Cadraval* (2010,* p.* 33)* afirma* que* “é* fundamental* que* se*

identifique*os*determinantes*do*desempenho*educacional*[...]”*para*que*seja*possível*

melhorar*a*qualidade*da*educação.*

Este*desempenho,*além*da*disponibilidade*de*recursos,*está*também*atrelado*

à*capacidade*da*escola*em*agregar*conhecimento*ao*aluno,*bem*como*desenvolver*

competências* nos* mesmos.* Tal* processo* é* vinculado* à* gestão* escolar* e* é*

denominado*efeito*escola.*

No*Brasil,*as*investigações*sobre*o*efeito*das*escolas*são*bem*recentes.*A*
literatura* nacional* sobre* o* tema* começou* a* crescer* bastante* na* última*
década,*principalmente*a*partir*da*disponibilização*dos*dados*do*Sistema*de*
Avaliação*da*Educação*Básica*(SAEB)*pelo*Instituto*Nacional*de*Pesquisas*
Educacionais* (INEP)* do* Ministério* da* Educação* (MEC)[...]* (ALVESh*
SOARES,*2008,*p.*530).*
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Deste*então,*essa*discussão*tem*ocupado*“um*espaço*legítimo*e*importante*

tanto*no*cenário*acadêmico*quanto*no*cenário*das*formulações*de*políticas*públicas*

do*país*[...]”*(NEISh*PEREIRA,*2015,*p.*179).*

Evidentemente,* “[...]* existem* muitos* fatores* [...]* que* podem* afetar* o*

desempenho*escolar*dos*alunos,*entre*eles,*o*background*familiar,*o*tamanho*da*sala*

de*aula,*a*experiência*e*qualificação*do*professor,*entre*outros”*(FERNANDES*et%al.,*

2014,*p.*159).*

Contudo,*há*também*a**

[...]* necessidade* de* se* estudar* os* fatores* intraescolares* como* meio* de*
contribuir*para*melhoria*da*qualidade*do*ensino*e*como*os*dados*estatísticos*
das* políticas* de* avaliações* externas* podem* contribuir* para* tais* análises*
sejam*feitas*de*dentro*da*escola*(MESQUITA,*2012,*p.*597).*

Em*síntese,*percebe8se*que*

[...]*estudos*com*os*dados*de*avaliação*dos*sistemas*de*ensino*conduzidos*
no*país*mostram*que*a*maior*parte*da*variação*nos*resultados*escolares*pode*
ser*explicada*por*fatores*extraescolares*associados,*principalmente,*devido*
à* origem* social* dos* alunos* [...].* Apesar* disso,* o* valor* remanescente,*
explicado* por* fatores* escolares,* é* suficientemente* alto* para* mostrar* que*
existe*variação*entre*as*escolas,*ou*seja,*a*escola*frequentada*faz*diferença*
na*vida*do*aluno*[...]*(ALVESh*SOARES,*2008,*p.*529).*

Todavia,*ainda*existem*poucas*pesquisas*que*investigam*em*profundidade*as*

práticas* administrativo8pedagógicas* que* podem* auxiliar* as* escolas* a* terem* bom*

desempenho*no*IDEB.**

*

1.2*PROBLEMATIZAÇÃO*E*OBJETIVOS*DA*PESQUISA!
Atualmente,* “a* educação* pública* brasileira* passa* [...]* por* grandes*

transformações* e* busca,* com* base* em* proposta* político/pedagógica,* melhorar* a*

qualidade*de*ensino*[...]”*(BARBOSAh*WILHELM,*2009,*p.*71).*Sendo*essa*questão*

está*atrelada*aos*resultados*provenientes*das*avaliações*em*larga*escala*utilizadas*

no*Brasil.*

A*partir*destas*informações,*é*possível*identificar*escolas*com*características*

similares,*mas*com*desempenhos*consideravelmente*distintos*no*IDEB.*

Existindo,*portanto,*a*necessidade*de*identificar*as*causas*destas*disparidades,*

bem*como*os*principais*fatores*que*influenciam*no*processo*ensino8aprendizagem.*

Trata8se*de*uma*questão*complexa,*a*qual*envolve*três*pontos:*(1)*a*gestão*

escolar,*na*esfera*federal,*estadual*e*municipalh*(2)*as*práticas*pedagógicas*utilizadas*

em*sala*de*aulah*e*(3)*o*contexto*no*qual*a*escola*está*inserida.*
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Em* virtude* desta* complexidade,* se* faz* necessária* a* realização* de* uma*

pesquisa*em*profundidade*sobre*esta* temática.*Desta* forma,*optou8se*na*presente*

tese*por*investigar*escolas*municipais*do*ensino*fundamental,*em*específico,*aquelas*

de*baixo*Nível*Socioeconômico* (NSE),*a* fim*de* responder*à*seguinte*pergunta*de*

pesquisa:*

*Quais* são* as* práticas* administrativo8pedagógicas* que* podem* influenciar* o*

desempenho* das* escolas* municipais* do* ensino* fundamental,* de* baixo* nível*

socioeconômico,*no*IDEB?*

Na*busca*pela*resposta*a*esta*indagação,*optou8se*por*uma*abordagem*quali8

quantitativa.*Num*primeiro*momento* (fase*quantitativa),* foi*utilizada*a* técnica*Data%

Envelopment%Analysis%(DEA),*também*denominada*Análise*Envoltória*de*Dados,*para*

auxiliar*na*escolha*das*escolas*que*fizeram*parte*do*estudo*de*múltiplos*casos,*os*

quais*foram*realizados*posteriormente*na*etapa*qualitativa.*

No*intuito*de*orientar*a* investigação,*definiu8se*que*este*trabalho*acadêmico*

tem* por* objetivo! geral* identificar! práticas! administrativoCpedagógicas! que!
possam!colaborar!para!a!melhoria!no!desempenho!de!escolas!municipais!do!
ensino!fundamental,!de!baixo!nível!socioeconômico,!no!IDEB.!

Para* tanto,* a* fim* de* atingir* tal* objetivo,* são* propostos* cinco* objetivos*

específicos,*sendo*eles:*

•* Identificar*o*nível*de*eficiência*das*escolas*em*converter*investimento*e*NSE*

em*nota*no*IDEB,*na*edição*de*2013,*a*partir*da*aplicação*da*técnica*DEA*CCR*

orientada*a*outputh*

•* Identificar,* por* meio* de* uma* analise* quantitativa,* o* perfil* das* escolas*

analisadash**

•* Realizar* estudo*de*múltiplos* casos*nas*escolas*e* secretarias*municipais* de*

educação* identificadas,*para*obter* informações*em*profundidade*sobre*seus*

processos*administrativos*e*pedagógicosh*

•* Identificar,*a*partir*da*análise*cruzada*dos*dados,*os*fatores*que*possivelmente*

contribuam* de* forma* relevante* para* o* bom* desempenho* das* escolas*

municipais*do*ensino*fundamental,*de*baixo*nível*socioeconômico,*no*IDEBh*

*

Realizadas*as*considerações*em*relação*à*problematização*da*pesquisa,*a*

seguir*são*apresentadas*as*justificativas*para*a*sua*realização.*
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*

1.3*JUSTIFICATIVA!
* Compreende8se* que* as* pessoas* têm* como* objetivo*maior* o* seu* bem* estar*

social.*Neste*sentido,*Silva,*Souza*e*Araújo*(2013,*p.*7)*afirmam*que*“a*educação*é*

elemento*fundamental*para*que*as*pessoas*possam*melhorar*sua*condição*de*vida*e*

desenvolver*o*ambiente*em*que*estão*inseridos”.*

* Ademais,* “[...]* a* educação* escolar* é* condição* indispensável* para* o*

desenvolvimento* econômico,* notadamente* para* os* países* caracterizados* como*

emergentes*[...]”*(MACHADOh*ALAVARSE,*2014,*p.*414).*

* Portanto,*a*qualidade*do*ensino*é*uma*questão* relevante*para*o*país*e*sua*

população.*Contudo,*atualmente*ela*mostra8se*como*sendo*precária*“[...]*fato*que*tem*

colocado*o*Brasil*em*posição*pouco*confortável*em*comparação*com*outros*países*

emergentes*que*desfrutam*de*condições*semelhantes*às*nossas*(FERNANDES*et%al.,*

2014,*p.*138)”.*

* Essa*deficiência*pode*ser*constatada*a*partir*de*diversos*fatores,*como*

colocado*por*Fagnani*(2014,*p.*1000)*

[...]*A*escolaridade*média*da*população*é*baixa*e*o*analfabetismo*funcional*
é*elevado.*A*universalização*da*oferta*apresenta*lacunas*no*ensino*infantil,*
médio*e*superior.*A*taxa*de*reprovação*é*elevada*em*relação*aos*países*da*
América*Latina.*Entrada*tardia*na*escola,*aprendizado*deficiente,*reprovação,*
evasão*e*retorno*levam*à*“distorção*idade8série”.*Mais*grave*é*que*estar*na*
escola*não*garante*o*aprendizado.*Ofertar*um*ensino*de*qualidade*continua*
sendo*o*grande*desafio*da*agenda*dos*educadores.*

* Sendo*assim,*apesar*dos*avanços*rumo*à*universalização*da*oferta*do*ensino*

básico*à*população,*verifica8se*que*ainda*há*a*necessidade*de*grande*aprimoramento*

da*qualidade*educacional,*conforme*mostra*o*gráfico*a*seguir.*

Gráfico!3!C!Evolução!do!IDEB!das!escolas!municipais!

*
Fonte:*adaptado*de*INEP*(2013)*
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Considerando8se*estes*dados,* identifica8se,* tanto*para*os*anos*iniciais*como*

para*os*anos*finais*da*educação*básica,*oferecida*pelas*redes*municipais,*que*existe*

a* necessidade* de* aprimoramento,* já* que* em* ambas* as* situações* ocorre* um*

distanciamento*da*meta*de*desempenho*estabelecida*na*última*edição*do*IDEB.*

Portanto,*“[...]*a*grande*questão*que*se*coloca*agora*é*como*elevar*a*qualidade*

do*ensino*nas*escolas*públicas*brasileiras”*(PEÑAh*ALBUQUERQUEh*DAHER,*2012,*

p.*423).*

Neste* sentido,* atualmente,* “há* uma* preocupação* geral* em* diagnosticar* as*

causas*do*fraco*desempenho*das*escolas*públicas”*(BARBOSAh*WILHELM,*2009,*p.*

76)*e*esse*processo*passa*pelas*avaliações*padronizadas*aplicadas*em*larga*escala.*

Isto* ocorre,* pois,* “[...]* a* avaliação* é* um* processo* que* visa* o* crescimento* e*

desenvolvimento*de*alunos,*professores,*especialistas,*gestores,*enfim,*que*visa*o*

crescimento*da*escola*e*do*conjunto*da*rede”(MIRANDA,*2008,*p.*52).*

* Porém,* é* preciso* que* os* dados* brutos* obtidos* sejam* convertidos* em*

informação*e*conhecimento,*para*que*os*órgãos*e*profissionais*responsáveis*tenham*

condições*de*tomar*decisões*adequadas.*Sendo*assim,*compreende8se*que*“somente*

a*avaliação*associada*à*pesquisa*irá*conseguir*identificar*a*relação*causa*e*efeito*e,*

assim,*desvendar*a*realidade*[...]”*(CAVALCANTEh*ANDRIOLA,*2012,*p.*293).*

* Contudo,**

a* mensuração* adequada* da* eficiência* do* setor* público,* em* particular* na*
provisão* de* serviços,* é* uma* questão* difícil.* Como* consequência* não* são*
muitos*os*trabalhos*que*comparam*a*eficiência*e*o*desempenho*dos*gastos*
públicos,* embora* a* literatura* tenha* crescido* mais* recentemente.* Além* do*
mais,* as* poucas* análises* existentes* são* feitas* utilizando8se* dados* muito*
agregados*(ZOGHBI*et%al.,*2009,*p.*786).*

Visando*contribuir*para*o*preenchimento*desta*lacuna,*optou8se*por*utilizar*uma*

metodologia*quali8quanti,*a*qual*numa*primeira*etapa*aplica8se*a*técnica*DEA*para*

identificar*escolas*municipais*do*ensino*fundamental*de*alto*e*baixo*desempenho*no*

IDEB*(proporcionalmente*às*suas*condições*de*investimento*e*NSE),*e*em*seguida*

realiza* estudos* de* múltiplos* casos* em* profundidade* a* fim* de* identificar* práticas*

administrativo8pedagógicas*que*possam*contribuir*positivamente*para*o*desempenho*

das*escolas*nas*avaliações*em*larga*escala.*

Quanto* à* justificativa* sobre* a* amostra* analisada,* optou8se* pelo* estudo* das*

escolas*municipais,*pois*atualmente*46,39%*das*matriculas*do*ensino*básico*estão*
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vinculados*à*educação*municipal* (INEP,*2014).*Portanto,* trata8se*da*categoria1*na*

qual*se*concentra*o*maior*número*de*matrículas.*

Em*relação*à*justificativa*para*escolha*da*técnica*DEA,*sabe8se*que*existem*

diversos*trabalhos*que*investigam*a*questão*da*qualidade*da*educação,*contudo,*boa*

parte* utiliza* exclusivamente* o* IDEB* como* parâmetro* de* comparação* para* se*

identificar* as* melhores* escolas* do* país,* e* consequentemente* indicar* quais* delas*

seriam* adequadas* para* a* realização* de* pesquisa* em* profundidade,* no* intuito* de*

diagnosticar*quais*são*as*peculiaridades*do*seu*modus%operandi*que*as* fazem*se*

destacar*dentre*as*demais.*

Todavia,*particularmente*nesta*tese,*acredita8se*que*é*impossível*dissociar8se*

o*desempenho*escolar*das*condições*contingenciais*inerentes*a*cada*instituição*de*

ensino.*Neste*sentido,*uma*questão*fundamental*é*que*as*práticas*de*gestão*escolar*

podem*ser*distintas,*dependendo*de*fatores*como,*por*exemplo,*o*NSE*dos*alunos*

que*a*frequentam.*Portanto,*presume8se*que*os*processos*de*gestão*existentes*em*

uma*escola*cuja*maioria*dos*alunos*é*de*origem*financeiramente*abastada*podem*ser*

consideravelmente*distintos*em*escolas*que*recebem*estudantes*de*classes*sociais*

mais*baixas*(COLEMAN*et%al.,*1966).*

* Sendo*assim,*faz*sentido*que*a*análise*das*escolas*seja*feita*considerando8se*

determinado*NSE.*Desta*forma,*optou8se*por*analisar*escolas*inseridas*num*contexto*

socioeconômico* menos* privilegiado,* e* que,* portanto,* têm* maior* urgência* no*

aprimoramento*da*qualidade*educacional.*

Por*esse*motivo,*a*utilização*da*Análise*Envoltória*de*Dados*mostra8se*como*

uma* ferramenta* adequada* para* minimização* do* viés* na* escolha* das* escolas*

participantes*de*estudos*de*caso,*ocorrido*quando*se*considera,*exclusivamente,*o*

desempenho*escolar*nas*avaliações*em*larga*escala.*

* Este*entendimento*é* também*compartilhado*por*Carvalho*e*Sousa*(2014,*p.*

652)*ao*explicarem*que*“[...]*É*necessário,*dessa*forma,*levar*em*conta,*na*análise*da*

eficiência* [...]* os* elementos* exógenos,* para* melhorar* a* qualidade* e* a*

representatividade*dos*indicadores*de*eficiência*e*permitir,*assim,*um*ordenamento*

inequívoco*das*escolas”.*

**************************************** ****
1*O*ensino* fundamental,* no*Brasil,* pode*ser*provido*por*escolas* federais,* estaduais,*municipais*ou*

privadas*(INEP,*2014).*
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Ademais,*a*utilização*desta*técnica*é*adequada,*haja*vista*que**

O*método* DEA* tem8se* aplicado* com* sucesso* no* estudo* da* eficiência* da*
administração*pública*e*organizações*sem*fins*lucrativos.*Há*sido*usado*para*
comparar*departamentos*educacionais*(escolas,*faculdades,*universidades*e*
institutos* de* pesquisas),* estabelecimentos* de* saúde* (hospitais,* clínicas),*
prisões,*produção*agrícola,*instituições*financeiras,*países,*forças*armadas,*
esportes,* transporte* (manutenção* de* estradas,* aeroportos),* redes* de*
restaurantes,* franquias,*cortes*de* justiça,* [...]*entre*outros*(PEÑA,*2008,*p.*
92).*

* Em*específico,*sobre*a*utilização*da*Análise*Envoltória*de*Dados*na*educação*

básica,*Gramani*e*Duarte*(2011,*p.*685)*salientam*que*esta*comumente*

é* mais* aplicada* ao* Ensino* Superior,* comparando* ou* a* eficiência* entre*
instituições*de*Ensino*Superior*públicash*ou*comparando*a*eficiência*entre*os*
diferentes* departamentos* de* universidades* ou* também* fazendo*
comparações*de*eficiência*entre* instituições*públicas*e*privadas*[...]*Pouco*
se*encontra*a*respeito*de*eficiência*de*instituições*de*Educação*Básica*[...]*

* Portanto,*identifica8se*que*esse*tipo*de*investigação*é*relevante*e*necessária.*

Contudo,*maiores*detalhes*sobre*a* justificativa*para*a*definição*dos*procedimentos*

metodológicos*utilizados*neste* trabalho*acadêmico*são*apresentados*na*seção*3.2*

Método*de*pesquisa.*Encerrando8se*o*capítulo*introdutório,*a*seguir*são*apresentadas*

as*contribuições*que*a*presente*tese*tem*o*intuito*de*gerar.*

*

1.4*CONTRIBUIÇÃO*ORIGINAL*DA*TESE!
Sobre* a* temática* abordada* neste* trabalho* acadêmico,*Miranda* (2008,* p.* 3)*

afirma*que*

o* desenvolvimento* de* pesquisas* que* busquem* referências* de* qualidade*
incorporadas* ao* âmbito* do* aparelho* escolar,* tende* a* colaborar* no*
entendimento*da*dinâmica*de*como*o*fenômeno*educativo*se*desenvolve*nas*
suas* práticas* e* potencialmente* estabelecer* qual* a*melhor* composição* de*
forças*nas*ações*e*nos*investimentos.*

É* justamente* esta* lacuna* que* a* presente* tese* visa* preencher* a* partir* da*

principal*contribuição!acadêmica*trazida*por*ela,*sendo*esta*a!proposta!de!práticas!
administrativoCpedagógicas! que! possam! contribuir! para! o! desempenho! de!
escolas!municipais!do!ensino!fundamental,!de!baixo!NSE,!no!IDEB.!

Como* uma* segunda* contribuição,* buscou8se* identificar* as* características*

inerentes*ao*perfil*das*escolas*eficientes*quanto*ao*escore*DEA*calculado.*

Desta*forma,*espera8se*que*este*trabalho*acadêmico*possa*trazer*informações*

úteis*para*o*aprimoramento*da*qualidade*do*ensino*fundamental*brasileiro.*

*

*

*
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2!REFERENCIAL!TEÓRICO!
* *

Este*capítulo*aborda*conceitos*relevantes*e*que*dão*sustentação*a*presente*

pesquisa*acadêmica,*sendo*estes*abordados*detalhadamente*a*seguir.*

2.1*EDUCAÇÃO*ESCOLAR!

* No*Brasil,*a*educação*tem*como*referência*principal*a*Lei*n.*9.394,*denominada*

Lei*de*Diretrizes*e*Bases*da*Educação*Nacional*(LDB),*aprovada*em*20*de*dezembro*

de*1996.*Esta*afirma*que**

A*educação*abrange*os*processos*formativos*que*se*desenvolvem*na*vida*
familiar,* na* convivência* humana,* no* trabalho,* nas* instituições*de*ensino*e*
pesquisa,*nos*movimentos*sociais*e*organizações*da*sociedade*civil*e*nas*
manifestações*culturais*(BRASIL,*1996).*

* Havendo* uma* responsabilidade* compartilhada,* pela* família* e* pelo* Estado,*

quanto* à* questão* da* educação,* visando* o* preparo* do* aluno* para* o* exercício* da*

cidadania,*tal*qual*para*o*trabalho.*

* Cabe*ressaltar*que,*o*Estado*brasileiro*tem*a*atribuição*de*oferecer*a*educação*

básica* de* forma* gratuita* a* população,* abrangendo,* portanto,* a* pré8escola,* ensino*

fundamental*e*ensino*médio.*

* Realizada*esta*explanação*inicial,*a*seguir*aprofunda8se*a*discussão*sobre*a*

questão*da*educação,*contudo,*envolvendo*mais*precisamente*o*eixo*central*desta*

pesquisa,*o*ensino*fundamental.*

*

2.1.1!Ensino!Fundamental!Brasileiro!
* Levando8se*em*consideração*que*o*tema*central*desta*tese*é*a*educação,*se*

faz*necessária*uma*reflexão*acerca*do*cenário*atual.*Neste*contexto*é*salientada*a*

importância* da* escola,* sendo* a* mesma* um* dos* mais* relevantes* projetos* da*

humanidade.*Trata8se*de*uma*iniciativa*de*natureza*complexa,*influenciada*por*muitas*

variáveis,*de*forma*que*compreender*todas*as*dimensões*de*uma*unidade*escolar*é*

uma*tarefa*árdua*(LIMA,*2013).*

* A*escola*atua*em*diferentes*momentos*da*vida*e*do*aprendizado*das*pessoas,*

contudo,*se*tratando*especificamente*da*educação*básica,*entende8se*ela*como*“[...]*

o*processo*de*proporcionar*aos*estudantes*acesso*e*apropriação*qualitativa*da*cultura*

acumulada*historicamente*e*sistematizada*pela*humanidade*[...]”(LIMONTA,*2014,*p.*

121).*Envolvendo,*portanto,*o*domínio*da*língua*materna*(leitura,*escrita*e*letramento)*
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e*iniciação*escolar*nos*campos*da*Literatura,*Arte,*Matemática,*Ciências*Naturais*e*

Ciências*Humanas.*

* No*Brasil*sabe8se*que**

A* educação* fundamental* é* obrigatória,* gratuita* (nas* escolas* públicas),* e*
atende*crianças*com*idade*entre*6*e*14*anos.*Ela*divide8se,*na*prática,*em*
dois* ciclos.*O* primeiro* corresponde* aos* primeiros* quatro* anos* (chamados*
anos*iniciais)h*o*segundo,*aos*anos*finais*(PEÑAh*ALBUQUERQUEh*DAHER,*
2012,*p.*430).*

O* aprendizado* proveniente* deste* período* propicia* que* o* indivíduo* adquira*

conhecimento,*desenvolva*habilidades*cognitivas,*discernimento*e*consciência*crítica,*

características* estas* que* viabilizam* um* melhor* relacionamento* com* as* pessoas*

(SILVAh*SOUZAh*ARAÚJO,*2013).*

Portanto,*presume8se*que*ela*seja*um*fator*essencial*e*deva*estar*presente*na*

vida*de*todos*os*cidadãos.*Inclusive,**

No* Brasil,* o* acesso* à* educação* é* direito* de* todos* e* está* garantido* na*
legislação.* Não* obstante,* de* acordo* com* o* artigo* 206* da* Constituição*
Brasileira*de*1988,*a*educação*deve*estar*acompanhada*de*qualidade.*Esta*
garantia*é*reforçada*por*inúmeros*dispositivos,*dentre*eles,*a*Lei*de*Diretrizes*
e*Bases*da*Educação*Nacional*(LDB)*8*nº*9.394/96*(NEISh*PEREIRA,*2015,*
p.*179).*

No*entanto,*apesar*de*ser*um*direito*garantido*pela*constituição*e*pela*LDB,*a*

qualidade*ainda*é*insatisfatória.*Neste*sentido,*“[...]*A*história*indica*que*o*Estado*se*

preocupou*mais*em*incluir*a*sociedade*no*processo*educativo*do*que*propriamente*

na*qualidade*do*ensino*[...]”*(SILVAh*SOUZAh*ARAÚJO,*2013,*p.*8).*

Este*fato*também*é*confirmado*por*Rodrigues*Junior*et%al.*(2013,*p.*157),*de*

forma*que*os*autores*acreditam*que**

A*questão*do*acesso*às*escolas*públicas*brasileiras*está*quase* resolvida,*
visto* que*as* crianças* que* ingressam*no* sistema*educacional* representam*
quase*cem*por*cento*da*sua* totalidade.*O*problema*que*ainda*precisa*ser*
trabalhado*é*questão*das*altas*taxas*de*repetência*e*a*elevada*evasão*dos*
alunos*que*abandonam*a*escola*sem*concluir*o*ensino*básico,*para*isso*o*
IDEB*trabalha*essas*variáveis*em*suas*avaliações*[...].*

Complementarmente,*Limonta*(2014,*p.*122)*chama*a*atenção*para*a*questão*

do*“[...]*fracasso*escolar*brasileiro,*que*não*se*infere*mais*pelo*número*de*crianças*

reprovadas,*mas*pelo*número*de*crianças*que*alcançam*séries*e*níveis*mais*elevados*

da*Educação*Básica*sem*que*tenham*aprendido*os*conteúdos*mais*elementares”.*

* Contudo,*apesar*deste*cenário*“[...]*a*educação*vem*sofrendo*transformações,*

[...],* uma*vez*que*a*sociedade*está*cada*vez*mais*exigente*por* reconhecer*que*a*

educação* constitui* grande* valor* para* o* desenvolvimento* da* sociedade* [...]”*

(RODRIGUES*JUNIOR*et%al.,*2013,*p.*154).*
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Exemplificando*tais*transformações,*Rodrigues*Junior*et%al.*(2013,*p.*155,*grifo*

nosso)*apontam*que**

[...]*as*reformas*educacionais*que*incluem*a*descentralização*dão*espaço*
para* outros* tipos* de* gestão,* com*ênfase* para* o*modelo!democrático!da!
escola! pública,* em* que* as* responsabilidades* são* redistribuídas* com* o*
objetivo*de*melhorar*a*qualidade*da*educação*no*Brasil.*

* Os*autores*supracitados*ainda*explicam*que*a*gestão*democrática*é*entendida*

como* uma* maneira* de* envolver* todas* as* partes* interessadas* no* processo*

educacional,* fazendo* com* que* os* professores,* funcionários,* pais* e* comunidade*

participem*das*melhorias*da*escola.*Este*modelo*de*gestão*tem*cada*vez*mais*sido*

aceito* pelos* docentes* atuantes* na* educação* básica* em* virtude,* justamente* desta*

característica,*o*envolvimento*da*comunidade.*

* Corroborando*com*estas*ponderações,*autores*como*Brito*e*Síveres*(2014),*

Conti* e* Lima,* (2015)* e* Mello* e* Luz* (2015)* colocam* que* esse* tipo* de* gestão*

comumente*é*denominado*também*como*gestão*participativa*e*tem*como*principal*

característica*o*envolvimento*da*comunidade,*na*qual*a*escola*se*insere,*na*definição*

de* objetivos,* visão* e* planejamento* do* projeto* pedagógico.* Iniciativa* esta* que* tem*

influenciado*positivamente*o*desempenho*escolar.*

Ademais,*vale*frisar*que*

[...]* os* professores* preferem* trabalhar* em* escolas* bem* dirigidas* e*
organizadas,*que*priorizem*o*diálogo*e*deem*atenção*aos*seus*pontos*de*
vista,* estando*a*gestão*decisivamente* relacionada*com*a*eficácia*escolar.**
[...]*professores*defendem*uma*atitude*aberta*e*participativa*do*diretor,*porém*
salientam*a*definição*de*posições*claras,*não*lhes*agradando*a*indecisão*ou*
tomadas* de* decisão* lentas,* destacando8se,* assim,* a* preferência* por* uma*
direção*ativa*e*orientadora*(LIMA,*2013,*p.*20).*

* Destarte,*o*conceito*de*descentralização*envolve**

a*municipalização*do*ensino*fundamental,*a*qual*foi*ampliada*a*partir*da*nova*
política* de* financiamento* estabelecida* em* 1996,* por* meio* da* Emenda*
Constitucional* 14,* de* 12* de* setembro* de* 1996,* que* criou* o* Fundo* de*
Manutenção* e*Desenvolvimento* do*Ensino* Fundamental* e*Valorização* do*
Magistério*(FUNDEF)*e*da*aprovação*da*LDB*9.394*de*20*de*dezembro*do*
mesmo*ano*(RODRIGUES*JUNIOR*et%al.,*2013,*p.*155).*

* A* reforma* educacional* empreendida* pelo* FUNDEF* implicou* numa* maior*

responsabilização* dos* níveis* estadual* e,* principalmente,* municipal* para* com* o*

atendimento* escolar.* Como* parte* deste* processo,* os* municípios* adquiriram*

autonomia*para*estabelecer*o* currículo*escolar,* respeitando*normas* federais,* bem*

como*para*escolher*o*material*didático8pedagógico*adotado*nas*escolas*das*redes*

municipais* (NEISh* PEREIRA,* 2015* h* POKER* JUNIORh* NUNESh* NUNES,* 2013* h*

(ANDREWSh*VRIES,*2012).*
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Com* relação*às* responsabilidades*dos*entes* federados,* os*estados* ficaram*

prioritariamente*responsáveis*pela*oferta*do*ensino*médio,*desde*que*assegurado*o*

ensino*fundamentalh*enquanto*os*municípios*passaram*a*ter*como*responsabilidade*

central* a* oferta* do* ensino* fundamental* e,* em* seguida,* a* educação* infantil*

(RODRIGUES*JUNIOR*et%al.,*2013).*

Além*da*definição*de*responsabilidades*dos*entes*federativos,*outra*questão*

importante* é* a* destinação* dos* recursos* financeiros.* O* FUNDEF* concentrou* mais*

recursos*no*ensino*fundamental*(RODRIGUES*JUNIOR*et%al.,*2013).*

* Segundo*Andrews*e*Vries*(2012,*p.*831),*este*fundo*mostrou8se*como*“[...]*um*

eficiente* mecanismo* para* promover* a* ampliação* das* matriculas* no* ensino*

fundamental* [...].* Em* 1992,* 86,6%* das* crianças* entre* 7* e* 14* anos* estavam*

matriculadas*na*escolah*em*2007,*essa*proporção*aumentou*para*97%*[...]”.*

* Entretanto,* os* autores* ainda* explicam* que* o* mesmo* sucesso* não* ocorreu*

quando* é* analisado* o* desempenho* dos* alunos.* Na* realidade,* o* desempenho* dos*

discentes*decaiu*principalmente*nas*escolas*municipais,*haja*vista*que*com*a*abertura*

de*novas*vagas*estas*escolas*receberam*a*maior*parte*dos*estudantes*de*baixa*renda*

(a* relação* renda* x* desempenho* escolar* é* melhor* explicada* no* tópico* 2.5* NÍVEL*

SOCIOECONÔMICO).*

Ainda*na*década*de*1990,*surgiram*novas*formas*de*gestão*e*financiamento*

da* educação,* buscando* otimizar* a* utilização* dos* recursos* disponíveis.* Como*

exemplo,*pode8se*citar*a*implantação*do*Programa*Dinheiro*Direto*Na*Escola*(PDDE)*

e*também*dos*Parâmetros*Curriculares*Nacionais*(PCNs),*sendo*que*este*último*teve*

a*função*de*organizar*o*ensino*fundamental*em*ciclos,*incentivando*a*diminuição*do*

índice*de*reprovações*(MESQUITA,*2012).*

* Mais*adiante,*destaca8se*outra*mudança* importante,*a*criação*do*Fundo*de*

Manutenção* e* Desenvolvimento* da* Educação* Básica* e* de* Valorização* dos*

Profissionais*da*Educação*(FUNDEB),*aprovado*06*de*dezembro*de*2006,*por*meio*

da*Emenda*Constitucional*nº*53/06.*

O*FUNDEB*foi*criado*para*substituir*o*FUNDEF,*tendo*como*principal*finalidade*

a* redistribuição* dos* recursos* dentro* do* território* de* cada* estado.* Tal* mudança*

estimulou* a* municipalização* do* ensino* fundamental.* Os* recursos* arrecadados*

passaram* a* ser* alocados* de* acordo* com* o* número* de* matrículas* nas* escolas*

estaduais* e* municipais.* Além* disso,* ficou* estabelecido* que,* caso* o* montante* per%
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capita*investido*pelo*município*fosse*inferior*ao*estabelecido*por*lei*para*aquele*ano,*

a*diferença*seria*suplementada*pelo*governo* federal.*Dessa* forma,*aproximando*a*

capacidade* financeira* das* unidades* da* federação* para* a* provisão* de* educação*

(RODRIGUES*JUNIOR*et%al.,*2013).*

Como*resultado,*ocorreu*os*estados*e*municípios*passaram*a*ser*responsáveis*

por* 79%* do* recurso* repassado,* enquanto* a* União* pelos* 21%* restantes* (BRASIL,*

2016).*

*

2.1.1.1*Contexto*da*educação*nacional*

Tratando8se*de*educação*é*relevante*que*se*realize*uma*análise*do*cenário*

brasileiro* nos* últimos* anos.* Dentre* os* diversos* mecanismos* para* tal* finalidade,*

destaca8se* o* Censo* Escolar,* pela* quantidade* e* profundidade* das* informações*

disponíveis.*

[...]*o*Censo*Escolar*é*hoje*um*refinado*sistema*de*coleta*de*dados*sobre*
cada*aluno*matriculado.*Com*os*dados,*obtidos*nos*censos*demográfico*e*
escolar,*calculam8se* indicadores*de*analfabetismo,*de*acesso*e*cobertura,*
resultados*fundamentais*para*a*análise*de*um*sistema*de*educação*básica*
[...]*(SOARESh*XAVIER,*2013,*p.*905).*

Nos*últimos*anos*houve*um*aumento*da*acessibilidade*à*educação,*entretanto,*

conforme* ilustra* a* Tabela* 2,* o* número* de* matrículas* na* educação* básica* tem*

diminuído*com*o*passar*do*tempo.*

Tabela!2!C!Número!de!matrículas!na!educação!básica!por!dependência!administrativa!(2007C2013)!

*
Fonte:*Inep*(2014)**
* Como* pode* ser* observado,* o* montante* de* alunos* matriculados* no* ensino*

fundamental*da*rede*municipal*tem*caído*constantemente,*fato*este*vinculado,*dentre*

outros*fatores,*à*recente*redução*da*natalidade*no*Brasil.*

*

*
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[...]*é*possível*concluir*que*parte*dessa*queda*é*consequência*da*melhoria*
do*ajustamento*natural*do*número*de*matrículas*ao*tamanho*da*população*–*
uma*vez*que*a*população*em*uma*dada*faixa*etária*diminui,*é*de*se*esperar*
que*o*número*de*matrículas*nas*etapas*adequadas*àquela*faixa*acompanhe*
o*mesmo*movimento*(INEP,*2014,*p.*18).*

* Além*da*redução*do*número*de*matrícula*a*tabela*supracitada*também*mostra*

que*o*número*de*matrículas*no*ensino*fundamental*provido*pelas*redes*municipais*

em*2013*corresponde*a*46,4%*do*total.*Fator*este*que*contribuiu*para*a*opção*de*se*

analisar* exclusivamente* este* nível* de* ensino* na* presente* pesquisa.* As* mesmas*

informações*podem*ser*mais*facilmente*visualizadas*no*Gráfico*4.*

Gráfico!4!C!Número!de!matrículas!na!educação!básica!por!rede!de!ensino!(2007C2013)!

*
Fonte:*Inep*(2014)*

Além*da*disponibilidade*do*número*de*alunos*com*real*acesso*à*educação,*

outro*fator*importante*a*ser*levado*em*conta*é*a*qualidade*desta.*Segundo,*Silveira,*

Tavares*e*Soares*(2015,*p.*82).*

O*tema*da*qualidade*de*ensino*tem*estado*presente*nas*escolas,*na*mídia*e*
nos* órgãos* gestores* da* educação* e,* também,* em* documentos* das*
organizações* internacionais.*É,* portanto,* aspecto* fundamental* do* direito* à*
educação*e*está*positivado*na*legislação*brasileira*que*firma*esse*direito.**

Complementarmente,* estes* autores* ainda* colocam* que,* tendo* em* vista* a*

afirmação*do*direito*à*qualidade*educacional,*o*

Conselho*Nacional*de*Educação*(CNE),*aprovou,*em*cinco*de*maio*de*2010,*
o*Parecer*nº*8/20102,*que*apresenta*um*projeto*de*resolução*que*estabelece*
normas*para*a*aplicação*do*inciso*IX*do*art.*4º*da*LDB,*o*qual*dispõe*sobre*
o* dever* do* Estado* garantir* padrões*mínimos* de* qualidade* de* ensino* nas*
escolas* públicas,* além* de* oferecer* a* variedade* e* quantidade*mínima,* por*
aluno,* de* insumos* indispensáveis* ao* desenvolvimento* do* processo* de*
ensino8aprendizagem.*Estes*padrões*mínimos*de*qualidade*para*a*educação*
pública* têm* como* referência* o* Custo* Aluno* Qualidade* Inicial* (CAQi),*
desenvolvido*pela*Campanha*Nacional*pelo*Direito*à*Educação”*(SILVEIRAh*
TAVARESh*SOARES,*2015,*p.*82).*

Já*no*tocante*ao*corpo*docente,*atuante*na*educação*básica,*estes*somavam*

mais* de* 2,1* milhões* de* professores* em* 2013* (dado* mais* recente* obtido).*
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Evidentemente,*todos*esses*estão*diretamente*vinculados*à*qualidade*da*educação*

oferecida*à*população,*destarte*a*sua*formação*de*origem,*bem*como*as*capacitações*

pelas* quais* o* docente* passa* ao* longo* de* sua* trajetória* profissional* são* questões*

relevantes*(FERRAROTTOh*MALAVASI*(2015),*CHIRIN*h*BRAND*(2015),*TAVARES*

(2015),*LIMA*(2013),*SILVA*(2014)*h*FERNANDES*et%al.*(2014)).*

Sobre*essa*temática,*Oliveira*(2015)*destaca*a*importância*de*que*a*formação*

docente*lhe*proporcione*a*atualização*no*desenvolvimento*e*investigação*de*novos*

modelos*de*ensino.*Contudo,*as*políticas*educativas*e*as*práticas*dos*professores,*

em*geral,*carecem*de*atualização*que*contribua*para*a*otimização*do*processo*de*

ensino8aprendizagem.*

No*intuito*de*identificar*o*contexto*atual*da*formação*do*corpo*docente*nacional,*

é*apresentada*a*Tabela*3.*

Tabela!3!C!Grau!de!formação!dos!docentes!da!educação!básica!(2013)!

*
Fonte:*Inep*(2014)*
* Conforme* pode* ser* observado,* a* tabela* mostra* que* nos* últimos* anos* tem*

havido*um*aumento*do*percentual*de*docentes*com*ensino*superior*completo.*O*que*

denota*uma*crescente*preocupação*com*sua*formação*acadêmica.*

* Além* da* formação* convencional,* o* docente* deve* estar* preparado* para* as*

evoluções*que*surgem*quanto*à*didática.*Neste*sentido,*uma*questão*que*tem*sido*

discutida* há* algum* tempo* é* a* disponibilidade* e* utilização* de* Tecnologias* da*

Informação*e*Comunicação*(TICs)*como*ferramenta*pedagógica.*

* Para*Silva*(2014),*no*cenário*educacional*nacional,*existem*diversos*relatos*de*

tentativas* frustradas* de* incorporação* de* tecnologia! nas* escolas.* Geralmente* os*
computadores* são*bem*utilizados*nas*atividades*administrativas,* porém,*o*mesmo*

não*ocorre*em*termos*pedagógicos.*Na*sua*maioria,*as*pesquisas*que*investigam*as*
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causas*deste*fenômeno,*remetem*ao*despreparo*dos*docentes*para*a*utilização*das*

ferramentas*tecnológicas,*não*sendo*esta,*entretanto,*a*razão*exclusiva.*

* O*autor*ainda*explica*que*esses*recursos*podem*motivar*a*aprendizagem,*já*

que*possibilitam*uma*nova*forma*de*leitura*e*entendimento*do*mundo,*além*auxiliar*

em*questões*como,*por*exemplo,*o*aprimoramento*da*grafia*e*redação*do*discente,*

haja*vista*que*o*editor*de*texto*permite*ao*aluno*identificar*seu*erro*e*refletir*acerca*

da*sugestão*fornecida*para*a*escrita*de*uma*palavra*ou*reformulação*de*parágrafo.*

Por*outro*lado,*Fernandes*et%al.*(2012,*p.*144)*comentam*que*“De*forma*geral,*

[...]*o*uso*de*tecnologia*nas*escolas*parece*ter*mais*efeitos*sobre*as*habilidades*de*

matemática*do*que*sobre*as*habilidades*de*línguas”.*

Todavia,*conforme*é*possível*observar,*

Embora*algumas*experiências* tenham*apresentado*resultados*positivos*no*
que*diz*respeito*ao*desempenho*dos*alunos,*especialmente*em*países*em*
desenvolvimento,*os* resultados*dessas*medidas*ainda*são* inconclusivos*e*
seus* mecanismos* ainda* são* pouco* compreendidos* (FERNANTES* es* al.,*
2012,*P.*214).*

Desta* forma,* independente* da* magnitude* dos* reflexos* da* inclusão* da*

tecnologia*no*ambiente*escolar,*considera8se*que**

Equipar* as* escolas* com* computadores* e* Laboratórios* de* Informática*
representa*uma*parte,*mas*não*o*todo*do*processo*de*inclusão*digital*[...]*a*
formação*do*professor*para*o*uso*dos*recursos*computacionais,*passa*a*ser*
referendada.*Isso*também,*em*função*da*constatação*de*que*as*inovações*
tecnológicas* nem* sempre* significam* inovações* pedagógicas* [...]* (SILVA,*
2014,*p.*34).**

* *Neste* sentido,* Lopes,* Monteiro* e* Mill* (2014,* p.* 35)* comentam* que* “[...]* é*

necessário* que* se* crie* uma* intensa* articulação* entre* as* tecnologias* digitais* que*

adentram*a*sala*de*aula*e*outros*elementos*que*permitem*o*desenvolvimento*pleno*

da*relação*entre*racionalidades,*linguagens*e*tecnologias”.*

* Portanto,* considera8se* que* existe* a* “[...]* necessidade* premente* de* não* se*

enxergar*a* tecnologia*digital*como*remédio*para* todos*os*males*da*Educação* [...]”*

(POKER*JUNIORh*NUNESh*NUNES,*2013,*p.*39).*

* Além* da* questão* tecnológica,* a* disponibilidade* de* biblioteca,* quadra* de*

esportes,*acessibilidade*para*alunos*com*deficiência,*bem*como*o*próprio*tamanho*

das*turmas*também*são*fatores*relevantes.*

* Sobre*estes*pontos,*o*Censo*Escolar*2013*traz*uma*síntese,*analisando*tais*

variáveis*por*macrorregião,*considerando8se*apenas*o*ensino*básico*oferecido*pela*

rede*municipal.*

*
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Tabela!4!C!Número!de!escolas!e!matrículas!da!rede!pública!por!região!(2013)!

*
Fonte:*Inep*(2014)*

Conforme* pode* ser* verificado* na* Tabela* 4,* existe* uma* concentração* nas*

regiões* sul,* sudeste* e* centro8oeste* quanto* à* disponibilidade* de* escolas* mais*

abastadas* em* termos* infraestruturais,* considerando* os* aspectos* como* a*

disponibilidade* biblioteca* ou* sala* de* leitura,* acesso* à* internet,* laboratório* de*

informática,* dependências* adequadas* a* alunos* com* deficiência* ou* mobilidade*

reduzida*e*quadra*de*esportes.*

A*partir*destas*considerações,*apesar*de*haver*praticamente*convergência*na*

opinião*da*sociedade*e*de*pesquisadores*quanto*à*necessidade*de*que*a*educação*

realmente*seja*adequada*e*de*qualidade,*ainda*assim*“há*pouco*consenso*sobre*o*

que*significa*falar*em*qualidade*na*educação*[...]”(SILVEIRAh*TAVARESh*SOARES,*

2015,*p.*82).*

A* qualidade* da* educação* é* algo* fundamental* para* que* as* pessoas* tenham*

condições* de* estar* preparadas* para* a* vida* acadêmica,* pessoal* e* profissional*

(BRANDÃOh*CARVALHO,*2015).*

Desta*forma,*compreende8se*que*

A* qualidade,* portanto,* emerge* da* necessidade* de* se* prepararem* os*
indivíduos*para*processos*mentais*cada*vez*mais* requintados*e*abstratos,*
qualificando8os* para* o* pleno* exercício* de* uma* profissão* no* mercado* de*
trabalho*(CHIRINh*BRAND,*2015,*p.*465).*

Contribuindo*para*tal*discussão,*Barbosa*e*Mello*(2015,*p.*44),*apontam*que*

“[...]*esta*pode*ser*identificada*com*a*permanência*exitosa*dos*alunos*na*escola*[...]*o*

problema* que* ainda* precisa* ser* trabalhado* são* as* altas* taxas* de* repetência* e* a*

elevada*evasão*dos*alunos,*que*abandonam*a*escola*sem*concluir*o*ensino*básico”.*

Porém,*apesar*da*qualidade*da*educação*ser*discutida*na*literatura,*conforme*

mencionado*anteriormente,*ela*não*está*acessível*para*todos,*principalmente*para*as*
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classes*menos*abastadas*no*âmbito*financeiro.*Neste*sentido,*Chirin*e*Brand*(2015,*

p.*466)*ressaltam*que*“[...]*enquanto*as*escolas*particulares*preparam*suas*crianças*

e*seus*jovens*para*o*ensino*superior,*a*escola*pública*não*consegue*garantir*domínios*

mínimos*de*leitura,*escrita*e*cálculo”.*

Todavia,* este* cenário* tem*mudado* não* somente* no* Brasil,* mas* em* outros*

países*que*também*se*encontram*em*desenvolvimento.*

[...]*Com*o*processo*de*democratização*do*acesso*à*escola,*a*agenda*de*
políticas* educacionais* nos* países* em* desenvolvimento* mudou* de* foco,*
passando*a*priorizar*ações*que*objetivam*melhorar*a*qualidade*do*ensino*em*
detrimento*daquelas*que*enfatizam*a*quantidade*de*ensino*(FERNANDES*et%
al.,*2014,*p.*59).*

Destarte,* percebe8se* que* ao* longo* do* tempo* o* Estado* tem* criado* novas*

políticas*para*tentar*solucionar*tal*deficiência.**

[...]*Entre*as*políticas*mais*populares,*podemos*listar*a*redução*do*tamanho*
das*turmas*e*da*razão*aluno8professor*através*da*construção*de*novas*salas*
de*aula*e*contratação*de*professores,*programas*de*distribuição*gratuita*de*
material*didático*e*livros8textos,*aquisição*de*equipamentos*tecnológicos,*tais*
como* televisores* e* computadores,* e*melhoria* da* infraestrutura* básica* [...]*
(FERNANDES*et%al.,*2014,*p.*60).*

Além*destas*políticas,*Chirin*e*Brand*(2015,*p.*474)*apontam*outras*variáveis*

que*podem*contribuir*para*a*qualidade*da*educação,*como*

[...]*O*tamanho*da*escola,*por*exemplo,*faz*diferença*em*termos*qualitativos.*
Escolas*menores*são*mais* fáceis*de*gerenciar.*Escolas*com*equipes*mais*
estáveis* e* menor* índice* de* absenteísmo* dos* professores* tendem* a*
apresentar*melhores*resultados*em*termos*de*qualidade.*O*perfil*do*diretor*e*
seu*tipo*de*gestão*podem*influenciar*a*qualidade*dos*processos*educativos.*

Portanto,*compreende8se*que*há*a*necessidade*de*que*tanto*o*governo*como*

as* instituições* de* ensino,* acompanhem* de* perto* a* rotina* das* escolas.* Por*

conseguinte,* a* próxima* seção* fornece* uma* explicação* mais* detalhada* sobre* o*

conceito*de*gestão*escolar.*

*

2.2*GESTÃO*ESCOLAR!

A* gestão* escolar* é* um* tema* que* nos* últimos* anos* tem* sido* explorado* por*

pesquisadores,* não* somente* vinculados* à* área* da* pedagogia,* mas* também* às*

escolas*de*negócio.*

Na* opinião* de* Barbosa* e* Mello* (2015,* p.* 46),* “tem* sido* quase* impossível*

desvincular* gestão* escolar* de* gestão* empresarial,* em* razão* das* condições* de*

trabalho* necessárias* para* responder* a* todas* as* demandas* que* lhes* são*

apresentadas”.*
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* Fazendo8se* uma* comparação,* frequentemente* as* organizações* bem*

gerenciadas* são* definidas* como* aquelas* que* permanentemente*monitoram* o* seu*

desempenho*e*buscam*melhorar*os*seus*processos.*Estas*definem*objetivos*e*têm*

um* sistema* de* reconhecimento* e* incentivo* dos* colaboradores* que* obtêm* um* alto*

desempenho*em*suas*atribuições.*

No*entanto,*comumente**

[...]*organizações*públicas*têm*uma*gestão*pior*que*as*privadas.*O*ambiente*
institucional* do* sistema* educacional* público* é* caracterizado* por* dificultar*
contratação,* demissão*e*mudanças*em*salário* ou*horas*de* trabalho,* forte*
sindicalização*dos*professores*e*alta*estabilidade*em*suas*carreiras.*Isso*é*
associado*a*uma*pobre*gestão*de*recursos*humanos,*particularmente*em*se*
tratando*de*monitoramento*e*incentivos*(TAVARES,*2015,*p.*2).*

Complementarmente,*tem8se*no*Brasil,*outra*dificuldade*para*a*gestão,*o*fato*

de*que*“[...]*a*maioria*dos*diretores*são*formados*exclusivamente*em*pedagogia,*curso*

o*qual*não*inclui*habilidades*de*gestão*no*seu*currículo”*(TAVARES,*2015,*p.*2).*

Ademais,**

O*perfil*do*diretor*e*a*sua*forma*de*nomeação*também*estão*relacionados*ao*
aprendizado*dos*alunos*[...]*Escolas*nas*quais*os*diretores*são*eleitos*pelos*
pais* e* professores* ou* passam* por* um* processo* seletivo* têm* melhor*
desempenho* do* que* em* casos* quando* o* diretor* é* indicado* pela* gestão*
pública*(TAVARES,*2015,*p.*2).*

* Vinculado*a*esta*questão,*Rodrigues*Junior*et%al.*(2013,*p.*2)*concluíram*em*

sua* pesquisa* que* “[...]* a* rotatividade* do* diretor* também* está* relacionada* ao*

desempenho*dos*estudantes:*escolas*de*baixo*desempenho*têm*maior*rotatividade*

na*direção*da*escola*[...]”.*

Em*sua*pesquisa,*considerando*a*amostra*de*escolas*analisada,*os*autores*

supracitados* identificaram* que* a* existência* de* práticas* modernas* de* gestão*

(monitoramento,*definição*de*objetivos,*gestão*de*pessoas)*geraram*um*significativo*

e*positivo*impacto*nas*notas*dos*estudantes.*

* Vale*ressaltar*que*a*gestão*escolar*deve*ser*orientada*pela*gestão*a*Secretaria*

de*Educação.*De*acordo*com*Lima*et%al.*(2014,*p.*144),*esta*precisa*
planejar,*organizar,*dirigir*e*controlar*o*desempenho*das*escolas*e*estas,*por*
sua* vez,* planejar,* organizar,* dirigir* e* controlar,* as* atividades* da* escola,* o*
desempenho* dos* seus* alunos* e* tomar* as* providências* para* que* essas*
possam*usar*de*maneira*adequada*seus*recursos*e*atingir*seus*objetivos.*

Ademais,*os*autores*ponderam*ainda*que*tanto*as*escolas*como*as*Secretarias*

Municipais*de*Educação*(SMEs)*precisam*assumir*a*responsabilidade*pelo*sucesso*

do*aluno,*pela*eficiência*e*eficácia*do*serviço*prestado.*Para*tanto,*realizar*avaliações*

periódicas* que* auxiliem* na* verificação* do* desempenho* das* escolas* e* permitam*



44*

*

identificar* as* características* daquelas* que* têm* alto* desempenho* mostra8se* como*

sendo*uma*questão*relevante.*

* Sendo*assim,*no*intuito*de*dar*diretrizes*sobre*como*deve*ser*essa*interação*

entre*escola*e*SME,*Lima*et%al.*(2014)*explicam*que*em*2001*o*governo*federal*lançou*

o* Planejamento* Estratégico* da* Secretaria* (PES)* e,* posteriormente,* o* Plano* de*

Desenvolvimento*da*Escola*(PDE).*Em*linhas*gerais,*ambos*os*documentos*apontam*

para*a*ideia*central*de*que*a*escola*é*um*sistema*composto*de*partes*que*trabalham*

em* conjunto* no* intuito* de* alcançar* os* objetivos* propostos,* por* conseguinte,*

compreende8se* que* fatores* como* o* currículo* escolar,* o* corpo* docente* e* demais*

funcionários,*o*material*escolar,*e*as*instalações*disponíveis*contribuem*para*o*bom*

funcionamento* da* escola* e,* portanto,* é* necessário* que* haja* uma* eficiente* gestão*

destes*recursos.*

Tavares*(2015)*corrobora*com*esta*percepção*na*medida*em*que*salienta*que*

existem* evidências* de* que* as* escolas* poderiam* melhorar* seu* desempenho* se*

investissem*os*recursos*disponíveis*na*gestão*escolar,*professores,*colaboradores*de*

suporte*e*materiais*didáticos*de*uma*forma*mais*produtiva.*

Evidentemente*esse*desempenho*precisa*ser,*de*alguma* forma,*mensurado*

para*que*as*escolas*tenham*condições*de*buscar*aprimoramento.*Por*esse*motivo,*

“[...]* as* políticas* educacionais* passaram* a* dar* centralidade* a* avaliação* do*

desempenho*escolar,*entendido*como*principal*indicador*da*qualidade*da*educação*

[...]”(ANDREWS*E*VRIES,*2012,*p.*828).*

Fato* este* ocorrido* em* virtude* da* compreensão* de* que* “[...]* a* avaliação* se*

constitui*em*uma*condição*necessária*à*melhoria*da*qualidade*de*ensino*no*país,*

principalmente*na*escola*pública*[...]*(CHIRINh*BRAND,*2015,*p.*467)”.*

Complementarmente,*Mesquita* (2012,* p.* 606)* reforça* esse* entendimento* já*

que,*segundo*ele,*

Fica*evidente*que*o*produto*do*ensino*é*dificilmente*mensurável*e*avaliável,*
pois*diz*respeito*a*atributos*humanos*e*sociais.*Porém,*nem*por*conta*disso*
os* professores* deixam* de* avaliar* os* seus* alunos* e* de* conferir8lhes* a*
aprovação*ou*reprovação.*A*avaliação*é*utilizada*como*instrumento*a*serviço*
da*aprendizagem*e*não*da*seleção.*Ela*regula*a*prática*educativa*na*sala*de*
aula*gerando*intervenção*diferenciada.*Assim,*também,*devem*ser*tomados*
os* resultados* das* avaliações* externas,* como* uma* necessidade* de* se*
entender*o*sistema*de*ensino*e*contribuir*para*implantação*de*políticas*que*
visem*sua*qualidade*e*por*fim,*melhor*formação*de*cidadãos.*

Portanto,* a* partir* destas* considerações,* compreende8se* que* “É* certo* que*

pensar*a*qualidade*implica*considerar*o*uso*de*medidas*comparativas*que*permitam*
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distinguir*entre*o*que*seria*uma*boa*ou*uma*má*qualidade*[...]”*(NARDIh*SCHNEIDERh*

RIOS,*2014).*

Desta*forma,*se*faz*necessária*uma*explicação*sobre*o*processo*de*criação*e*

desenvolvimento*dos*mecanismos*de*avaliação*em*larga*escala*no*Brasil.*

*

2.3*DESEMPENHO*ESCOLAR*E*AVALIAÇÕES*EM*LARGA*ESCALA!

Conforme* mencionado* anteriormente,* considera8se* que* a* qualidade* da*

educação*está*atrelada,*porém*não*exclusivamente,*ao*desempenho*das*escolas*nas*

avaliações*em*larga*escala.*

Apesar*destas*não*possuírem*a*capacidade*de*abranger* todos*os* inúmeros*

fatores*que* influenciam*na*qualidade*da* formação*do*aluno,* trata8se*de*um*critério*

utilizado*para*quantificar*o*desempenho*a*fim*de*propiciar*a*identificação*de*pontos*a*

serem*aprimorados,*e*reorientar*as*estratégias*de*ensino,*de*forma*a*contribuir*para*

a*aprendizagem*dos*alunos*(LIMA,*2013).*

Neste*sentido,*o*autor*ainda*coloca*que*

[...]*avaliar*é*um*processo*que*analisa*a*qualidade*de*um*serviço,*detectando*
seus* atributos* críticos,* apreciando8os* com* base* em* critérios* de* valor* e*
orientando*um*esforço*questionador*para*estudar*as*condições*do*serviço*e*
aperfeiçoar*o*seu*funcionamento*[...]*(LIMA,*2013,*p.*28).*

Considerando8se* estes* aspectos,* pode8se* afirmar* que* a* mensuração* e**

acompanhamento*da*performance*é*uma*prática*de*gestão*comum*há*muitos*anos*

nas* empresas,* no* entanto,* em* relação* à* educação* brasileira,* “[...]* as*medidas* de*

desempenho* escolar* passaram* a* ser* calculadas* para* todas* as* escolas* públicas*

apenas*a*partir*de*2005”*(NEISh*PEREIRA,*2015,*p.*143).*

Apesar* de* se* tratar* de* um* fato* recente,* esta* é* uma* prática* definitiva* na*

perspectiva*de*Machado*(2013,*p.*52),*neste*sentido,*o*autor*coloca*que**

[...]* a* avaliação* externa* veio* para* ficar.* Duas* explicações* ancoram* nossa*
afirmação.*De*um*lado,*o*investimento*em*novas*técnicas*e*tecnologias,*bem*
como*em*formação*especializada*de*profissionais,*[...]*o*que*tem*garantido*e*
ampliado*a*confiabilidade*dos*processos*avaliativos*e,*principalmente,*dos*
resultados*obtidos*nas*avaliações*pelos*alunos*[...].*

* As* informações* obtidas* a* partir* deste* processo* avaliativo* têm*o* objetivo* de*

nortear*as*ações*da*escola*na*busca*pela*melhoria*do*desempenho*acadêmico*de*

seus*alunos.*Portanto,*

*

*
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[...]*cabe*à*gestão*escolar*a*tarefa*de*compilar*os*dados*relevantes*para*o*
contexto* da* escola* em* que* atua,* disponibilizados* publicamente* pelos*
sistemas*de*avaliação*externa,*e* colocá8los*à*disposição*dos*profissionais*
que*trabalham*nas*escolas*como*também*aos*pais,*como*forma*de*socializar*
o*desempenho*dos*seus*filhos*nas*provas*(MACHADO,*2013,*p.*44).*

Sabe8se* que,* no* Brasil,* a* aplicação* destes* mecanismos* avaliativos* na*

totalidade*das*escolas*públicas*é*um*fato*recente,*entretanto,*a*prática*de*avaliar*o*

seu*desempenho*já*ocorre*há*algum*tempo,*

A*proposição*de*iniciativas*de*avaliação*externa*da*educação*básica*pelos*
governos*estaduais*[...]*pode*ser*observada*desde*a*década*de*1990,*porém*
foi* na* década* de* 2000* que* ações* dessa* natureza* foram* incorporadas* às*
políticas* públicas* educacionais* com* grande* visibilidade* e* amplitude*
(MACHADO,*2013,*p.*48).*

* *Portanto,*na*prática,*os*desempenhos*nestas*avaliações* “[...]* são*utilizados*

como*medidores*de*qualidade*escolar*pela*administração*oficial.* [...]* não*há*como*

negar*sua*utilização*como*um*“termômetro”[...]”*(LIMA,*2013,*p.*29).*Por*essa*razão,*

nesta*tese*o*termo*qualidade*da*educação*está*associado*com*o*desempenho*dos*

alunos*nas*avaliações*externas*aplicadas*em*larga*escala.*

* Em* virtude* deste* cenário,* “conclui8se* que* a* avaliação* externa* [...]* é* um*

importante* instrumento* para* o* incremento* da* qualidade* da* educação* nas* escolas*

públicas*(MACHADOh*ALAVARSE,*2014,*p.*413)”.*

A* fim* de* melhor* contextualizar* o* assunto,* um* breve* histórico* sobre* o*

desenvolvimento*dos*principais*mecanismos*de*avaliação*em*larga*escala*no*país*é*

apresentado*na*próxima*seção.*

*

2.3.1!Sistema!de!Avaliação!a!Educação!Básica!(SAEB)!

* O*final*dos*anos*80*representou*um*marco*na*implementação*de*um*sistema*

nacional* de* avaliação* da* educação* básica* no* Brasil.* Em* 1987* o* Ministério* da*

Educação,*por*meio*do*INEP,*criou*o*Sistema*de*Avaliação*do*Ensino*Público*de*1°*

Grau*(SAEP)*(MACHADO,*2013).**

Segundo*Chirin*e*Brand*(2015,*p.*468)*naquele*momento*histórico*tratava8se*

de*“uma*das*exigências*do*Banco*Mundial,*para*prover*financiamentos*para*projetos*

educacionais*a*serem*executados*no*Brasil”.*

Posteriormente,* no* ano* 1990* o* SAEP* foi* transformado* em* Sistema* de*

Avaliação* da* Educação* Básica* (SAEB.* Nessa* etapa* de* implantação,* o* objetivo*
central* foi* a* obtenção* de* informações* sobre* a* educação* nacional,* aferindo8se* o*
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resultado*do*desempenho*dos*alunos*e*das*escolas*(CHIRINh*BRAND,*2015h*INEP*

2016).*

*A*primeira*aplicação*do*SAEB*aconteceu*em*1990*com*a*participação*de*uma*

amostra*de*escolas*que*ofertavam*as*1ª,*3ª,*5ª*e*7ª*séries*do*Ensino*Fundamental,*

abrangendo* exclusivamente* escolas* públicas* da* rede* urbana.* Nesta* ocasião,* os*

estudantes*foram*avaliados*em*Língua*Portuguesa,*Matemática*e*Ciências,*formato*

este*mantido*na*edição*de*1993*(INEP,*2016b).*

Portanto,*analisando8se*este*cenário,*Mesquita*(2012,*p.*592)*explica*que*“[...]*

se*por*um*lado*assiste8se,*nos*anos*de*1990,*o*aumento*nos*índices*de*acesso*ao*

ensino*fundamental,*por*outro*o*SAEB*evidencia*a*ineficácia*das*políticas*adotadas*

na*garantia*da*melhoria*da*qualidade*do*ensino*no*país*[...]”.*

A* partir* da* identificação* deste* contexto,* em* 1995,* o* SAEB* passou* por* um*

processo*de*reformulação,*contemplando*duas*mudanças*relevantes:*(1)*em*relação*

aos* objetivos,* foram* realizadas* análises* dos* alunos* do* ensino* médio* e* da* rede*

particular,*sendo*avaliadas*(por*amostragem)*a*4ª*e*8ª*séries*do*ensino*fundamental*

e* 3ª* série* do* ensino* médioh* agregando* informações* socioeconômicas,* culturais* e*

sobre*os*hábitos*de*estudo*dos*alunosh*(2)*alteração*da*metodologia*de*aplicação*das*

provas,*com*a*introdução*da*metodologia*da*Teoria*de*Resposta*ao*Item*(TRI)*para*

mensurar* o* desempenho* dos* alunos,* o* que* possibilitou* a* comparação* dos* seus*

resultados*ao*longo*do*tempo*(MACHADO*(2013)h*INEP*(2016)).*

Ademais,*Chirin*e*Brand*(2015,*p.*468)*explicam*que*tais*mudanças*estavam*

alinhadas*ao*propósito*da*avaliação,*segundo*os*autores,*

[...]* o* objetivo* do* SAEB* é* monitorar* a* qualidade* na* educação* básica*
brasileira,* tendo* como* referência* instrumentos* de* coleta,* como* testes* de*
conhecimentos* de* língua* portuguesa* e* de* matemática,* e* questionários*
socioeconômicos,*a*serem*respondidos*por*alunos,*professores,*diretores*e*
pelo*responsável*pela*coleta*de*dados.*

* Complementarmente,* os* autores* ainda* pontuam*que* estas* informações* são*

importantes,*pois*têm*a*capacidade*de*

[...]*identificar*fatores*que*possivelmente*influenciam*o*rendimento*escolar*e,*
consequentemente,* a* qualidade.* Procura8se,* com* estes* questionários,*
identificar*o*nível*socioeconômico*dos*alunos,*as*rotinas*de*estudo,*o*perfil*
docente*e*dirigente,*as*condições*de*trabalho,*a*organização*da*escola*e*a*
estrutura*física*(CHIRINh*BRAND,*2015,*p.*469).*

Outro*fato*relevante*é*que,*em*20*de*dezembro*de*1996*foi*implantada*a*Lei*de*

Diretrizes*e*Bases*da*Educação*Nacional*(LDB)*(Lei*nº*9.394),*a*qual*fortaleceu*as*

políticas*de*avaliação*externa*no*país*e*seus*possíveis*impactos*na*gestão*escolar.*

Como*exemplos,*podem*ser*mencionados:*o*artigo*9º*da*LDB*que*estabelece*como*
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incumbências* da*União:* assegurar* processo* nacional* de* avaliação* do* rendimento*

escolar* no* ensino* fundamental* (inciso*VI)* e* o* artigo* 87,* que* institui* a* “Década*da*

Educação”* e* no* seu* parágrafo* 3º,* inciso* IV,* atribui* ao*Distrito* Federal,* Estados* e*

Municípios,*e,*supletivamente,*a*União,*o*dever*de*integrar*todos*os*estabelecimentos*

de* ensino* fundamental* do* seu* território* ao* sistema* nacional* de* avaliação* do*

rendimento*escolar*(MACHADO,*2013).*

Já*nas*edições*de*1997*e*1999,*os*alunos*da*4ª*e*8ª*séries*foram*avaliados*

nas* disciplinas* de* Língua* Portuguesa,* Matemática* e* Ciências,* enquanto* os*

estudantes*de*3º*ano*do*Ensino*Médio*foram*cobrados*quanto*ao*conhecimento*em:*

Língua*Portuguesa,*Matemática,*Ciências,*História*e*Geografia.*

Posteriormente*na*edição*de*2003*foram*sorteadas*escolas*para*a*aplicação*

das*provas*(caráter*amostral)*(INEP,*2016b).**

Fatores*como*critérios*de* inclusão/exclusão*de*alunos,*adequação*de*matriz*

curricular*e*assertividade*dos*instrumentos*avaliativos,*dentre*outros,*acarretaram*na*

revisão*da*metodologia*e*escopo*do*SAEB.*Desta*forma,*a*partir*da*avaliação*e*2001,*

o*SAEB*passou*a*avaliar*exclusivamente*Língua*Portuguesa*e*Matemática,*formato*

utilizado* também* nas* edições* de* 2003,* 2005,* 2007,* 2009* e* 2011(MACHADOh*

ALAVARSE,*2014).*

Posteriormente,* a* partir* de* 21* de* março* de* 2005,* o* SAEB* passou* a* ser*

composto*por*duas*avaliações*(Portaria*Ministerial*nº*931).*Uma*continuou*sendo*a*

Avaliação* Nacional* da* Educação* Básica* –* ANEB* (sistema* original* de* avaliação,*

também*conhecido*como*SAEB,*avaliando*turmas*com*no*mínimo*dez*alunos),*já*a*

segunda*corresponde*à*Avaliação*Nacional*do*Rendimento*Escolar*8*ANRESC,*cujo*

instrumento*de*avaliação*é*a*Prova*Brasil*(CHIRINh*BRAND,*2015).*

A*avaliação*do*ANEB*é*aplicada*

[...]* por* amostragem,* nos* sistemas* públicos* e* particulares* de* educação,*
contemplando*estudantes*do*5.º*e*do*9.º*ano*do*ensino*fundamental,*e*alunos*
do*3.º*ano*do*ensino*médio.*Não*fazem*parte*dessa*população*amostral*os*
alunos*que*frequentam*salas*multisseriadas,*classes*de*aceleração*e*classes*
de*educação*de*jovens*e*adultos*(CHIRINh*BRAND,*2015,*p.*469).*

Já*a*ANRESC*(Prova*Brasil),*passou*a*avaliar*de*forma*censitária*as*escolas*

públicas* das* redes* municipal,* estadual* e* federal,* que* atendessem* a* critérios* de*

quantidade*mínima*de*vinte*estudantes*na*série*avaliada,*permitindo*gerar*resultados*

por*escola.*
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Desta* forma,*conclui8se*que*“A*Prova*Brasil*é*mais*detalhada,*uma*vez*que*

agrega*todas*as*escolas,*sem*exceção,*complementando*a*avaliação*realizada*pela*

Avaliação*Nacional*da*Educação*Básica”*(CHIRINh*BRAND,*2015,*p.*471).*

* Em*outras*palavras,*Machado*(2013,*p.*48)*explica*que*

A*partir*da*implementação*da*Prova*Brasil,*principalmente*pelo*seu*caráter*
censitário,*o*que*antes*era*um*tímido*impacto*nas*escolas*se*torna*a*principal*
referência*na*avaliação*da*sociedade*em*geral,*da*qualidade*da*educação*
nacional* e,* consequentemente,* das* escolas.* Nesse* sentido,* o* impacto* na*
gestão*escolar*é,*sem*sombra*de*dúvida,*muito*maior*do*que*aquele*causado*
pelos*resultados*das*avaliações*externas*na*metodologia*amostral.*

Esta* prova* foi* formulada* para* atender* a* demanda* dos* gestores* públicos,*

educadores,*pesquisadores*e*da*sociedade*em*geral*por*informações*sobre*o*ensino*

oferecido*em*cada*município*e*escola.*Sendo*assim,*a*meta*da*avaliação*é*auxiliar*os*

governantes*nas*decisões*e*no*direcionamento*de*recursos*disponíveis,*contribuindo*

também* com* o* esclarecimento* da* comunidade* escolar* quanto* às* metas* de* cada*

instituição,*objetivando*a*melhoria*da*qualidade*do*ensino.*

Quanto*à*evolução*das*edições*da*ANRESC*(Prova*Brasil),*em*2005,*o*público*

alvo*foi*composto*por*escolas*públicas*com*no*mínimo*30*estudantes*matriculados*na*

última*etapa*dos*anos*iniciais*(4ªsérie/5º*ano)*ou*dos*anos*finais*(8ªsérie/9º*ano)*do*

Ensino*Fundamental,*aplicando8se*testes*de*Língua*Portuguesa*e*Matemática.*

Na*edição*seguinte*(2007),*as*escolas*públicas*rurais*que*ofertavam*os*anos*

iniciais*(4ª*série/5º*ano)*e*que*tinham*no*mínimo*20*alunos*matriculados*nesta*séria*

também* foram* submetidas* à* avaliação.* Deste* ano* em* diante* os* instrumentos*

avaliativos*tanto*da*ANEB*como*da*ANRESC*passaram*a*ser*os*mesmos.*

Contabilizando* resultados* mais* recentes,* no* ano* de* 2011,* 55.924* escolas*

públicas* participaram* da* parte* censitária* e* 3.392* escolas* públicas* e* particulares*

participaram*da*parte*amostral.*

Por*fim,*na*edição*de*2013,*a*partir*da*divulgação*da*portaria*nº*482,*de*7*de*

junho*do*referido*ano,*a*Avaliação*Nacional*da*Alfabetização*(ANA),*prevista*no*Pacto*

Nacional*pela*Alfabetização*na*Idade*Certa*8*PNAIC,*passou*a*compor*o*SAEB.*

Trata8se*de*uma*avaliação*censitária*aplicada*aos*alunos*do*3º*ano*do*Ensino*

Fundamental* das* escolas* públicas,* a* fim* de* avaliar* os* níveis* de* alfabetização* e*

letramento*em*Língua*Portuguesa,*bem*como*os*conhecimentos*em*Matemática*e*as*

condições*de*oferta*do*Ciclo*de*Alfabetização*das*redes*públicas.**
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Outra* modificação* ocorrida* nesta* edição* foi* a* inclusão,* em* caráter*

experimental,*da*avaliação*de*Ciências,*apenas*para*os*estudantes*da*8ª*série/9º*ano*

do*Ensino*Fundamental*e*da*3º*série*do*Ensino*Médio*(INEP,*2016b).*

A*composição*atual*do*SAEB*pode*ser*identificada*na*Figura*1.*

Figura!1!C!Avaliações!que!compõe!o!SAEB!

*
Fonte:*(INEP,*2016c)*

Desta* forma,*o* INEP*entende*que*a*análise*dos* resultados* levantados*pelo*

SAEB*permite*acompanhar*a*evolução*do*desempenho*dos*alunos*e*de*fatores*que*

influenciam*na*qualidade*e*na*efetividade*do*ensino*ministrado*nas*escolas.*Portanto,*

possibilitando*a*definição*de*ações*direcionadas*ao*aperfeiçoamento*das*práticas*e*

dos*resultados*apresentados*pelas*escolas*(CHIRINh*BRAND,*2015).*

Concluindo*esta*seção,*considera8se*importante*salientar*que**

A*União,*os*estados*e*os*municípios*brasileiros*estão*usando,*cada*vez*com*
mais*frequência,*o*desempenho*de*seus*alunos*em*avaliações*externas*da*
aprendizagem*para*orientar*suas*políticas*educacionais.*Esses* resultados,*
por*sua*vez,* têm*sido*sintetizados*em*indicadores*globais*de*qualidade*da*
educação,*entre*os*quais*o*mais*importante*é*o*Índice*de*Desenvolvimento*
da*Educação*Básica*(IDEB),*introduzido*pelo*Instituto*Nacional*de*Estudos*e*
Pesquisas*Educacionais*Anísio*Teixeira*(Inep)*(SOARESh*XAVIER,*2013,*p.*
904).*

Por* essa* razão,* a* seguir* é* feita* uma*explicação*mais* detalhada* sobre* este*

índice.*

*

2.3.2!Índice!de!Desenvolvimento!da!Educação!Básica!(IDEB)!
Em* 24* de* abril* de* 2007* o* Ministério* da* Educação* lançou* o* Plano* de*

Desenvolvimento* da* Educação* (PDE)* (Decreto* nº* 6.094).* A* partir* da* implantação*

deste,*novas*políticas*educacionais*foram*traçadas*para*se*tentar*alcançar*níveis*de*

qualidade*de*ensino*mais*elevados.*Para*tanto,*foi*criado*Índice*de*Desenvolvimento*

da* Educação* Básica* (IDEB)* (PAZh* RAPHAEL,* 2012* h* SILVAh* SOUZAh* ARAÚJO,*

2013).*
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* Segundo,*Machado*(2013,*p.*47),*os*resultados*deste*indicador*são*divulgados*

a*cada*dois*anos,*permitindo*“[...]*a*elaboração*de*rankings*das*melhores*escolas*do*

país*[...]”.*Sendo*os*índices*divulgados*para*o*primeiro*e*para*o*segundo*segmento*

de*ensino*fundamental*separadamente*(fundamental*I*e*II)*(MESQUITA,*2012).*

Em* resumo,* trata8se* de* uma* iniciativa* do* INEP* que* reúne* em* um* único*

indicador*dois*conceitos*importantes*para*a*qualidade*da*educação:*o*fluxo*escolar*8*

também* chamado* de* indicador* de* rendimento,* o* qual* se* reflete* a* questão* da*

reprovação*e*evasão*do*alunado*8*e*o*desempenho*dos*estudantes*nas*avaliações*

em*larga*escala*(nota*na*Prova*Brasil).*

A* combinação* de* ambos* os* fatores* tem* o* mérito* de* equilibrar* as* duas*

dimensões*consideradas,*haja*vista*que*caso*uma*instituição*de*ensino*retenha*seus*

alunos* para* obter* resultados* de* melhor* qualidade,* o* fator* fluxo* será* alterado,*

indicando*uma*necessidade*de*aprimoramento*nesta*questão.*O*mesmo*vale*para*o*

caso*oposto,*quando*ocorre*a*aprovação*do*aluno*sem*que*ocorra*o*aprendizado*de*

forma*adequada,* neste* contexto,* o* resultado*das*avaliações* tende*a*apontar* para*

necessidade*de*melhoria*do*ensino*em*si.*(INEP,*2016d).*

Complementando*este*raciocínio,*Andrews*e*Vries*(2012,*p.*832)*explicam*que**

[...]Ao*articular*esses*dois*componentes,*o*IDEB*expressa*um*mecanismo*de*
compensação*entre*desempenho*nos*exames*e*taxa*de*aprovação.*Nesse*
sentido,* uma* queda* de* 10%* na* taxa* média* de* aprovação* deve* ser*
compensada* por* um*aumento* de* 10%*no* desempenho*médio* nas* provas*
para*que*o*IDEB*permaneça*constante.*

Em*suma,*a*pontuação*do*IDEB*varia*de*zero*a*dez*e*tem*como*função*ser*um*

fator*norteador*para*o*planejamento*de*metas*relacionadas*à*educação*básica*a*nível*

municipal,*estadual*e*federal.*

Atualmente,*considerando*que*a*média*nacional*em*2013,*para*os*anos*inicias,*

foi*de*5,2,*definiu8se*o*objetivo*de*que*até*2022*o*Brasil*atinja*a*média*geral*de*6,0,*

valor*este*que*segundo*o*INEP*equipara*a*qualidade*da*educação*nacional*aos*níveis*

de*qualidade*dos*países*da*OCDE*(INEP,*2016e).*

Sobre*este*objetivo,*Soares*e*Xavier*(2013,*p.*912)*apontam*que**

esse*seria*o*valor*que*o*IDEB*deveria*ter*se*os*alunos*brasileiros*estivessem*
todos*no*nível*3*do*Programa*Internacional*de*Avaliação*de*Alunos*(PISA)*e*
o*indicador*de*rendimento*fosse*fixado*em*0,96.*Esse*fato*tem*sido*descrito*
como*se*um* IDEB* igual*a*6* significasse*uma*escola*de* “primeiro*mundo”.*
Todavia,* isso*só*seria*correto*se*o*currículo*brasileiro,* cujo*aprendizado*é*
verificado* pela* Prova* Brasil,* fosse* equivalente* ao* currículo* dos* países* da*
Organização*para*a*Cooperação*e*Desenvolvimento*Econômico*(OCDE),*o*
que*não*ocorre*atualmente.*
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A* partir* destas* considerações* a* Tabela* 5,* mostra* as* cinco* faixas* que*

categorizam* IDEB*a* fim*explicitar*os*parâmetros*para*que*seja*possível*avaliar* se*

determinada*nota*é*baixa*ou*alta.**

Tabela!5!C!Categorias!do!IDEB!

*
Fonte:*Soares*e*Xavier*(2013,*p.*914)*

Analisando8se*a*tabela,*Soares*e*Xavier*(2013)*salientam*que*a*escala*do*IDEB*

tem*caráter*peculiar.*Exemplificando,*os*autores*colocam*que*um*IDEB*de*4,5*é*um*

valor*médio*e*está* longe*do*valor*6*(meta*para*2022).*Este* tipo*de* interpretação*é*

decorrente*do*fato*de*que*os*valores*próximos*aos*extremos*da*escala*(acima*de*6*e*

abaixo*de*3)*são*raros,*de*forma*que*valores*acima*de*8*e*abaixo*de*2*são*quase*

impossíveis*de*se*encontrar.*

Em* virtude* da* praticidade* na* interpretação,* bem* como* pelos* fatores* que*

considera* em* sua* formulação,* o* IDEB* tornou8se* praticamente* a* única* forma* de*

analisar*a*qualidade*da*educação*básica*brasileira,*tendo,*portanto,*grande*influência*

no*debate*educacional*no*país*(ALMEIDAh*DALBENh*FREITAS,*2013).*Quanto*a*esta*

questão*Soares*e*Xavier*(2013,*p.*904)*explicam*que*os*

[...]*sistemas*educacionais*brasileiros*devem*ser*avaliados*não*apenas*pelos*
seus*processos*de*ensino*e*gestão,*mas*principalmente*pelo*aprendizado*e*
trajetória*escolar*dos*alunos.*A*valorização*dos* resultados*estava*ausente*
nas*análises*até*então*dominantes*da*educação*básica*brasileira,*que*eram*
centradas* na* questão* de* expansão* dos* sistemas.* Nessas* abordagens* a*
solução*para*os*problemas*educacionais*era*sempre*a*expansão*de*algum*
aspecto* dos* sistemas* educacionais:* mais* horas8aula,* mais* etapas*
obrigatórias,*mais*recursos,*mais*escolas*e*mais*professores.*O*IDEB,*sem*
questionar* a* necessidade* de* novos* recursos* e* expansões,* coloca* o*
aprendizado* e* a* regularidade* na* trajetória* escolar* dos* alunos* como*
elementos*essenciais*de*um*sistema*educacional.**

* A*inserção*destes*elementos*é*contemplada*no*calculados*dos*componentes*

do*IDEB.*Os*autores*supracitados*explicam*que*os*indicadores*de*desempenho*de*

uma*escola*são*definidos*como*a*média*das*proficiências*em*Leitura*e*Matemática,*

obtidas*pelos*alunos*na*Prova*Brasil.*
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* Já,* em* se* tratando* da* segunda* variável,* o* indicador* de* rendimento,* este* é*

utilizado*nas*estatísticas*educacionais*para*representar*a*experiência*de*aprovação*

dos* alunos.* Ao* fim* de* cada* ano* letivo,* os* alunos* matriculados,* que* não* foram*

formalmente* transferidos* ou* faleceram,* são* alocados* na* categoria* de* aprovados,*

reprovados* ou* abandono* (alunos* que* deixaram*de* frequentar* a* escola,* tendo* sua*

matrícula*cancelada).*

* Realizada*esta*categorização,*o*indicador*de*rendimento*é*definido*pela*razão*

entre*o*número*de*aprovados*e*a*soma*dos*alunos*nas*três*categorias.*Uma*outra*

forma*de*interpretá8lo*é*como*sendo**

[...]*a*razão*entre*o*número*de*anos*da*etapa*e*o*número*de*anos*letivos*que*
um*aluno*típico*da*escola*gasta*para*completar*uma*série.*Em*uma*situação*
ideal,* onde* não* haja* nem* reprovação* nem* abandono,* esse* valor* seria,*
naturalmente,*igual*a*1,*ou*seja,*apenas*um*ano*letivo*seria*gasto*para*que*
os*alunos*completassem*cada*série*ou*ano*escolar.*No*entanto,*na*maioria*
das*situações*reais*há*reprovações*e*abandonos.*Diante*disso,*o*número*de*
anos* letivos*para*que*o*aluno* típico*de*uma*escola* complete*uma*série*é*
sempre* maior* que* 1.* Isso* ocorre* porque* os* reprovados* e* os* que*
abandonaram* a* escola* deverão* repetir* a* série,* aumentando8se,* assim,* a*
média*de*anos* letivos*de*estudo*necessários*para*que* todos*os*alunos*da*
escola*completem*cada*série*ou*ano*escolar* (SOARESh*XAVIER,*2013,*p.*
910).*

* A*partir*do*cálculo*dos*fatores*desempenho*dos*alunos*e*rendimento*o*IDEB*

sintetiza* estes* indicadores* em* um* único* número* através* do* seu* produto* (INEP,*

[2007?]),*conforme*descrito*a*seguir.*

*
Em*que,*

•* i*=*ano*do*exame*(SAEB*e*Prova*Brasil)*e*do*Censo*Escolarh*

•* !"#=*média*da*proficiência*em*Língua*Portuguesa*e*Matemática,*padronizada*

para*um*indicador*entre*0*e*10,*dos*alunos*da*unidade*j,*obtida*em*determinada*

edição*do*exame*realizado*ao*final*da*etapa*de*ensinoh*

•* $"#* =* indicador* de* rendimento* baseado* na* taxa* de* aprovação* da* etapa* de*

ensino*dos*alunos*da*unidade*jh*

No*tocante*à*proficiência*média,*esta*é*padronizada*para*ficar*entre*zero*e*dez,*

conforme*já*mencionado,*sendo*esta*obtida*por*meio*da*equação*(2)*

*

•* !"#*=*proficiência*na*disciplina*α,*obtida*pela*unidade*j,*no*ano*i,*padronizada*

para*valores*entre*0*e*10h**

(1)*

(2)*
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•* α*=*disciplina*(Matemática*ou*Língua*Portuguesa)h*

•* %"#&=* proficiência* média* (em* Língua* Portuguesa* ou* Matemática),* não*

padronizada,*dos*alunos*da*unidade*j*obtida*no*exame*do*ano*ih*

•* %#'(& * =* limite* inferior* da* média* de* proficiência* (Língua* Portuguesa* ou*

Matemática)*do*SAEB*ano*ih*

•* %)*+& =* limite* superior* da* média* de* proficiência* (Língua* Portuguesa* ou*

Matemática)*do*SAEB*ano*i.*

* Já*o*indicador*de*rendimento*é*calculado*pela*equação*(3).*

*
Onde:*

•* Tji*representa*o*tempo*médio*de*duração*da*etapa*educacional*(j)*no*ano*ih*

•* Pji*é*a*taxa*média*de*aprovação*na*etapa*educacional*(j)*no*ano*ih*

•* n*é*o*número*de*séries*da*etapah*

•* pr,* é*a* taxa*média*de*aprovação*de*cada*série*e*é*extraída*diretamente*do*

Censo*Escolar*(considerando*dados*do*ano*em*análise)h*

Em*síntese,*o*uso*do*IDEB*como*forma*de*avaliar*a*qualidade*da*educação*

está* diretamente* atrelado* ao* aumento* da* cultura* da* mensuração* na* pratica*

educacional,*envolvendo*desde*os*mais*altos*escalões*das*políticas*educacionais*em*

nível*nacional,*até*as*práticas*locais*de*professores*e*diretores*nas*escolas.*

Neste*sentido,*“o*IDEB*serve*como*indutor*tanto*de*políticas*públicas*quanto*

de*ações*das*secretarias*de*educação*e*da*própria*escola,*para*alcançar*as*metas*

estabelecidas*pelo*índice”*(CHIRINh*BRAND,*2015,*p.*471).*

Esta* tendência* pode,* considerando8se* as* devidas* proporções,* trazer* um*

impacto*benéfico,*pois*permite*que*as*discussões*se*baseassem*em*dados*factuais*

ao*invés*de*considerar*apenas*suposições*ou*opiniões*(BIESTA,*2009).*

* Contudo,* além*do* IDEB*existem*outros* indicadores*utilizados*por* estados*e*

municípios*para*monitorar*o*desempenho*das*escolas.*Fato*recorrente,*por*exemplo,*

no*Ceará,*estado*que*possui*uma*das*mais*longas*experiências*de*adoção*de*política*

de*responsabilização*educacional*no*país,*o*que*explica*em*parte*o*comprometimento*

entre* os* gestores* do* estado.* A* existência* deste* tipo* de* mecanismos* também* é*

verificada,*dentre*outros,*nos*estados*de*Pernambuco,*Minas*Gerais*e*São*Paulo.*

(3)*
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Neste*último*destaca8se*o*Índice*de*Desenvolvimento*da*Educação*do*Estado*de*São*

Paulo*(IDESP),*indicador*atrelado*a*premiações*concedidas*para*municípios*e*escolas*

que*atingem*as*metas*de*desempenho*estabelecidas*(SOARESh*XAVIER,*2013).**

* Apesar*dos*diversos*pontos*positivos*mencionados*quanto*à*ampla*utilização*

do* IDEB* como* parâmetro* para* mensurar* a* qualidade* do* IDEB,* analisando8se* a*

literatura* educacional,* verificou8se* que* este* indicador* possui* algumas* limitações*

(CARDOSOh*MAGALHÃES,*2012).*

Neste*sentido,*foi*possível*identificar*que*o*IDEB*é*questionado*pelas*possíveis*

consequências*geradas*para*as*escolas,*uma*vez*que*ele*também*é*visto*como*um*

indicador*atrelado*a*uma*política*de*responsabilização*unilateral,*que*exclui*as*escolas*

ao*mesmo*tempo*em*que*as*estigmatiza*(SOARESh*XAVIER,*2013).**

* Existe* também* um* questionamento* sobre* as* variáveis* utilizadas* em* seu*

cálculo,* pesquisadores* questionam* se* estas* teriam* sido* escolhidas* pois,* de* fato,*

refletiriam*o*que*se*compreende*como*educação*de*qualidade,*ou*simplesmente*por*

serem*de*fácil*mensuração.*Portanto,*é*conveniente*que*seja*feita*uma*reflexão*sobre*

o*que*constitui*uma*boa*educação*e*como*seria*possível*considerar*as*dimensões*

relacionadas*a*esta*questão.*

Ademais,*com*objetivo*de*obter*uma*elevada*pontuação,*existe*a*possibilidade*

de*que*algumas*escolas*optem,*simplesmente,*por*não*reter*os*estudantes,*sem*que*

isso*signifique,*de*fato,*qualidade*nos*processos*educativos.*Outra*estratégia*utilizada*

é*o*treinamento*dos*estudantes*para*realização*da*avaliação.*Ou*seja,*existem*formas*

dos*gestores*tentarem*“maquiar”*o*real*desempenho*das*escolas*sob*sua*supervisão*

(CHIRINh*BRAND,*2015).*

Apesar* destas* ponderações,* segundo* Biesta* (2009),* há* pouca* discussão*

explicita*acerca*do*que*constitui,*de*fato*uma*educação*de*qualidade.*Neste*sentido,*

o*autor* afirma*que*para* tanto,* há*a*necessidade*de*que* sejam*contemplados* três*

fatores*em*tal*análise,*sendo*eles:*qualificação,*socialização*e*subjetivação.**

Dentro*deste*contexto,*a*qualificação*corresponde*à*capacidade*de*a*escola*

propiciar* conhecimento,* habilidades* e* entendimento* que* forneçam* condições* para*

que*o*aluno*esteja*preparado*para*o*mercado*de*trabalho,*bem*como*tenha*também*

senso*de*cidadania.*Já*a*socialização*equivale*à*transmissão*de*valores,*continuidade*

de*tradições*culturais*ou*religiosas.*E,*por*fim,*a*subjetivação*refere8se*à*capacidade*
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do* indivíduo* se* tornar* um* sujeito* crítico,* sendo,* portanto,* independente* em* seus*

pensamentos*e*ações.*

Neste* sentido,* considerando8se*estes* fatores,*Chirin*e*Brand* (2015,*p.* 474)*

pontuam*que*

o* IDEB* se*mostra* incapaz* de* retratar* de* forma* completa* a* realidade* das*
instituições* escolares,* porque* existem* outras* variáveis* que* interferem* na*
qualidade* da* educação,* como:* gestão* escolarh* formação* e* condições* de*
trabalho* dos* professoresh* ambiente* educativoh* prática* pedagógica* e* de*
avaliação,*e*acesso*e*permanência*na*escola.*A*qualidade,*neste*sentido,*
não*é*um*fator*estanque*e*não*pode*ser*buscada*somente*com*testes*que*
medem*o*conhecimento*cognitivo*dos*alunos.*

* Existem*também*limitações*técnicas,*como:*(1)*a*avaliação*apenas*referente*à*

Língua* Portuguesa* e* Matemática,* deixando8se* de* lado* outras* disciplinash* (2)* a*

significativa*ausência*de*alunos*na*escola*no*dia*da*realização*da*Prova*Brasil,*e*que*

por*este*motivo*acabam*sendo*desconsiderados*no*IDEB.*Contudo,*para*regular*essa*

situação*o*INEP*aceita*o*mínimo*de*50%*de*presença*dos*alunos*para*que*o*IDEB*da*

escola*seja*calculado*(SOARESh*XAVIER,*2013).*

* Sobre* esta* questão* em* específico,* existem* números* que* referenciam* essa*

situação*no*contexto*nacional.*Segundo*a*sua*análise,*Soares*e*Xavier*(2013,*p.*916)*

afirmam*que**

[...]*No*ano*de*2011,*voltaram*sem*resposta*14%*dos*testes*do*quinto*ano*e*
22%* dos* testes* do* nono* ano.* São* porcentagens* expressivas* e* que,* se*
correspondentes*aos*alunos*mais*fracos,*fazem*com*que*os*valores*do*IDEB*
das*escolas*com*muitas*ausências*sejam*superestimados.*[...]*Isso*quer*dizer*
que,*mantendo8se*dentro*da*lei,*as*escolas*podem*escolher*seus*melhores*
alunos*e*assim*ter*um*melhor*valor*do*IDEB.*

* A*partir*destas*considerações,*pode8se*afirmar*que,*mesmo*sofrendo*algumas*

críticas,* atualmente,* trata8se* do* melhor* indicador* de* qualidade* educacional,* com*

informação* disponível* em* larga* escala* no* Brasil,* haja* vista* que* ele* tem* sido*

recorrentemente* utilizado* como* parâmetro* para* diversas* análises* em* trabalhos*

acadêmicos.*

Por* fim,* considera8se* o* IDEB* como* uma* etapa* inicial* para* o* processo* de*

reflexão*nas*escolas*em*busca*de*melhores*e*mais*efetivas*práticas*pedagógicas*que*

propiciem*aos*alunos*a*condição*de*aprender*conteúdos*relevantes*para*que*tenham*

uma*vida*digna*(SOARESh*XAVIER,*2013).*

Trata8se* de* uma* etapa* inicial,* pois,* considerar* a* escola* com* melhor*

desempenho* no* IDEB* como* sendo* aquela* que* oferece* a* educação* de* melhor*

qualidade*não*parece*ser*uma*constatação*minimamente*coerente.*
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Evidentemente,* existem* outros* fatores* (como* recursos* disponíveis* e*

características* da* comunidade* na* qual* a* escola* está* inserida),* os* quais* não* são*

considerados* por* este* indicador,* e* que* podem* influenciar* significativamente* no*

desempenho*escolar*(o*chamado*“efeito*escola”).*Em*outras*palavras,*compreende8

se* este* como* sendo* a* capacidade* da* escola* agregar* conhecimento* aos* alunos*

(SILVEIRAh*TAVARESh*SOARES,*2015).*

* Explicando*este*conceito,*entende8se*que*“[...]*O*princípio*da*eficiência*implica*

na*produtividade*do* serviço* prestado*pela* administração*pública,* de*modo*que*os*

recursos* públicos* sejam* bem* destinados,* evitando* desperdícios* e* ineficiências*

[...]”(SILVAh*SOUZAh*ARAÚJO,*2013).*

* Complementarmente,*Fagnani*(2014,*p.*1000)*salienta*a*importância*de*fatores*

como* “[...]* o* tamanho* da* escolah* número* de* alunos* por* sala* de* aulah* turnos* de*

funcionamento* e* tempo* parcialh* organização* escolarh* processos* pedagógicosh*

organização* curricularh* e* políticas* de* acesso,* permanência* e* acompanhamento*

pedagógico”.*

Sabe8se* que* estes* fatores* podem* influenciar* no* aprendizado* e,*

consequentemente*no*desempenho*acadêmico*dos*alunos.*Neste*sentido,*Rodrigues*

Junior*et%al.*(2013,*p.*155)*explicam*que**
Vários*parâmetros*devem*ser*considerados*para*que*se*tenha*uma*gestão*
eficiente*e*eficaz*na*educação*pública,*os*problemas*sociais*existentes*no*
país* influenciam* diretamente* na* qualidade* da* educação,* sendo* que* os*
gestores*encontram*dificuldades*para*alcançar*os*objetivos*que*a*escola*se*
propõe*a*realizar.*Dessa*forma,*é*necessário*que*haja*melhorias*nos*setores*
deficitários*para*que*a*educação*evolua*não*só*em*números,*mas*também*
em*qualidade.*

Portanto,* além* de* questões* atreladas* a* disponibilidade* de* investimento*

financeiro*e*infraestrutura,*o*perfil*socioeconômico*da*comunidade*na*qual*a*escola*

está*inserida*é*um*fator*que*influencia*de*forma*relevante*o*desempenho*do*alunado.*

Entendimento*este*suportado*por*pesquisas*que*comprovam*essa*relação,*conforme*

ilustra* o* Quadro* 3,* o* qual* evidencia* a* importância* da* consideração* dos* fatores*

investimento*financeiro*e*nível*socioeconômico*do*alunado,*sendo*estes*abordados*

nas*próximas*seções.*

*

2.4*INVESTIMENTO*E*EFICIÊNCIA*EM*EDUCAÇÃO!
O*raciocínio*de*que*quanto*maior*o* investimento*em*educação*maior*será*o*

desempenho*escolar*dos*alunos*soa*como*algo* lógico.*Contudo,*esta* relação*nem*
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sempre*é*verdadeira,*como*mostra*uma*simples*comparação*entre*algumas*capitais*

brasileiras,* “[...]* notam8se* situações* como*as* de*Rio*Branco,* Florianópolis* e*Porto*

Alegre,*com*gastos*por*aluno*mais*elevados*e*desempenho*médio*no*IDEB*inferior,*

por*exemplo,*a*Curitiba*[...]*(DIAZ,*2012,*p.*132)”.*

Para*compreender*essa*relação*é* importante*analisar8se*o*cenário*nacional.*

Recentemente* o* documento* Education% at% Glance* 2015,* da* Organização* para*

Cooperação*e*Desenvolvimento*Econômico*(OCDE),*destacou*o*Brasil*como*um*dos*

países* que*mais* investiram* em* educação* nos* últimos* anos.* Em* 2012,* de* todo* o*

investimento* público* feito* no* país,* 17,2%* foram* alocados* no* setor* educacional,*

enquanto*em*2005*esse*percentual*foi*de*13,3%.*Ademais,*em*2000,*2,4%*do*Produto*

Interno*Bruto* (PIB)* foi* aplicado*na*educação,*havendo*um*salto*deste*número*em*

2012,*chegando*a*4,7%*do*PIB*(MEC,*2015).*

Destarte,*Peña,*Albuquerque*e*Daher*(2012,*p.*422)*comentam*que*“a*taxa*de*

crescimento* real* do* investimento* público* direto* em* educação* fundamental* por*

estudante*foi*de*9,5%*ao*ano*entre*2000*e*2009.*Neste*período,*o*gasto*real*médio*

por*aluno*passou*de*R$*1.523*para*R$*3.245”.*

Contudo* ainda* persiste* a* dúvida* se* o* país* investe* muito* ou* pouco* em*

educação.*Para*buscar*sanar*esta*dúvida,*cabe*uma*análise*do*percentual*do*PIB*

investido*em*2012.*Ele*mostra8se*elevado*quando* comparado* com*o* investimento*

médio* realizado* pelos* países* da*OCDE* (3,7%),* porém,* convertendo8o* em*moeda,*

enquanto* o* Brasil* investiu* aproximadamente* 3.000* dólares* anuais* por* aluno*

matriculado*na*educação*básica,*os*países*da*ODCE*despenderam*aproximadamente*

8.900*dólares*para*esta*finalidade*(MEC,*2015).*

Portanto,* percebe8se* que* em* relação* ao* PIB,* o* Brasil* faz* um* considerável*

esforço*no* tocante*ao* investimento*em*educação.*Todavia,*quando*o*convertemos*

este*em*investimento*por*aluno*em*unidade*monetária,*observa8se*uma*significativa*

discrepância* em* relação* ao* montante* investido* por* países* desenvolvidos* em*

educação.*

Voltando* ao* cenário* nacional,* a*mudança* no* grau* de* investimento* ocorrida*

entre* 2005* e* 2012* foi* resultante* de* alterações* na* forma* de* financiamento* da*

educação.* Dentre* os* fatores* responsáveis,* destaca8se* a* criação* do* Fundo* de*

Manutenção* e* Desenvolvimento* da* Educação* Básica* e* de* Valorização* dos*

Profissionais*da*Educação*(FUNDEB),*a*partir*de*2007*(BRASIL,*2016).*
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Com*a*criação*do*FUNDEB,*o*resultado*da*matrícula*tornou8se*determinante*
para*a*redistribuição*de*um*expressivo*volume*de*recursos,*estimado*em*R$*
116*bilhões*para*2013.*O*fundo*determina,*ainda,*que*60%*desses*recursos*
sejam* destinados* ao* pagamento* da* remuneração* dos* profissionais* do*
magistério*da*educação*básica*em*efetivo*exercício*na*rede*pública*(INEP,*
2014,*p.*35).*

Esta* proposta* relaciona8se* com* o* posicionamento* do* Plano* Nacional* de*

Educação*(PNE),*o*qual*defende*a*ideia*de*que*a*qualidade*do*ensino*está*atrelada*

à*valorização*dos*profissionais*do*magistério.*Sendo*esta*alcançada*por*meio*de*uma*

política*capaz*de*articular*a*formação*docente,*as*condições*de*trabalho,*o*salário,*a*

carreira*e*a*formação*continuada*dos*professores*(INEP,*2014).*

Além* deste* avanço,* o* PNE* 201182020* tem* como* meta* a* ampliação* do*

investimento,*chegando*a*10%*do*PIB*em*2020.*Para*apoiar*essa*proposta,*a*Lei*nº*

12.858/2013*define*que*75%*da*captação*de* recursos*provenientes*da* receita*dos*

royalties*do*Pré8sal*sejam*destinados*à*educação.*

Diante* deste* contexto,* num* primeiro* momento,* existe* a* tendência* de*

pressupor8se* que* a* partir* do* incremento* do* investimento* na* educação* a*

disponibilidade* e* qualidade* desta* aumentaria* nas* mesmas* proporções,* ou* seja,*

supostamente*ocorreria*também*um*aprimoramento*do*desempenho*do*alunado.*

Para* verificar* essa* relação,* nos* últimos* anos,* diversos* estudos* foram*

realizados*com*o*objetivo*de*identificar*quais*fatores*ligados*à*escola*teriam*influência*

sobre* o* desempenho* escolar,* entretanto* os* resultados* foram* inconclusivos*

(SALGADO*JUNIORh*NOVI,*2015).*

Recentemente,*alguns*trabalhos*acadêmicos*também*têm*analisado*os*efeitos*

de*fatores*(denominados*inputs)%8%como*a*qualificação*de*professores,*tamanho*das*

turmas,*infraestrutura*etc.*–*sobre*o*desempenho*escolar,*não*havendo*consenso*das*

pesquisas* na* identificação* de* um* padrão,* ocorrendo,* portanto,* uma* variação*

dependendo*do*contexto*inerente*a*cada*estudo*realizado.*

* Desta*forma,*apesar*da*inexistência*de*consenso,*acredita8se*que*

[...]*educação*de*qualidade*custa*caro*e* [...]*o*que*define*a*qualidade*nos*
processos*educativos*é*o* investimento*massivo*na*qualidade*da* formação*
dos*professores*(inicial*e*continuada),*melhoria*nas*condições*de*trabalho,*
salários* dignos* e* infraestrutura* adequada* a* excelência* dos* processos*
educativos*(CHIRINh*BRAND,*2015,*p.*467).*

* Esse* raciocínio* explica* por* que* no* país* existem* iniciativas* de* promover*

incentivos* financeiros* para* as* escolas* que* obtiverem* um* bom* desempenho* nas*

avaliações*em*larga*escala.*
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* Exemplificando*esta*prática,*Andrews*e*Vries*(2012)*comentam*sobre*o*caso*

do*indicador*de*desempenho*escolar*adotado*para*avaliar*escolas*no*Estado*de*São*

Paulo*(IDESP).*

Segundo* os* autores,* ele* tem* sido* utilizado* como* parâmetro* para* distribuir*

incentivos*monetários*a*professores*e*funcionários*por*meio*do*programa*“Bonificação*

por*Resultados”.*Sendo*que,*o*cerne*da*proposta*consiste*na*lógica*de*que,*quanto*

maior* a* nota* da* escola* nesta* avaliação* em* larga* escala,*mais* recursos* o* estado*

direciona*para*ela,*premiando,*portanto,*o*mérito.*

* Sobre* esse* tipo* de* prática,* Fernandes* et% al.* (2012)* apontam* que* existem*

diversas*experiências*de*sistema*de* incentivo,*entretanto,*duas*se*destacam:* (I)*a*

promoção*de*competição*entre*as*escolas,*e*(II)*sistemas*de*accountability.*

* Os*autores*explicam*que*os*sistemas*de*accountability*podem*ser*classificados*

em*dois* tipos:* (1)*hard%accountability*e* (2)*soft%accountability.%As*políticas*de*hard%

accountability*estão*relacionadas*à*atribuição*de*compensações*financeiras*para*os*

funcionários*da*escola,*desde*que*haja*uma*melhoria*do*desempenho*dos*alunos*nas*

avaliações*em*larga*escala.*Já*as* iniciativas*de*soft*accountability%correspondem*à*

divulgação*pública*do*desempenho*das*escolas,*no*intuito*de*que*essa*informação*

possa*ser*usada*pela*sociedade*para*pressionar*os*gestores*e*funcionários*da*escola*

na*busca*por*melhores*resultados.*

* No*tocante*ao*sistema*de*soft%accountability,*Alemira,*Dalben*e*Freitas*(2013,*

p.*1154)*comentam*que*no*caso*brasileiro,*“[...]*esta*lógica*vem*ocorrendo*desde*a*

década* de* 1990,* quando* as* avaliações* externas* passaram* a* ser* inseridas* no*

cotidiano*escolar*através*do*aparato*normativo8jurídico,*vinculando*seus*resultados*

ao*financiamento*da*educação*[...]”.*

Outrossim,*Fernandes*et%al.*(2012,*p.*60)*complementam*essa*informação*ao*

colocar*que*

No* Brasil* [...],* diversas* experiências* de* hard* e* soft% accountability% foram*
implementadas*na*última*década.*A*mais*emblemática*de*todas,*dentro*da*
filosofia* de* soft* accountability,% é* a* divulgação* do* IDEB* (Índice* de*
Desenvolvimento*da*Educação*Básica)*pelo*governo*federal*e*a*vinculação*
deste*a*um*sistema*de*metas*anuais*ao*nível*da*escola*e*redes*de*ensino.*
No* que* se* refere* a* políticas* de* hard% accountability,* podemos* citar* como*
exemplo*o*programa*de* remuneração*por*mérito*do*Estado*de*São*Paulo,*
onde* o* bônus* de* final* de* ano* dos* funcionários* da* escola* está* atrelado* a*
avanços*da*escola*no*IDESP*(Índice*de*Desenvolvimento*da*Educação*do*
Estado*de*São*Paulo).*

Porém,* para* que* de* fato* estas* medidas* tenham* efeito* positivo,* se* faz*

necessária*existência*de*mecanismos*que*tenham*condições*de*inibir*a*ação*de*má*
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fé*dos*atores*envolvidos.*Eventualmente,*podem*ocorrer*casos*em*que*docentes*e*

diretores* que,* dentre* outras*medidas,* por* exemplo,* incentivem* os*maus* alunos* a*

faltarem*no*dia*do*exame,*o*que*consequentemente*pode*colaborar*para*o*aumento*

da* nota* da* escola.* Considerando* situações* como* essa,* Fernandes* et% al.* (2012)*

ponderam*que*é*imprescindível*a*existência*de*sanções*e*punições*para*esse*tipo*de*

comportamento,*a*fim*de*que*estas*não*se*tornem*uma*prática*comum*e*recorrente.*

Por* outro* lado,* para* que* os* sistemas* de* soft% accountability* funcionem*

plenamente,*é*necessário*que*a*informação*(os*índices*de*desempenho*e*as*metas)*

de* fato* cheguem* ao* conhecimento* dos* pais* e* alunos.* Além* disso,* é* também*

importante* que* estas* pessoas* consigam* compreender* o* seu* conteúdo* e,* por* fim,*

devem*existir*mecanismos*eficientes*de*pressão*e*voz*junto*às*escolas*e*SMEs.*

* Além* disso,* para* que* ambas* as* formas* de* accountabiity% tragam* resultados*

efetivos*existem*dois* fatores* relevantes.*O*primeiro*está*vinculado*à*autonomia*do*

diretor* para:* interferir* na* contratação* e* alocação* de* recursos* financeiros,* físicos* e*

humanos* dentro* de* sua* escolah* escolher* diretrizes* pedagógicas,* eh* atuar* sobre* a*

definição*do*currículo.%O*segundo*envolve*o*entendimento*dos*diretores,*professores,*

funcionários,*alunos*e*pais*de*alunos*sobre*como*as*suas*ações*podem*influenciar*os*

índices*de*desempenho*que*avaliam*a*escola.*

Porém,*além*da*questão*financeira,*existe*outro*fator*que*influencia*de*forma*

significativa*o*aprendizado*dos*alunos*e,*consequentemente,*o*seu*desempenho*nas*

avaliações* em* larga* escala.* Trata8se* do*Nível*Socioeconômico* (NSE),* sendo*este*

abordado*na*próxima*seção.*

*

2.5*NÍVEL*SOCIOECONÔMICO!
Apesar*de*existirem*diversas*variáveis*que*afetam*o*desempenho*acadêmico,*

inúmeras*pesquisas*indicam*que*o*NSE*é*o*fator*que*tem*maior*influência*no*processo*

ensino8aprendizagem.*Neste*sentido,*Alves*e*Soares*(2013,*p.*183)*destacam*que**

O* contexto* socioeconômico* das* escolas* é* o* fator* mais* importante* para*
análise*de*resultados*educacionais.*Espera8se,*portanto,*que*uma*escola*que*
atende*a*alunos*com*maior*poder*aquisitivo*e*com*mais* recursos*culturais*
atinja*valores*mais*altos*do*IDEB*[...]*

*

Ademais,*os*autores*ainda*apontam*que**

*
*
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[...]*o*tamanho*da*influência*da*média*do*nível*socioeconômico*no*Brasil*deve*
ser* destacado.*O* país* possui* hoje* um* sistema* de* educação* básica*muito*
segmentado,*com*a*maioria*dos*estudantes*de*nível*socioeconômico*mais*
alto* freqüentando* escolas* privadas.* [...]* A* interação* entre* rede* e* nível*
socioeconômico*médio*da*escola*é*significativa*e*mostra*o*especial*privilégio*
dos*poucos*brasileiros*que*freqüentam*escolas*privadas,*onde*o*nível*médio*
socioeconômico*é*alto*(ALVESh*SOARES,*2013,*p.*156).*

Sobre* tal* afirmação,*Salgado*Junior*et%al.* (2015)* salientam*esta*não*é*uma*

constatação*recente.*Os*autores*afirmam*que*desde*o*estudo*pioneiro*de*Coleman*e*

seus* colaboradores,* publicado* na* década* de* 1960,* sabe8se* que* variáveis*

relacionadas* à* família* possuem* um* poder* preditivo* muito* mais* forte* sobre* o*

desempenho* dos* alunos* do* que* variáveis* relacionadas* à* escola* que* os* alunos*

frequentam.*

[...]* seriam* poucos* os* estudiosos* que* não* entenderiam* que* a* tradição* de*
pesquisa* sobre* o* efeito8escola* e* toda* a* polêmica* da* escola* eficaz* estão*
associadas* (em* sua* origem)* ao* extenso*survey%conduzido* por*Coleman*e*
seus* colaboradores* em*meados* da* década* de* 1960* (FERNANDES*et% al.,*
2014,*p.*60).*

* Explicando* detalhadamente* esta* pesquisa* tão* importante,* Andrews* e* Vries*

(2012,*p.*829)*esclarecem*que**

[...]* Um* dos* mais* conhecidos* estudos* sobre* o* impacto* do* background%
socioeconômico* no* desempenho* escolar* é* o* Relatório* Coleman,* que*
publicou,* nos* anos* 1960,* os* resultados* de* um* amplo* e* detalhado* estudo*
sobre*os*fatores*que*afetavam*o*desempenho*nas*escolas*norte8americanas*
[...]*Os*pesquisadores*aplicaram*controles*estatísticos*para*descontar*o*efeito*
das* características* socioeconômicas* das* famílias* e* concluíram* que* as*
características* da* escola* tinham* um* impacto* muito* pequeno* sobre* o*
desempenho*dos*alunos.*Ou*seja,*o*background%socioeconômico*da*família*
mostrou*ser*o* fator*que*melhor*explicava*o*desempenho*escolar*enquanto*
fatores* como* número* de* alunos* por* classe,* qualificação* de* professores,*
equipamento* escolar* etc.* não* se* mostraram* significativos.* Desde* então,*
diversos*estudos*confirmaram*os*resultados*do*Relatório*Coleman*[...].*

Essa*conclusão*é* também*suportada*por*pesquisas*recentes,*como*Chirin*e*

Brand*(2015,*p.*470),*que,*em*sua*investigação*realizada*no*Brasil,*perceberam*que*

“[...]os* resultados* dos* testes* sofrem* influência* de* variáveis,* como* o* perfil*

socioeconômico* da* família* e* o* nível* de* escolaridade* dos* pais.* Esses* são* fatores*

inerentes*ao*processo*de*avaliação*e*que*acabam*interferindo*em*seus*resultados”.*

* Consequentemente*Almeida,**Dalben*e*Freitas*(2013,*p.*1156)*explicam*que*a*

intenção*do*IDEB*de*sumarizar*a*qualidade*de*ensino*oferecida*a*partir*o*indicador*de*

rendimento*e*do*desempenho*dos*alunos*na*Prova*Brasil*não*parece*viável,*“[...]*já*

que*é*incapaz*de*refletir*a*realidade*das*instituições,*[...]*pelo*que*o*índice*deixa*de*

considerar,*em*especial*o*NSE*da*população*atendida*[...]”.*

Por* conseguinte,* é* importante* frisar* que,* considerando8se* esta* interferência*

“[...]*Um*sistema*educacional*só*pode*ser*dito*de*qualidade*se*suas*desigualdades*



63*

*

são* também*consideradas*na*análise*de* seu*desempenho* [...]* (ALVESh*SOARES,*

2013,*p.*190)”.*

A*partir*destas*considerações*é*conveniente*que*seja*feita*uma*reflexão*acerca*

deste* fator* tão* importante,* ainda*mais* quando* está* se* considerando* um* país* em*

desenvolvimento,*como*o*Brasil.*Neste*sentido,*

[...]*as*evidências*empíricas*indicam*que*ações*sobre*insumos*escolares*têm*
impactos*modestos* sobre* o* desempenho* dos* alunos* [...]* Tais* efeitos* são*
particularmente*pequenos*no*contexto*dos*países*em*desenvolvimento,*onde*
a*maioria*dos*alunos*advém*de*famílias*com*baixo*status*socioeconômico*[...]*
(FERNANDES*et%al.,*2014,*p.*60).*

* Desta*forma,**

[...]*entende8se*que*as*diferenças*socioeconômicas*e*culturais*devem*compor*
uma*análise*explicativa*da*diferença*de*desempenho*dos*alunos,*já*que*não*
considerá8las* significaria,* muitas* vezes,* atribuir* o* título* de* boa* escola* a*
instituições*que,*como*única*e*verdadeira*diferenciação*em*relação*a*outras,*
possui* alunos* de* maior* capital* socioeconômico* e* cultural* (ALMEIDAh*
DALBENh*FREITAS,*2013,*p.*1157).*

Sendo* assim,* a* partir* desta* análise* pode8se* concluir* que* a* elaboração* dos*

índices* utilizados* para* mensurar* a* qualidade* da* educação* deveria* considerar* o*

contexto*no*qual*a*escola*está*inserida,*já*que*o*NSE*dos*alunos*é*a*variável*que*mais*

se*correlaciona*com*suas*notas.*“Logo,*omitir*a*utilização*do*NSE*na*constituição*dos*

índices*é,*minimamente,*desconsiderar*a*influência*dos*fatores*extraescolares*e*o*real*

trabalho*desenvolvido*pela*escola*[...]”(ALMEIDAh*DALBENh*FREITAS,*2013,*p.*1160).*

Em*qualquer*sociedade,*a*classe*social*à*qual*os* indivíduos*pertencem*está*

associada* às* trajetórias* profissionais,* ao* acesso* aos* bens* e* serviços* e* também,*

dentre* outros* fatores,* ao* desempenho* acadêmico* enquanto* estudante* (ALVESh*

SOARES,*2009).*

Em* outras* palavras,* Andrews* e* Vries* (2012,* p.* 843)* enfatizam* que* “[...]* o*

background% socioeconômico* ainda* é* o* principal* fator* explicativo* para* o* nível* de*

desempenho*escolar*[...]”.*

Portanto,*para*que*ocorra*o*aprimoramento*dada*qualidade*da*educação*“[...]*

é* preciso* considerar* insumos* internos* e* externos,* bem* como* seus* processos* no*

interior*das*unidades*escolares”*(CHIRINh*BRAND,*2015,*p.*474).*

Partindo8se* desta* premissa,* a* utilização* única* e* exclusiva* do* IDEB* como*

parâmetro*para*que*a*qualidade*da*educação*seja*aferida*parece*ser*um*equívoco*

metodológico,*haja*vista*que*este*indicador*considera*somente*fatores*inerentes*aos*

processos*internos*das*instituições*de*ensino*avaliadas.*
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Uma* possível* solução* para* melhorar* a* análise* deste* indicador* seria* a* sua*

divulgação*

[...]*de* forma*contextualizada,*que*contenha*pelo*menos*uma*descrição*do*
nível* socioeconômico* das* escolas* ou* dos* municípios.* Idealmente,* outras*
características* das* escolas,* como* sua* infraestrutura,* devem* também* ser*
consideradas.*Isso*não*advoga*que*as*expectativas*relativas*ao*aprendizado*
dos*alunos*devem*ser*diferentes*em*diferentes*municípios,*mas*apenas*que,*
para*atingir*os*aprendizados*necessários,*alguns*cenários*sociais*são*mais*
adversos*do*que*outros*(SOARESh*XAVIER,*2013,*p.*920).*

* Compreende8se,*pois,*que*este*cuidado*metodológico*justifica8se*a*medica*que*

“[...]*há*uma*associação*linear*negativa*e*significativa*entre*os*valores*do*IDEB*e*o*

nível* de* pobreza* nos* municípios,* ou* seja,* quanto* maior* o* número* de* indivíduos*

vivendo*abaixo*no*nível*de*pobreza*no*município,*menor*é*o*desempenho*escolar*[...]”*

(ANDREWSh* VRIES,* 2012,* p.* 834).* Inclusive,* esta* é* a* razão* central* pela* qual* a*

presente*tese*compara*escolas*que*tenham*nível*socioeconômico*similar,*neste*caso*

analisando*instituições*de*ensino*que*recebem*alunos*de*baixo*NSE,*tornando*assim,*

a*amostra*participante*da*pesquisa*mais*homogênea.*

* Para*tanto,*utilizou8se*a*informação*disponibilizada*por*Alves,*Soares*e*Xavier*

(2014).*Os*autores*explicam*que*o*NSE*é*“uma*medida*resultante*da*agregação*de*

indicadores,*obtidos*nos*questionários*contextuais*da*Prova*Brasil,*a*partir*do*nível*de*

escolaridade*dos*pais,*da*posse*de*bens*de*consumo*duráveis*e*da*contratação*de*

serviços*domésticos*[...]*(SOARESh*XAVIER,*2013,*p.*917)”.*

* Para*a*elaboração*deste*indicador*

[...]*foram*utilizados*dados*de*várias*pesquisas*educacionais*realizadas*pelo*
INEP* na* educação* básica* junto* a* escolas* públicas* e* privadas.* Itens* dos*
questionários* respondidos* pelos* alunos* nessas* avaliações* que* guardam*
relação*com*o*construto*teórico*–*a*escolaridade*e*a*posição*ocupacional*dos*
pais*do*aluno*e*a* renda* familiar* (evidenciada*pela*posse*de*bens,*uso*de*
serviços*e*rendimento*de*fontes*diversas)*–*foram*agregados*em*uma*única*
medida*do*nível*socioeconômico*do*aluno.*O*processo*de*agregação*foi*feito*
com* o* uso* de* uma* técnica* estatística*multivariada* denominada* Teoria* da*
Resposta*ao*Item*(TRI)*[...]”*(ALVESh*SOARES,*2013,*p.*184).*

Os*procedimentos*metodológicos*usados*para*a*realização*deste*cálculo*são*

apresentados* no* Anexo* A,* extraído* da* nota* explicativa* elaborada* pelos* autores*

supramencionados.*

Em*suma,*o*indicador*obtido*classifica*o*NSE*das*escolas*numa*escala*de*1*a*

7,*sendo:*(1)*Muito*Baixoh*(2)*Baixoh*(3)*Médio*Baixoh*(4)*Médioh*(5)*Médio*Altoh*(6)*

Altoh*e*(7)*Muito*Alto.*De*forma*que*casos*vinculados*aos*extremos*são*inexistentes.*

Ou*seja,*“[...]*Do*ponto*de*vista*mais*operacional,*o*NSE*é*tomado*como*um*

construto* teórico,* ou* seja,* uma* variável* latente* (não* diretamente* observada)* cuja*
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medida*é* feita*pela*agregação*de* informações*sobre:*a*educação,*a*ocupação*e*a*

riqueza*ou*rendimento*dos*indivíduos*(ALVESh*SOARES,*2009,*p.*2).*

Contudo,*apesar*de*ser*um* fator* relevante,* ressalta8se*mais*uma*vez*que*o*

nível*socioeconômico*não*é*o*único*fator*que*explica*o*desempenho*dos*alunos*da*

educação* básica* nas* avaliações* em* larga* escala.* Isso* é* constatado* por* Tavares*

(2015),* que* em* sua* pesquisa* pondera* que,*mesmo* considerando* que* as* escolas*

analisadas*são*homogêneas*em* termos*do*contexto* familiar*dos*estudantes*e*dos*

insumos* escolares,* ainda* assim,* pode8se* observar* grande* variabilidade* nos*

resultados*obtidos*em*testes*padronizados*em*larga*escala.*

Corroborando*com*este*entendimento,*Mesquita*(2012)*também*afirma*que*as*

escolas* com* níveis* socioeconômicos* semelhantes* e* que* recebem* os* mesmos*

recursos*podem*gerar*ambientes*escolares*muitos*diferentes.*Considerando8se*estas*

premissas,*a*escola*eficiente*seria*aquela*que*pode*contribuir*para*diminuir*o*impacto*

do*nível* socioeconômico,*através*da* transmissão*de*conhecimento*aos*alunos,*de*

forma*que*eles*estejam*preparados*para*o*mercado*de*trabalho,*tendo*também*um*

raciocínio*crítico*e*analítico.*

Finalizadas* as* explanações* acerca* de* questões* como* a* influência* do*

investimento*financeiro*e*do*NSE*nos*resultados*das*escolas*nas*avaliações*em*larga*

escala,*a*próxima*seção*aborda*uma*das* técnicas*utilizadas*nesta* tese,*a*Análise*

Envoltória*de*Dados*(DEA)*

*

2.6*DATA%ENVELOPMENT%ANALYSIS%(DEA)!
Anteriormente* ainda* à* técnica* DEA,* Farrel* (1957)* abordou* uma* questão*

fundamental* utilizada* por* ela,* o* conceito* de* eficiência.* Em* sua* pesquisa,* o* autor*

analisou*a*eficiência*da*produção*agrícola*em*48*unidades*de*produção*por*meio*de*

um*modelo*que*considerava*quatro*inputs*e*um*output.*

Este* estudo* foi* o* alicerce* para* que* Charnes,* Cooper* e* Rhodes* (1978)*

definissem* o* conceito* de* Análise* Envoltória* de* Dados* (DEA).* De* forma* que* este*

consiste*em*uma*técnica*multivariada*não*paramétrica,*a*qual*faz*uso*da*programação*

linear*para*analisar*a*eficiência*de*Unidades*Tomadoras*de*Decisão*(Decision%Making%

Units%–*DMUs)*pertencentes*a*uma*mesma*amostra*analisada,*comparando8as*entre*

si.*
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Na* experiência* referente* à* pesquisa* citada,* foi* realizado* um* estudo* da*

eficiência*envolvendo*unidades*escolares*nos*Estados*Unidos,*contudo*atualmente*a*

técnica* é* largamente* utilizada* também* nas* áreas* de* Engenharia* de* Produção,*

Administração*e*Contabilidade*(PEÑAh*ALBUQUERQUEh*DAHER,*2012).*

* Neste*sentido,*compreende8se*que*a*técnica*“[...]*visa*entender*a*relação*da*

capacidade*de*produção*de*múltiplos*outputs*utilizando*múltiplos*inputs*de*unidades*

produtivas*homogêneas*[...]”*(FALSARELLA*JUNIOR,*2015,*p.*31).*

A* partir* deste* entendimento,* torna8se* possível* identificar* matematicamente*

grupos* de* alto* e* baixo* desempenho* em* relação* ao* processo* que* está* sendo*

analisado.**

Tal*análise*ocorre*por*meio*da*comparação*entre*o*desempenho*das*DMUs*

(frequentemente*consideradas*instituições*de*ensino,*bancos,*usinas,*universidades,*

hospitais,*municípios*e*organizações*em*geral),*sendo*estas*unidades*homogêneas*

que*detêm*autonomia*para*tomar*decisões*e*que*geram*produtos*semelhantes*a*partir*

de* insumos*semelhantes.*Sendo*a*análise*das*DMUs* realizada*conforme* ilustrado*

pela*Figura*2.*

Figura!2!C!Modelo!DEA!

*
Fonte:*elaborado*pelo*autor*

Seguindo8se*este*raciocínio,*de*acordo*com*Peña,*Albuquerque*e*Daher*(2012,*

p.*425),*é*possível*identificar8se*uma*DMU*como*eficiente*quando*esta*unidade*“atinge*

o*nível*máximo*de*Produtividade*Total*dos*Fatores*(PTF),*definida*como*o*quociente*

entre*a*soma*ponderada*dos*m%produtos*produzidos*(y)*e*a*soma*ponderada*dos*n%

insumos*utilizados*(x)”.*

No*caso*da* técnica*criada*por*Charnes,*Cooper*e*Rhodes* (1978),*a*mesma*

ficou* conhecida* como*CCR,* evidentemente* em* razão* das* iniciais* dos* nomes* dos*

autores.*Segundo*Falsarella*Junior*(2015)*nesta*abordagem*assume8se*a*premissa*

de* que* as* DMUs* sempre* operam* em* situações* nas* quais* o* retorno* de* escala* é*

constante.* Em* outras* palavras,* não* haveriam* ganhos* ou* perdas* de* escala* nos*
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ambientes*de*produção*das*Unidades*Tomadoras*de*Decisão*pertencentes*à*amostra*

analisada.*

Por*este*motivo,*este*método*ficou*também*conhecido*como*Constant%Returns%

to%Scale*(CRS),*sendo*que*o*cálculo*dos*escores*de*eficiência*é*dado*pelas*equações*

(4)*e*(5):*

*

,-./01 = /
*34356

378
9:;:5<

:78
   (4) 

%. >.: 
*343@6

378
9:;:@<

:78
≤ 1     (5) 

CD, FG/ ≥ 0 

J = 1,… , L 

D = 1,… , M 

G = 1,… ,N 

Onde: 

•* O1: representa a produtividade de determinada DMU; 
•* PQ": representa os outputs do modelo; 
•* PQ1: Quantidade de output i da DMU em análise; 
•* R#":  representa dos inputs do modelo; 
•* R#1: Quantidade do input I da DMU em análise; 
•* CD, FG/ ≥ 0: representam os pesos das ponderações que serão definidos com a resolução 

do problema de programação fracionária; 
•* s: número de outputs; 
•* N: número de inputs. 

A*partir*da*representação*matemática,*observa8se*que*o*objetivo*é*maximizar*os*

outputs* para* cada* DMU,* considerando* as* restrições:* (1)* tem8se* que* a* soma* dos*

inputs,* multiplicados* por* seus* respectivos* pesos,* devem* ser* igual* a* 1* (condição*

necessária* para* que*o* problema*possa* ser* resolvido*por* programação* linear)h* (2),*

determina*que*os*inputs*têm*que*ser*menores*ou*iguais*aos*outputs.*

Desta*forma:*

•* PQ"*e*R#"*são*os*inputs*e*outputs*da*j8ésima*DMUh*

•* /C/Q*e*F#*representam*os*pesos*(coeficientes*de*ponderação*das*DMUs).**

No*caso*específico*desta*tese,*este*foi*o*método*escolhido*para*o*modelo*DEA*

utilizado,*sendo*que,*neste*caso,*analisa8se*o*processo*de*conversão*de*dois*inputs*
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em* um*output% (conforme* explicado* no* terceiro* capítulo* deste* trabalho* acadêmico,*

denominado* procedimentos* metodológicos).* Com* esta* configuração,* o* Gráfico* 5*

ilustra*a*forma*da*fronteira*de*eficiência*analisada*na*presente*pesquisa.*

Gráfico!5C!Representação!gráfica!da!fronteira!de!eficiência!DEA!CCR!

*
Fonte:*adaptado*de*Falsarella*Junior*(2015)*

Por*meio*da*equação*(4)*é*gerado*um*escore*de*eficiência*para*cada*DMU,*o*

que*permite*identifica8las*como*sendo*eficientes*(aquelas*que*obtiveram*o*resultado*

igual*a*um)*ou*ineficientes*(as*demais*DMUs)*na*realização*do*processo*de*geração*

de*determinados*outputs*a*partir*de%determinados*inputs.%

Ou*seja,**

A*técnica*DEA*se*baseia*no*pressuposto*de*que,*se*uma*unidade*tomadora*
de*decisão*(DMU)*é*capaz*de*produzir*uma*determinada*“saída”*Y*(output)*
utilizando*X*entradas*(inputs),*então*outras*unidades*também*poderiam*fazer*
o* mesmo,* caso* elas* estivessem* atuando* eficientemente* (GIACOMELLOh*
OLIVEIRA,*2014,*p.*138).*

Além*de*fornecer*este*escore,**

[...]* O* DEA* determina* as* mudanças* necessárias* para* que* as* unidades*
ineficientes*se*tornem*eficientes*e*apresenta*várias*soluções*que*possibilitam*
aperfeiçoar*a*eficiência*de*uma*forma*mais*flexível.*O*método*também*pode*
ser* utilizado* na* identificação* de* ociosidades* e* folgas* e* na* formulação* de*
políticas*de*redução*de*insumos*associada*a*investimentos*que*otimizem*a*
eficiência*e*o*porte* ideal*das*unidades”*(PEÑAh*ALBUQUERQUEh*DAHER,*
2012,*p.*424).*

Portanto,*a*eficiência*“[...]*é*avaliada*pela*comparação*entre*a*produtividade*

observada* e* a* produtividade*máxima* que* poderia* ser* alcançada”* (GIACOMELLOh*

OLIVEIRA,*2014,*p.*138).*

É*importante*frisar*que,*para*que*a*aplicação*da*técnica*seja*possível,**

*
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[...]* o* conjunto* das* unidades* deve* ser* homogêneo* e* possuir* as* mesmas*
informações* de* entrada* (inputs)* e* de* saída* (outputs).* Atendendo8se* esta*
premissa,*como*produto*da*Análise*Envoltória*de*Dados*tem8se*a*curva*de*
eficiência* (ou* de* máxima* produtividade),* considerando* a* relação* ótima*
entrada/saída*(GIACOMELLOh*OLIVEIRA,*2014,*p.*133).*

De*acordo*com*Falsarella*Junior,*(2015,*p.*34),*desde*sua*publicação*inicial*em*

1978,* a* técnica*DEA* foi* “[...]* amplamente* explorada* e* ampliada,* foram8se* criados*

centenas* de* métodos* derivados* do* modelo* inicial,* entretanto,* ainda* hoje* as*

modelagens*DEA*mais*utilizados*são*a*CCR*(CHARNESh*COOPERh*RHODES,*1978)*

e*BCC*(BANKERh*CHARNESh*COOPER,*1984)”.*

Explicando* esta* última,* a* publicação* Banker,* Charnes* e* Cooper* (1984)*

distingue8se*do*modelo*CCR*na*medida*em*que*considera*a*existência*de*ganhos*

e/ou* reduções*de*escala,*sendo,*por*este*motivo,*denominada*Variable%Returns% to%

Scale*(VRS).*

Existem* ainda* outros* modelos* DEA,* como* por* exemplo,* o* Slacks=Based%

Measure% (SBM),* proposto* por* Tone* (2001),* entretanto,* como* este* é* comumente*

utilizado*para*mensurar*a*eficiência*em*instituições*bancárias,*não*sendo*este*o*foco*

desta*tese,*acredita8se*que*não*se*faz*necessária*uma*explanação*em*profundidade*

deste*modelo*(FALSARELLA*JUNIOR,*2015).*

Vale*ressaltar*que,*independentemente*da*utilização*do*modelo*CCR*ou*BCC,*

em*ambos*os*casos*existem*duas*formas*de*maximização*da*eficiência:*(1)*reduzindo*

o*consumo*de*insumos,*mantendo8se*o*nível*de*produção*(orientação*ao*insumo*ou*

input)h* (2)* aumentando* a* produção,* mantendo8se* o* mesmo* nível* de* utilização* de*

insumos*(orientação*ao*produto*ou*output)%(PEÑAh*ALBUQUERQUEh*DAHER,*2012).*

Realizada*a*explanação*inicial*sobre*a*Análise*Envoltória*de*Dados,*na*seção*

a*seguir*são*descritas*algumas*pesquisas*que*fazem*aplicação*da*mesma*no*campo*

da*educação*brasileira.*

*

2.6.1!DEA!e!a!eficiência!na!gestão!escolar!
* Conforme* mencionado,* a* ferramenta* DEA* é* comumente* utilizada* para*

realização*de*estudos*em*diversas*áreas,*tais*como*saneamento*básico,*aviação*civil,*

agronegócio,*bancos,*energia,*dentre*outros.*Além*destes*mencionados,*destaca8se*

também*a*sua*aplicação*na*área*da*educação,*portanto,*é*conveniente*que*seja*feita*

uma*explanação*mais*detalhada*neste*sentido.*
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* Especificamente* no* caso* brasileiro,* percebe8se* que* “[...]* os* dados* das*

avaliações* de* larga* escala* sobre* o* desempenho* da* educação* básica* no* Brasil*

levaram*diversos*pesquisadores*a*estudarem*o*problema*da* falta*de*qualidade*da*

educação*brasileira*[...]*(MACHADO,*2013,*p.*44)”.*

* Contudo,* considerando8se* estritamente* o* foco* desta* tese,* na* busca* por*

referências* bibliográficas* alinhadas* ao* tema* proposto* (a* identificação* de*

fatores/práticas*que*possam*influenciar*no*desempenho*escolar),*foram*encontrados*

treze*artigos,*duas*dissertações*de*mestrado*e*duas*teses*de*doutorado,*publicados*

entre* os* anos* de* 2006* e* 2016,* que* utilizaram* a* técnica* DEA* para* avaliação* da*

eficiência*em*educação.*Estas*pesquisas*são*ilustradas*a*seguir*pelo*Quadro*1.*

.*
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!
!
Quadro!1!)!Pesquisas!que!analisam!o!investimento!em!educação!a!partir!da!técnica!DEA!no!Brasil!

Tema! Caráter!da!
Pesquisa! DEA! Título! Autoria! Tipo!de!

pesquisa!

Análise#da#
eficiência#de#
escolas#
municipais#
do#ensino#
fundamental#

#

Quantitativa# BCC# O#Uso#da#DEA#como#Ferramenta#Alternativa#da#Gestão#
Escolar#na#Avaliação#Institucional#

Miranda#e#
Rodrigues#
(2010)#

Artigo#

Qualitativa#e#
Quantitativa#

Entrevistas#/#
Aplicação#de#
questionário#
CCR#e#BCC#

O#desafio#da#construção#de#referências#de#qualidade#para#os#
sistemas#de#ensino:#Uma#avaliação#com#o#uso#da#Análise#

Envoltória#de#Dados#(DEA)#

Miranda#
(2008)# Tese#

Quantitativa#e#
Qualitativa# BCC# Proposta#metodológica:#avaliação#externa#e#desempenho#dos#

alunos#

Salgado#
Junior#e#Novi#
(2014)#

Artigo#

Quantitativa#e#
Qualitativa# BCC#

Proposta#de#práticas#administrativoWpedagógicas#que#possam#
contribuir#para#o#desempenho#dos#alunos#de#escolas#
municipais#do#ensino#fundamental#na#Prova#Brasil#

Salgado#
Junior#e#Novi#
(2015)#

Artigo#

Quantitativa#e#
Qualitativa# BCC#

Boas#práticas#administrativoWpedagógicas#que#colaboram#para#
o#desempenho#dos#alunos#de#escolas#municipais#do#ensino#

fundamental#do#estado#de#São#Paulo#no#IDEB#

Ferreira#
(2015)# Dissertação#

Quantitativa#

DEA#através#
do#Sistema#
Integrado#de#
Apoio#à#
Decisão#
(SIAD)#

proposto#por#
ÂnguloWMeza#
et#al.#(2005)#

Análise#da#eficiência#dos#gastos#públicos#com#educação#nas#
capitais#brasileiras#

Silva,#Souza#e#
Araújo#(2013)# Artigo#

Quantitativa# DEA#BCC# A#eficiência#dos#gastos#públicos#em#educação:#evidências#
nos#municípios#goianos#

Peña,#
Albuquerque#e#
Daher#(2012)#

Artigo#

Quantitativa#
DEA#três#
estágios#

#

Eficiência#das#Escolas#Públicas#Urbanas#das#Regiões#
Nordeste#e#Sudeste#do#Brasil:#Uma#Abordagem#em#três#

estágios#

Carvalho#e#
Sousa#(2014)# Artigo#
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1W# DEA#BCCe#
2W# Fronteira#

Estocástic
a#(SFA)e#

3W# DEA#BCC#
(dados#

ajustados)#
Eficiência#
dos#gastos#
públicos#no#
ensino#

fundamental#
I#

Quantitativa#

DEA#dois#
estágios#

1#–#DEA#BCC#
2#–#Regressão#

Tobit#

Eficiência#dos#sistemas#municipais#de#educação#no#Estado#
de#São#Paulo# Gomes#(2010)# Dissertação#

Eficiência#
dos#gastos#
públicos#no#
ensino#

fundamental#
e#médio#

#

Quantitativa#

DEA#dois#
estágios#
Bootstrap#e#
regressão#

Eficiência#das#escolas#públicas#estaduais#de#minas#gerais#
Delgado#e#
Machado#
(2007)#

Artigo#

Quantitativa# CCR# Avaliação#do#desempenho#das#escolas#públicas#por#meio#de#
Data#Envelopment#Analysis#

Barbosa#e#
Wilhlm#(2009)# Artigo#

Eficiência#
dos#gastos#
públicos#no#
ensino#
superior#

#

Quantitativa# CCR#
Análise#Envoltória#de#Dados#(DEA):#uma#proposta#para#

avaliação#de#desempenho#de#unidades#acadêmicas#de#uma#
universidade#

Giacomello#e#
Oliveira#(2014)# Artigo#

Quantitativa# BCC#
Avaliação#da#eficiência#dos#cursos#de#graduação#da#

Universidade#Federal#do#Ceará#(UFC)#através#da#análise#
envoltória#de#dados#(DEA)#

Cavalcante#e#
Andriola#
(2012)#

Artigo#

Influência#
do#

desempenh
o#da#

educação#
básica#na#
qualidade#
do#ensino#
superior#

Quantitativa# CCR# O#impacto#do#desempenho#das#instituições#de#educação#
básica#na#qualidade#do#ensino#superior#

Gramani#e#
Duarte(2011)# Artigo#

Eficiência#
dos#gastos#
municipais#

Quantitativa# CCR# Análise#da#eficiência#técnica#dos#gastos#com#educação,#
saúde#e#assistência#social#dos#municípios#cearenses#

Machado#
Junior,#Irffi#e# Artigo#



73#

#
em#

educação,#
saúde#e#
assistência#
social#

Benegas(2011
)#

Eficiência#
dos#gastos#
públicos#em#
saúde#e#
educação#

Quantitativa# BCC#
Eficiência#dos#gastos#municipais#em#saúde#e#educação:#uma#
investigação#através#da#análise#envoltória#no#estado#do#Rio#

de#Janeiro#

Faria,#
Jannuzzi#e#
Silva#(2008)#

Artigo#

Eficiência#
das#

prefeituras#
brasileiras#

na#
educação,#
saneamento#
básico#e#

longevidade#

Quantitativa# BCC#
Modelo#de#análise#de#eficiência#na#administração#pública:#
estudo#aplicado#às#prefeituras#brasileiras#usando#a#Análise#

Envoltória#de#Dados#
Jubran#(2006)# Tese#

Fonte:#elaborado#pelo#autor.#
# #
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A#partir#da#análise#do#Quadro#1#é#possível#identificar#que#foram#encontradas#na#

literatura# pesquisas# que# fazem#uso#da#Análise#Envoltória# de#Dados#para# avaliar# a#

eficiência#em#educação,#contudo#estas#são#direcionadas#por#enfoques#distintos.#

PercebeFse#que#existem#trabalhos#que#avaliam#a#eficiência#de#políticas#públicas#

para# segmentos# específicos,# dentre# eles# a# educação# (JURAN,# 2006,# FARIAU#

JANNUZZIU#SILVA,#2008,#MACHADO#JUNIORU#IRFFIU#BENEGAS,#2011).#

Outros#analisam#o#desempenho#de# instituições#do#ensino#superior,# instância#

distinta# do# foco# deste# trabalho# acadêmico# (CAVALCANTEU# ANDRIOLA,# 2012,#

GIACOMELLOU#OLIVEIRA,#2014).##

Também#foi#encontrado,#o#trabalho#de#Gramani#e#Duarte#(2011),#o#qual#tenta#

relacionar#a#influência#da#educação#básica#no#desempenho#do#ensino#superior.#Em#

sua# pesquisa,# os# autores# fazem# uso# da# técnica#DEA#CCR# para# identificar# a# nível#

nacional# como# o# desempenho# da# educação# básica# afeta# a# qualidade# no# ensino#

superior.#Em#suma,#os#autores#buscam#identificar#qual#nível#da#educação#básica#mais#

afeta#a#qualidade#do#nível#superior.#

# Neste#artigo#em#específico,#as#DMUs#analisadas#são#as#Unidades#Federativas#

(UFs)#do#país,#caracterizandoFse,#portanto,#como#uma#investigação#a#nível#macro.#Em#

relação#às# variáveis# consideradas,# foram#definidos# com! inputs:# a#média#das#notas#

IDEB#de#cada#UF#obtida#nos#anos#iniciais#do#ensino#fundamental,#nos#anos#finais#do#

ensino#fundamental#e#no#ensino#médio.#Já#como#output,#foi#considerado#o#Índice#Geral#

de#Curso#(IGC)#médio#de#cada#DMU.#

# TrataFse# de# uma# investigação# interessante,# no# entanto# é# estritamente#

quantitativa#e#não#considera#a#influência#de#fatores#como#investimento#em#educação,#

infraestrutura# e# nível# socioeconômico# das# DMUs# analisadas,# o# que# pode# viesar# o#

resultado,#além#de,#evidentemente,#ser#uma#análise#em#nível#macro#e#que,#portanto,#

não#explora#a#profundidade#dos#dados#governamentais#disponíveis.#

Foram# identificadas# também# duas# pesquisas# que# mesclam# em# sua# análise#

escolas#do#ensino#fundamental#e#médio.#

A#primeira#foi#elaborada#por#de#Delgado#e#Machado#(2007),#este#artigo#faz#a#

utilização#da#técnica#DEA#em#dois#estágios,#para#identificar#a#eficiência#das#escolas#

públicas#estaduais#de#Minas#Gerais.#

O#primeiro#estágio#envolve#a#aplicação#da#Análise#Envoltória#de#Dados,# já#o#

segundo# realiza# uma# regressão# com# variáveis# de# condições# socioeconômicas#
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familiares,#de# infraestrutura#e# características#da#escola.#Sendo#os#dados#obtidos#a#

partir#do#Sistema#Mineiro#de#Avaliação#da#Educação#Pública#(SIMAVE),#do#Sistema#

Informacional# de# Custo# Aluno# (SICA)# e# do# Censo# Educacional# do# Ministério# da#

Educação/# Instituto#Nacional#de#Estudos#e#Pesquisas#Educacionais# (MEC/Inep)#de#

2003.#

# Na#primeira#etapa#a#eficiência#das#escolas#é#calculada#pela#técnica#DEA,#sendo#

definidos#como#inputs#do#modelo:#(1)#custo#por#aluno,#(2)#quantidade#de#professores#

com#formação#superior,# (3)#número#de#salas,#(4)# indicador#de# infraestrutura#e#(5)#a#

VCM#(indicador#que#contempla#a#disponibilidade#ou#não#de#televisão,#computadores#

e# recursos# multimídia).# Já# como# outputs! foram# definidos:# (1)# proficiência# em#

matemática,#(2)#proficiência#em#português#e#(3)#número#de#matrículas#por#ciclo.#

# Em# seguida,# utilizandoFse# os# escores# obtidos# foram# elaboradas# duas#

regressões# considerando# o# grupo# de# características# socioeconômicas# (etnia# do#

aluno(a),#escolaridade#da#mãe,#disponibilidade#de#livros#em#casa,#acesso#domiciliar#a#

internet,# leitura# de# jornais# ou# livros,# não# trabalhar# fora# de# casa,# não#desempenhar#

trabalho#doméstico,#realizar#o#dever#de#casa,#não#ser#reprovado)#e#das#características#

estruturais#da#escola# (merenda#escolar,#presença#de#computadores#e# impressoras,#

recursos#multimídia,# sanitários,# se#a#escola#é# ligada#à# rede#pública#de#energia,#ao#

abastecimento#geral#de#água#e#à#rede#de#esgoto#e#se#possui#coleta#de#lixo).#

Este#artigo#faz#uma#interessante#e#adequada#aplicação#da#técnica#DEA#para#

avaliar#a#eficiência#da#educação#no#estado#de#Minas#Gerais#(MG),#entretanto#ele#limitaF

se#a#realização#de#uma#pesquisa#quantitativa.#Não#há#a#busca#de#informação#a#campo,#

sendo#esta#uma#possível#fonte#de#dados#para#análise.#

Outra#restrição#identificada,#é#que#a#análise#é#feita#em#nível#macro,#pelas#doze#

mesorregiões#geográficas#do#estado,#a#informação#mais#detalhada,#quando#abordada#

a#nível#escola,#por#exemplo,#pode#propiciar#uma#rica#gama#de#informações#a#serem#

consideradas.#

Já#o#segundo#artigo#nesta#linha#de#pesquisa#corresponde#ao#artigo#elaborado#

por# Barbosa# e# Wilhelm# (2009),# este# faz# a# análise# da# eficiência# das# escolas#

pertencentes# ao# Núcleo# Regional# de# Educação# de# Paranavaí# (PR),# sendo# 37# do#

ensino#fundamental#e#28#do#ensino#médio.##

Em#seu#modelo#DEA#CCR#os#autores#consideram#seis#inputs#(renda#média#da#

família,#escolaridade#dos#pais,# tempo#utilizado#pelos#alunos#nos# trabalhos#de#casa,#
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frequência#dos#pais#na#escola,#índice#percentual#de#alunos#que#trabalham#para#ajudar#

a#renda#familiar,#índice#percentual#de#alunos#que#não#vivem#com#a#mãe#e/ou#o#pai)#e#

quatro#outputs# (índice# de# aprovação,# resultado# das# avaliações# do#ENEM#e#SAEB,#

índice# de# evasão# e# índice# de# reprovação),# fazendo# uma# análise# estritamente#

quantitativa#e#chegando#à#conclusão#de#que#para#o#ensino#fundamental#os#insumos#

mais#relevantes#são#o#índice#percentual#de#alunos#que#não#vivem#com#a#mãe#e/ou#o#

pai#e#a#renda#média#da#famíliaU#enquanto#que,#para#o#nível#médio#os#inputs#que#mais#

se#destacam#são#o#tempo#de#estudo#em#casa#e#a#frequência#da#participação#dos#pais#

nas#ações#escolares.#

Considerando#exclusivamente#a#análise#do#ensino#fundamental#I,#a#dissertação#

de# mestrado# de# Gomes# (2010)# utiliza# a# Análise# Envoltória# de# Dados# (BCC)# dois#

estágios#para#avaliar#a#eficiência#dos#sistemas#municipais#de#educação#do#estado#de#

São#Paulo#(SP).#

# Para# tanto,#a#amostra#analisada# foi#definida#a#partir#das#bases#de#dados#do#

Censo#Escolar,#Prova#Brasil,#Finanças#do#Brasil# (FINBRA)#e#do#IDEB,#sendo#todas#

referentes#ao#ano#de#2005.#

# Realizados#os#cortes#por#falta#de#informação#ou#incoerência#nos#dados,#ao#final#

foi#utilizada#a#técnica#DEA#para#analisar#a#eficiência#de#454#DMUs.##

Para#a#utilização#da#técnica#Análise#Envoltória#de#Dados#o#autor#definiu#seis#

variáveis#de# input#(existência#de#laboratório#de#informática,#existência#de#biblioteca,#

razão#entre#a#quantidade#de#alunos#matriculados#e#número#de#funcionários#da#escola,#

razão# entre# a# quantidade# de# alunos# matriculados# e# o# número# de# docentes,#

porcentagem# de# professores# com# ensino# superior# completo,# e# por# último,# o#

investimento# por# aluno)# e# quatro# variáveis# de# output! (nota# de# proficiência# em#

matemática#do# fundamental# I,#nota#de#proficiência#em#português#do# fundamental# I,#

número# de# matriculados# no# ensino# fundamental# e# taxa# de# aprovação# nas# séries#

iniciais)#

# A#partir#da#análise#DEA#foram#identificados#os#municípios#eficientes#do#estado#

de#São#Paulo,#sendo#eles:#Embu,#Guarulhos,#Itanhaém,#Jaú,#Osasco,#Rio#Claro,#São#

Bernardo#do#Campo,#São#José#dos#Campos,#São#Paulo#e#Taboão#da#Serra.!

Posteriormente,# num# segundo# estágio# foi# feito# uso# da# regressão# Tobit,#

considerando# variáveis# que# não# estão# sob# o# controle# da# escola# (como# NSE# dos#

alunos,# por# exemplo),# e# que,# portanto,# não# fizeram# parte# do# modelo# DEA.# Vale#
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ressaltar#que#o# intuito#da#utilização#da# regressão#Tobit# foi#verificar#a# influência#das#

variáveis#analisadas#nesta#etapa#sobre#a#eficiência#identificada#no#primeiro#estágio.!

# Para#tanto,#foram#consideradas#as#variáveis:#(1)#escolaridade#da#mãe#(parcela#

de# mães# de# alunos# com# escolaridade# igual# ou# superior# a# oitava# série# do# ensino#

fundamental),#(2)#sexo#(gênero#masculino#ou#feminino#do#alunado),#(3)#não#reprovado#

(parcela#de#alunos#que#nunca#reprovou#de#ano),#(4)#idade#atraso#(parcela#de#alunos#

que#possuem#onze#anos#ou#mais#na#quarta#série),#(5)#etnia#(parcela#de#alunos#que#se#

consideram#brancos),#(6)#não#trabalha#fora#(parcela#de#alunos#da#quarta#série#que#não#

trabalha#fora#de#casa),#(7)#computador#(parcela#de#alunos#que#tem#computador#em#

casa),#(8)#livros#(parcela#de#alunos#com#mais#de#vinte#livros#em#casa),#(9)#dever#de#

matemática#(parcela#de#alunos#que#fazem#dever#de#matemática).#(10)#PIB#municipal,#

como#indicativo#do#nível#socioeconômico#do#município.#

Passando#aos#artigos#que#analisaram#o#ensino# fundamental#de# forma#geral,#

temFse#a#pesquisa#de#Miranda#e#Rodrigues#(2010).#Em#sua#investigação,#os#autores#

fazem#uso#da#técnica#DEA#BCC#para#analisar#a#eficiência#das#escolas#municipais#do#

ensino# fundamental# em# transformar# os# seus# recursos# (infraestrutura,# número# de#

professores,# biblioteca,# recursos# tecnológicos,# número# de# matrículas# e# nível#

socioeconômico)#em#resultados#(índices#de#aprovação).#

# No#entanto,#não#fica#clara#a#origem#dos#dados#nem#dos#índices#de#aprovação.#

Ademais,#não#é#explicitamente#mencionada#qual#é#a#amostra#analisada.#Além#disso,#

as#foram#identificadas#variáveis#que#teriam#maior#influência#na#eficiência#das#escolas,#

todavia,# não#é#mencionado#como#estas#poderiam#ser#aprimoradas.#Provavelmente#

essa#limitação#seja#decorrente#do#fato#da#pesquisa#ser#exclusivamente#quantitativa,#

não#abordando#procedimentos#de#campos#que#pudesse#elucidar#essa#questão.#

Já#no#trabalho#acadêmico#elaborado#por#Peña,#Albuquerque#e#Daher#(2012),#

por#meio#da#aplicação#da# técnica#DEA#CCR,#é#mensurada#a#eficiência#dos#gastos#

públicos# em# educação# fundamental# nos# municípios# goianos,# analisandoFse# 246#

municípios.#

# O# modelo# contemplou# três# inputs# (despesas# com# pessoal,# despesas# de#

manutenção,#investimento#em#planejamento#e#infraestrutura)#e#cinco#outputs!(taxa#de#

aprovação#da#4ª#série,#taxa#de#aprovação#da#8ª#série,#notas#em#língua#portuguesa#e#

matemática#da#4ª#série,#notas#em# língua#portuguesa#e#matemática#da#8ª#série#e#o#

número#de#matrículas#na#educação#infantil#e#EJA),#sendo#que#todos#os#valores#são#
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médias#das#informações#disponíveis#para#as#edições#de#2005,#2007#e#2009#da#Prova#

Brasil.!

# Por# fim,# os# autores# elaboram# mapas# geográficos# que# identificam#

cromaticamente#o#escore#de#eficiência#dos#municípios#analisados,#o#que#permite#ao#

poder#público#visualizar#facilmente#onde#se#encontram#as#maiores#deficiências.#

# Como# considerações# finais,# os# pesquisadores# apontam# que# uma# maior#

alocação#de#recursos#nas#redes#educacionais#ineficientes#não#garante#a#obtenção#de#

melhores# resultados,# caso# anteriormente# não# sejam# tratadas# as# causas# da# sua#

ineficiência.#Em#outras#palavras,#compreendeFse#que#a#alocação#de#maiores#recursos#

para# unidades# ineficientes# pode# traduzirFse# em# maiores# desperdícios# (PEÑAU#

ALBUQUERQUEU#DAHER,#2012).#

# Dentro#deste#escopo,#outro#trabalho#pertinente#foi#elaborado#por#Silva,#Souza#e#

Araújo# (2013).# Os# autores# realizaram# uma# análise# a# eficiência# em# educação#

fundamental#a#partir#dos#investimentos#realizados#no#setor#nos#anos#de#2007#e#2009#

nas#capitais#brasileiras#fazendoFse#uso#da#técnica#DEA.##

# Foram#considerados#eficientes,#em#transformar#investimento#em#qualidade#na#

educação,#os#municípios#com#maior#IDEB.#Neste#modelo,#o#input#da#análise#DEA#foi#

a#despesa#com#educação#fundamental#e#os#outputs#o#número#de#alunos#matriculados,#

número#de#professores#e#número#de#escolas.##

# AnalisandoFse# o# modelo# proposto,# não# é# possível# perceber# nitidamente# a#

coerência# na# relação# entre# as# variáveis# de# input# e# output,! sendo# que# os# próprios#

autores#sugerem,#para#a#realização#de#estudos#futuros,#a#tentativa#de#aplicação#da#

técnica#DEA,#analisandoFse#outras#combinações#de#variáveis#de#entrada#e#saída.#

# Carvalho# e#Sousa# (2014)# fizeram#uma#aplicação#mais# elaborada# da# técnica#

DEA,#porém#estritamente#quantitativa.#Neste#sentido#foi#realizada#uma#análise#em#três#

estágios# para# comparar# a# eficiência# das# escolas# públicas# urbanas# das# regiões#

nordeste#e#sudeste,#com#o# intuito#de# identificar#o#quão#eficiente#elas#são,#além#de#

quais#fatores#estão#relacionados#ao#seu#grau#de#eficiência#e#onde#elas#se#encontram.#

# A# utilização# desta# técnica,# conjuntamente# com# a# Análise# de# Fronteira#

Estocástica#(SFA),#permitiu#às#autoras#separar#a#medida#de#eficiência#em#três#partesU#

aquela#atribuída#a#fatores#externos,#outra#a#fatores#aleatórios#e#a#última#referente#à#

habilidade#gerencial#do#responsável#pela#escola.#Desta#forma,#indicando#exatamente#
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qual#é#a#eficiência#da#área#de#gestão,#considerandoFse#estritamente#fatores#sobre#os#

quais#ela#pode#atuar.#

Dentre#os#estudos#mencionados,#percebeFse#que#frequentemente#eles#fazem#

uso#de#dados#muito#agregados,#utilizando# indicadores#a#nível# regional#ou#estadual.#

Outros# têm# foco# de# estudo# sobre# o# ensino#médio# ou# educação# superior,# havendo#

ainda,# aqueles# que# analisam# a# eficiência# dos# gastos# públicos,# porém# envolvendo#

numa#mesma#análise#setores#como#educação,#saúde,#segurança#e#assistência#social.#

# Desta#forma,#percebeFse#que#apesar#de#existirem#pesquisas#que#fazem#uso#da#

técnica#DEA#para# analisar# a# eficiência# dos# gastos# públicos# em#educação,# em# sua#

maior# parte# elas# não# fazem#uma#análise# focada#em#segmentos#educacionais,# não#

exploram# a# profundidade# dos# dados# públicos# disponíveis,# ou# ainda,# fazem#

estritamente#o#uso#da#abordagem#quantitativa#ou#qualitativa,#deixandoFse#de#lado#a#

possibilidade# de# obter# informações# complementares# que# busquem# encontrar# a#

explicação#para#os#resultados#encontrados.#

# Neste#sentido,#em#sua#pesquisa,#Zoghbi#et!al.#(2009,#p.#804)#afirmam#que#
[...]# um# passo# natural# de# pesquisa# futura# seria# avaliar# o# desempenho# dos#
Estados# em# educação# usandoFse# dados# em# nível# de# escola.# O# uso# de#
microdados#permitiria#o#controle#adequado#dos#aspectos#socioeconômicos#e#
de#background!familiar#sobre#o#resultado#educacional.#

# Com#base#nestas#considerações,#destacamFse,#portanto,#quatro#pesquisas#que#

fizeram#uso#de#uma#abordagem#bimodal#(qualitativa#e#quantitativa)#para#investigar#em#

profundidade# a# questão# da# eficiência# dos# gastos# públicos# em#educação# no#Brasil,#

sendo#estas#descritas#a#seguir.#

# IniciandoFse#pela#tese#elaborada#por#Miranda#(2008),#ela#destacaFse#pelo#fato#

de#utilizar#simultaneamente#a#abordagem#qualitativa#e#quantitativa.#Em#sua#pesquisa#

o#autor#faz#a#aplicação#da#técnica#DEA#para#avaliar#a#eficiência#das#escolas#municipais#

do#ensino#fundamental#localizadas#na#cidade#de#Campinas#(nos#anos#de#2003#e#2004).#

Num# primeiro# momento,# foi# realizada# a# aplicação# de# questionários# com#

perguntas# fechadas# nas# escolas# analisadas# (direcionados# aos# docentes,# alunos# e#

diretores).# A# partir# destas# informações# foram# realizados# testes# estatísticos# (chiF

quadrado,#Pearson#ou#Spearman)#em#busca#de#correlações#ou#inconsistências#entre#

as#variáveis#analisadas,#identificando#as#que#seriam#utilizadas#no#modelo#DEA#da#tese.#

# Em#seguida#foi#realizada#a#Análise#Envoltória#de#Dados#(BCC#e#CCR)#por#etapa#

do#ensino#fundamental,#sendo,#portanto,#efetuada#uma#análise#com#escolas#da#1ª#a#4ª#

séries#(ensino#fundamental#I)#e#outra#com#escolas#de#5ª#a#8ª#(ensino#fundamental#II).#
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Como#resultado,#identificouFse#que#a#variável#“não#reprovado”#obteve#o#maior#

coeficiente,#confirmando#as#expectativas#de#que#alunos#que#estão#na#série#correta#

apresentam#melhor#desempenho.#Sendo#que#o#aumento#de#1%#na#porcentagem#de#

alunos#que#nunca#reprovaram#poderia#incrementar#a#eficiência#da#DMU#analisada#em#

aproximadamente#14,56%.#

Apesar#da#boa#estruturação#da#tese,#ressaltaFse#que#ela#escolheu#a#amostra#

participante#da#pesquisa#por#conveniência,#não#havendo#justificativas#estatísticas#e/ou#

matemáticas.# Além# disso,# foi# realizada# a# comparação# de# escolas# com# NSE#

consideravelmente#distintos,#procedimento#não#indicado#pela#literatura.#

# Este#foi#o#primeiro#trabalho#acadêmico#identificado#que#tenta#fazer#uso#de#uma#

abordagem#bimodal,#ou#seja,#uma#análise#qualitativa#e#quantitativa.#

#

2.6.2$Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$
Em#meio#à#pesquisa#bibliográfica#realizada,#os#trabalhos#encontrados#que#mais#

se#aproximaram#ao#que#se#propõe#nesta#tese#são#os#artigos#de#Salgado#Junior#e#Novi#

(2014),#Salgado#Junior#e#Novi#(2015)#e#a#dissertação#de#mestrado#de#Ferreira#(2015),#

todos# estes# elaborados# pelo#Grupo# de#Estudos# em#Eficiência# (GREFIC),# o# qual# é#

vinculado#à#Faculdade#de#Economia,#Administração#e#Contabilidade#da#Universidade#

de#São#Paulo,#Campus#Ribeirão#Preto#(FEARPFUSP).#

As#contribuições#de#cada#um#deles#são#descritas#a#seguir,#assim#como#as#suas#

limitações#as#quais#o#presente#trabalho#acadêmico#visou#superar.#

O#artigo#de#Salgado#Junior#e#Novi#(2014)#faz#a#proposta#de#uma#metodologia#

qualiFquanti# para# realizar# o# estudo# de# eficiência# em# escolas#municipais# do# ensino#

fundamental.#

# Para# tanto,# os# autores# propõem# a# sequência# de# duas# etapas.# A# primeira#

envolve#a#utilização#da#Análise#Envoltória#de#Dados#para#a#identificação#dos#grupos#

de#escolas#eficientes#e#ineficientes#em#converter#investimento#financeiro#em#nota#no#

IDEB.#

Com#base#nesta#classificação#é#possível#identificar#quais#são#as#escolas#mais#

adequadas#a#serem#estudadas,#partindoFse#do#pressuposto#de#que#é#coerente#que#se#

compare# unidades# escolares# que# estejam# nos# extremos# do# ranking# gerado# pela#

técnica#DEA,# pois# provavelmente# estas# tenham#práticas# de# gestão# distintas# e# que#

podem#interferir#no#seu#desempenho.#
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# Em#outras#palavras,#o#artigo#propõe#a#utilização#de#um#critério# lógico#para#a#

definição# da# amostra# estudada# em# profundidade,# denotando# uma# significativa#

melhoria#haja#vista#que#se#trata#de#um#critério#mais#bem#embasado#do#que#a#questão#

da#conveniência,#encontrada#em#diversos#trabalhos#acadêmicos.#

# Já# a# segunda# etapa,# envolve# a# realização# de# múltiplos# estudos# de# caso,#

evidentemente#nas#escolas#localizadas#nos#extremos#do#ranking#gerado#pela#Análise#

Envoltória#de#Dados,#a#fim#de#identificar#como#ocorrem#os#processos#internos#destas#

DMUs.#

# Estes#mesmos#autores,#publicaram#uma#aplicação#desta#metodologia,#descrita#

no#artigo#de#Salgado#Junior#e#Novi# (2015).#Nesta#pesquisa,#os# investigadores,#por#

meio# da# comparação# de# sete# escolas# eficientes# e# três# escolas# ineficientes#

identificadas# pela# técnica# DEA# (num# universo# de# 10.157# escolas# analisadas),#

encontraram# vinte# e# seis# práticas# administrativoFpedagógicas,# as# quais# podem#

contribuir# para# o# aprimoramento# do# desempenho# dos# alunos# em# avaliações#

padronizados#de#larga#escala.#

# É#importante#ressaltar#que#foi#utilizada#a#técnica#DEA#BCC,#considerandoFse#o#

investimento#financeiro#como#input#e#a#nota#da#escola#na#Prova#Brasil#de#2011#como#

output.!

# No#mesmo#ano,#Ferreira# (2015)# replicou#em#sua#dissertação#de#mestrado#a#

metodologia#desenvolvia#por#Salgado#Junior#e#Novi#(2014).#Porém,#em#sua#pesquisa#

considerou#apenas#escolas#municipais#do#ensino#fundamental#localizadas#no#estado#

de#São#PauloFSP,#trazendo#os#seguintes#diferenciais.#

# O# primeiro,# diz# respeito# ao# modelo# DEA,# este# contempla# três# inputs#

(investimento#por#aluno,#nível#socioeconômico#da#escola#e#indicador#de#infraestrutura)#

e#um#output#(nota#no#IDEB#2011).#

# O# segundo# corresponde# à# análise# de# cinco# escolas# eficientes# e# cinco#

ineficientes,# distribuídos# em# cinco#municípios,# fazendoFse# inclusive# entrevistas# nas#

respectivas#secretarias#municipais#de#educação.#

# É#importante#ressaltar#que#o#autor#salienta#que#a#inclusão#das#variáveis#de#NSE#

e#infraestrutura,#bem#como#a#restrição#de#se#estudar#escolas#eficientes#e#ineficientes#

que#estivessem#no#mesmo#município# foram#sugestões#da#Fundação#de#Amparo#à#

Pesquisa#do#Estado#de#São#Paulo#(FAPESP),#a#qual#apoiou#a#pesquisa.#
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# O# terceiro# diferencial# corresponde# ao# instrumento# de# pesquisa# utilizado# no#

estudos#de#campo,#o#qual# foi#embasado#no# instrumento#criado#por#Salgado#e#Novi#

(2014)#e# complementado#com# indicadores#provenientes#da# literatura# consultada.#A#

partir# de# sua# aplicação,# o# autor# encontrou# vinte# e# quatro# práticasFadministrativo#

pedagógicas# que# podem# auxiliar# na# melhoraria# do# desempenho# das# escolas#

municipais#de#ensino#fundamental#no#IDEB.#

# Contudo,# apesar# a# investigação# realizada# por# Ferreira# (2015)# ser# a# mais#

completa# realizada# no#Brasil# (considerandoFse# um# enfoque# similar# ao# da# presente#

tese),#no#tocante#à#metodologia#de#pesquisa#utilizada#e#aos#resultados#alcançados,#

identificouFse#quatro#restrições#relevantes.#

# Inicialmente,# acreditaFse# que# a# opção# por# comparar# escolas# eficientes# e#

ineficientes#localizadas#no#mesmo#município#inibe#a#percepção#de#práticas#de#gestão#

que#influenciem#nos#resultados#do#IDEB,#isto#porque#ambas#as#instituições#de#ensino#

estão# sob# a# gestão# da# mesma# Secretaria# Municipal# de# Educação# e# seguem,#

consequentemente,# as# mesmas# diretrizes# administrativas.# Desta# forma,#

caracterizandoFse#como#uma#limitação#da#pesquisa.#

# Outra# questão# importante# é# a# consideração# do# NSE# na# definição# de# quais#

escolas#participarão#do#estudo.#Esse#critério#entrou#na#análise#de#eficiência#DEA#da#

pesquisa,# contudo,# percebeFse# que# foram# comparadas# escolas# com# NSE# muito#

distintos,#variando#entre#as#categorias#“médioFbaixo”#até#“alto”.#

# Ou# seja,# foram# comparadas# escolas# pertencentes# a# contextos#

socioeconômicos# diferentes,# o# que# caracteriza# uma# falha# quanto# ao# critério#

homogeneidade#que#as#DMUs#devem#ter#para#serem#analisadas#pela#técnica#DEA.#

Ademais,# acreditaFse# que# as# práticas# administrativoFpedagógicas# têm# efetividade#

distinta,# dependendo# do# contexto# da# escola# na# qual# ela# é# implementada.# Por#

conseguinte,#a#análise#de#escolas#que#se#enquadrem#em#um#NSE#semelhante#é#um#

fator#relevante#para#a#confiabilidade#dos#resultados#obtidos.#

# A# terceira# restrição# corresponde# ao#modelo# DEA# utilizado# na# pesquisa,# por#

fazer#uso#do#DEA#BCC#dentre#as#escolas#classificadas#como#eficientes#haviam#casos#

em#que#o#IDEB#era#de#até#3,64,#valor#este#classificado#como#baixo,#conforme#a#Tabela#

5.#Este#fato#denota#que#estas#DMUs#obtiveram#um#escore#de#eficiência#elevado#não#

em#virtude#do#seu#desempenho,#mas#sim#do#baixo#NSE,#e,#portanto,#não#se#trata#de#

uma#referência#do#ponto#de#vista#de#gestão.#
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Por# fim,# acreditaFse# que# seja# importante# a# complementação# da# análise#

quantitativa# com# a# elaboração# cálculos# estatísticos# que# permitam# inferir# quais#

variáveis,#provenientes#do#Censo#Escolar#e/ou#Prova#Brasil,#explicam#o#resultado#do#

escore#de#eficiência#obtido#a#partir#da#Análise#Envoltória#de#Dados.#

CompreendeFse,# por# conseguinte,# que# a# presente# tese# segue# uma# linha# de#

pesquisa# similar# à# de# Ferreira# (2015),# porém# buscaFse# aqui# trazer# contribuições#

acadêmicas#inéditas#e#relevantes#a#partir#da#superação#das#limitações#encontradas#

na# investigação#realizada#pelo# referido#autor# (vinculadas#a#escolhas#metodológicas#

explicadas#no#capítulo#a# seguir),# bem#como#da#utilização#de#análises#quantitativas#

mais#elaboradas.#

# Em#suma,#na#bibliografia#consultada#não#foi#encontrada#nenhuma#pesquisa#que#

supra# as# lacunas# apontadas.# Sendo# assim,# acreditaFse# que# a# presente# tese# traz#

contribuições#inéditas#para#o#entendimento#acerca#do#tema#proposto.#

# O#último#tópico#deste#capítulo#aborda#em#específico#como#ocorre#a#gestão#da#

educação#no#estado#do#Ceará,#no#qual#foram#realizados#os#estudos#de#múltiplos#casos#

na# etapa# qualitativa# da# pesquisa,# merecendo,# portanto,# uma# explicação# mais#

detalhada#acerca#do#contexto#educacional.#

#

2.7#A#EDUCAÇÃO#NO#CEARÁ!
# A#gestão#da#educação#no#estado#é#capitaneada#pela#Secretaria#da#Educação#

do# estado# do# Ceará# (SEDUC),# a# qual# segue# procedimentos# administrativos#

semelhante#àqueles#encontrados#no#ambiente#empresarial.#

# No#próprio#site#desta#instituição#identificaFse#a#sua#missão#e#visão,#assim#como#

os# valores# e# objetivos# que# norteiam# a# sua# rotina# de# trabalho.# Ademais# chama# a#

atenção#o# seu# complexo#organograma# (ANEXO#E),# o# qual# envolve#departamentos#

específicos#para#tratar#de#assuntos#como#capacitação#docente,#avaliações#em#larga#

escala,# planejamento# estratégico# financeiro/pedagógico,# planejamento# de# políticas#

educacionais,# tecnologia#da# informação,#projetos#educacionais,#gestão#de# recursos#

humanos,#cooperação#com#municípios,#logística,#dentre#outros.#Ademais,#destacaFse#

aqui,#a#existências#de#quarenta#projetos#que#apoiam#as#escolas#no#aprimoramento#da#

qualidade#da#educação#oferecida#(Figura#3).
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Figura'3')'Projetos'da'Secretaria'da'Educação'do'Estado'do'Ceará'(SEDUC)'

#
Fonte:#adaptado#de#SEDUC#(2016b).#



85#

#

Outro#ponto#relevante,#que#é#a#existência#do#Sistema#Permanente#de#Avaliação#

da#Educação#Básica# do#Ceará# (SPAECE).# Similarmente# ao# que# ocorre# em# outras#

unidades#federativas,#essa#avaliação#em#larga#escala,#criada#em#1992,#abrange#todas#

as#escolas#públicas#(redes#estadual#e#municipal)#do#estado#desde#2003#e#é#aplicada#

com#periodicidade#anual,#envolvendo#desde#as#etapas#de#Alfabetização#até#o#Ensino#

Médio#(SPAECE,#2016)#

# Vale# ressaltar# que# esta# prova# avalia# o# desempenho# dos# alunos# conforme#

padrões#de#desempenho#estabelecidos#para#cada#etapa#da#educação:#

•# Alfabetização:#avalia#a#proficiência#em#leitura#em#cinco#níveis#(não#alfabetizado,#

alfabetização#incompleta,#intermediário,#suficiente#e#desejável)W#

•# 5º#e#9º#do#ensino#fundamental:#avalia#a#proficiência#em#Português#e#Matemática#

em#quatro#níveis#(muito#crítico,#crítico,#intermediário#e#adequado)#

•# Ensino# Médio:# avalia# a# proficiência# em# Português,# Matemática,# Geografia,#

História,#Filosofia,#Sociologia,#Biologia,#Física#e#Química#(escala#de#pontos#de#

0#a#850).#

Além#da#avaliação#aplicada#desta#aos#alunos,#a#partir#de#2008#passaram#a#ser#

utilizados#novos#questionários#direcionados#aos#discentes# (perfil# socioeconômico#e#

hábitos#de#estudos),#docentes#e#diretores.#

É# justamente# com# base# nos# resultados# obtidos,# considerando# também# as#

avaliações#nacionais,#que#o#governo#do#Ceará#define#estratégias#para#a#formulação#

de#políticas#educacionais,#visando#o#aprimoramento#da#qualidade#da#educação.#

Em#resumo,#trata`se#de#uma#gestão#da#educação#que#claramente#é#orientada##
[...]#para#os#moldes#da#eficiência#e#execução#de#projetos#[...]#pautada#sempre#
pelo#discurso#da#gestão#democrática,#ao#mesmo#tempo#em#que#é#moldada#
[...]#na#perspectiva#gerencialista,#resultado#da#descentralização,#na#gestão#por#
resultados# e# na# participação# da# comunidade# escolar# (RAMOSW# LIRAW#
SOARES,#2012).#

#

  

#
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3!PROCEDIMENTOS!METODOLÓGICOS!
#

Este#capítulo#versa#sobre#os#procedimentos#metodológicos#que#orientaram#a#

elaboração#da#presente#pesquisa#e#nortearam#a#consecução#da#mesma.##

Para#que#a#pesquisa#seja#realizada#de#forma#criteriosa,#Oliveira#(#2002,#p.#118)#

explica#que#é#necessário#“[...]#planejar#cuidadosamente#uma#investigação#de#acordo#

com# as# normas# da# Metodologia# Científica,# tanto# em# termos# de# forma# como# de#

conteúdo”.#

Complementarmente,# Soares# (2003,# p.# 42)# salienta# que# “[...]# a# pesquisa#

científica#é#a#realização#de#uma#investigação#planejada,#que#é#desenvolvida#e#redigida#

conforme#normas#metodológicas”.#

Evidentemente,# esse# planejamento# foi# realizado# com# o# intuito# de# atingir# os#

objetivos# inicialmente#propostos,#possibilitando#a#obtenção#de#uma#resposta#para#a#

pergunta#de#pesquisa:#“Quais#são#as#práticas#administrativo`pedagógicas#que#podem#

influenciar# positivamente# no# desempenho# das# escolas# municipais# do# ensino#

fundamental,#de#baixo#nível#socioeconômico,#no#IDEB?”.#

Para# tanto,# faz`se# necessária# a# utilização# do# método# científico,# sendo# este#

caracterizado#por#Severino#(2007,#p.#102)#como#um#
[...]# elemento# fundamental# do# processo# do# conhecimento# realizado# pela#
ciência#para#diferenciá`la#não#só#do#senso#comum,#mas#também#das#demais#
modalidades# de# expressão# da# subjetividade# humana# [...].# Trata`se# de# um#
conjunto#de#procedimentos#lógicos#e#de#técnicas#operacionais#que#permitem#
o#acesso#às#relações#causais#constantes#entre#os#fenômenos#[...].#

Complementarmente,#Almeida#(2001,#p.#19)#esclarece#que#este#“[...]#conjunto#

de#procedimentos#é#adotado#em#estudos#aos#quais#se#atribui#a#confiabilidade#do#rigor#

científico”.# Portanto,# a# utilização# do# método# científico# mostra`se# como# sendo#

adequada#e#necessária,#uma#vez#que#o#mesmo#envolve#conhecimentos# teóricos#e#

práticos,# além# da# capacidade# de# manipular# técnicas# para# atingir# os# objetivos#

estipulados#(OLIVEIRA,#2002).#

Desta#forma,#a#seguir#inicia`se#a#explicação#dos#procedimentos#metodológicos#

adotados#pelo#delineamento#da#pesquisa.#

#

3.1#CLASSIFICAÇÃO#DA#PESQUISA!
Nesta#seção#são#definidas#as#questões#que,#de#acordo#com#Gil#(1999,#p.#64),#

referem`se# “[...]# ao# planejamento# da# pesquisa# em# sua# dimensão# mais# ampla,#



88#

#

envolvendo#tanto#a#sua#diagramação#quanto#a#previsão#de#análise#e#interpretação#dos#

dados”.#

No#tocante#à#tipologia#da#presente#pesquisa,#esta#se#caracteriza#como#sendo#

explicativa#aplicada.#Em#outras#palavras,#
[...]#é#aquela#que,#além#de#registrar#e#analisar#os#fenômenos#estudados,#busca#
identificar# suas# causas,# seja# através# da# aplicação# do# método# o#
experimental/matemático,# seja# através# da# interpretação# possibilitada# pelos#
métodos#qualitativos#(SEVERINO,#2007,#p.#123).#

Ou#seja,#“são#aquelas#pesquisas#que#têm#como#preocupação#central#identificar#

os#fatores#que#determinam#ou#que#contribuem#para#a#ocorrência#dos#fenômenos”#(GIL,#

1999,#p.#44).#Portanto,#“[...]#Como#o#nome#indica,#seu#interesse#está#em#responder#por#

que#ocorre#um#fenômeno#e#em#quais#condições#[...]”#(SAMPIERIW#COLLADOW#LUCIO,#

2006,#p.#107).#

Ademais,# segundo# Gil# (1999,# p.# 44),# “esse# é# o# tipo# de# pesquisa# que# mais#

aprofunda#o#conhecimento#da#realidade,#por#que#explica#a#razão,#o#porquê#das#coisas”.#

Além#disso,#esta# investigação#mostra`se#como#sendo#aplicada,#pois,#“[...]# faz#

uso# dos# conhecimentos# que# já# foram# sistematizados,# com# o# intuito# de# solucionar#

problemas#organizacionais#ou#do#ser#humano#[...]”#(ALMEIDA,#2011,#p.#31).#

É#importante#ressaltar#que#esta#tese#se#caracteriza#pelo#uso#de#um#modelo#não`

experimental,#uma#vez#que#as#variáveis#analisadas#não#são#manipuláveis,#ou#seja,#

não# são# controladas# pelo# pesquisador.# Sampieri,# Collado# e# Lucio# (2006,# p.# 225)#

explicam#que#esse#modelo#de#pesquisa#
[...]#centra#em:#a)#analisar#qual#é#o#nível,#estado#ou#a#presença#de#uma#ou#
diversas#variáveis#em#dado#momentoW#b)#avaliar#uma#situação,#comunidade,#
evento,# fenômeno#ou#contexto#em#um#ponto#do# tempo,#e#c)#determinar#ou#
situar#qual#é#a#relação#entre#um#conjunto#de#variáveis#em#um#momento.#

Já# em# relação# aos# procedimentos# adotados,# este# trabalho# acadêmico#

enquadra`se#como#sendo#ex#post#facto,#
[...]# este# tipo# de# estudo#é# feito# depois# que#o# fato# ocorreu,# de#modo#que#o#
pesquisador# não# pode# interferir# nas# variáveis.# Um# exemplo# desse# tipo# de#
estudo# seria# a# avaliação# do# desempenho# de# trabalhadores# de# uma#
organização#ao# longo#dos#últimos#anos,# correlacionando#com#as#chefias#e#
respectivos#estilos#gerenciais#no#período#(ALMEIDA,#2011,#p.#34).#

No#tocante#aos#métodos#utilizados,#optou`se#por#utilizar#a#pesquisa#bibliográfica#

e#o#estudo#de#caso.#Severino#(2007,#p.#122)#aponta#que#a#pesquisa#bibliográfica#“[...]#

é# aquela# que# se# realiza# a# partir# do# registro# disponível,# decorrente# de# pesquisas#

anteriores,#em#documentos#impressos,#como#livros,#artigos,#teses#etc.#[...]”.#
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Quanto#ao#estudo#de#caso,#o#mesmo#“[...]#é#caracterizado#pelo#estudo#profundo#

e#exaustivo#de#um#ou#de#poucos#objetos,#de#maneira#a#permitir#o#seu#conhecimento#

amplo#e#detalhado”#(GIL,#1999,#p.#72).#

É#relevante#frisar#que#o#estudo#de#caso#é#
[...]#um#método#qualitativo#capaz#de#apreender#o#suficiente#sobre#o#caso#para#
absorver#os#significados#complexos#de#um#fenômeno#específico#[...],#passa#a#
ser# uma# possibilidade# capaz# de# compreender,# de# modo# consistente# e#
aprofundado,#a#prática#da#Gestão#nas# instituições#escolares#brasileiras# [...]#
(NEISW#PEREIRA,#2015,#p.#180).#

Por# fim,#em#virtude#da#complexidade#do# tema#deste# trabalho#acadêmico,# foi#

realizada# uma# abordagem# bimodal# de# duas# etapas# (quantitativa# e# qualitativa)#

(SAMPIERIW#COLLADOW#LUCIO,#2006),#explicada#detalhadamente#na#próxima#seção.#

!
3.2#MÉTODO#DE#PESQUISA!

A#preocupação#da#ciência#gira#em# torno#dos# fenômenos#por#ela#analisados.#

Neste#sentido,##Rudio#(2004,#p.#9)#comenta#que#“chama`se#“realidade#empírica”#tudo#

o#que#existe#e#pode#ser#conhecido#através#da#experiência”.#

Para#tanto,#se#faz#necessária#a#utilização#de#um#método#de#pesquisa,#sendo#

que#este#envolve#um#“conjunto#de#processos#pelos#quais#se#torna#possível#conhecer#

uma#determinada#realidade#[...]”#(OLIVEIRA,#2002,#p.#57).#

Basicamente,#o##objetivo#é#“[...]#proporcionar#ao#investigador#os#meios#técnicos#

para#garantir#a#objetividade#e#a#precisão#no#estudo#dos#fatos#sociais”#(GIL,#1999,#p.#

33).#Fornecendo#a#orientação#necessária#para#a#adequada#obtenção,#processamento#

e#validação#dos#dados#referentes#à#problemática#investigada.#

Contudo,#Gil#(1999,#p.#33)#explica#que#“com#frequência#dois#ou#mais#métodos#

são#combinados.#Isto#porque#nem#sempre#um#único#método#é#suficiente#para#orientar#

todos#os#procedimentos#a#serem#desenvolvidos#ao#longo#da#investigação”.##

Por#este#motivo,#o#método#de#pesquisa#utilizado#nesta# investigação# faz#uma#

aplicação#da#metodologia#desenvolvida#por#Salgado#Junior#e#Novi#(2014),#adaptando`

a#ao#propósito#desta#tese#e#complementando`a#conforme#descrito#mais#adiante.#

Logo,#optou`se#por#uma#abordagem#mista#(qualitativa#e#quantitativa)#em#virtude#

da#complexidade#do#fenômeno#analisado,#além#do#fato#da#metodologia#escolhida#ter#

sido#criada#especificamente#para#pesquisas#na#área#de#educação.#
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Fazendo`se#uma#análise# sobre#ambas#as#abordagens,# sabe`se#que#durante#

várias# décadas# foi# considerado# que# os# enfoques# quantitativo# e# qualitativo# eram#

perspectivas#opostas,#inconciliáveis#e#que#não#deveriam#se#mesclar.#

Os#críticos#do#enfoque#quantitativo#acusam`no#de#ser#“impessoal,#frio,#limitado#

fechado#e#rígido”.#Por#sua#vez,#os#críticos#do#enfoque#qualitativo#o#consideram#“vago,#

subjetivo,#inválido,#meramente#especulativo,#sem#possibilidade#de#réplica#e#sem#dados#

sólidos#que#apoiem#as#conclusões”#(SAMPIERIW#COLLADOW#LUCIO,#2006,#p.#11).#

Percebe`se,#portanto,#que#cada#abordagem#tem#suas#próprias#características#e#

peculiaridades,#as#quais#são#ilustradas#pela#Figura#4.#
Figura!4!8!Abordagem!Qualitativa!x!Abordagem!Quantitativa!

#
Fonte:#Adaptado#de#Sampieri,#Collado#e#Lucio#(2006,#p.#96)#

Entretanto,#Yin#(#2010,#p.#87)#explica#que#“A#pesquisa#dos#métodos#mistos#pode#

permitir#que#os#pesquisadores#abordem#questões#de#pesquisa#mais#complicadas#e#

coletem#uma#série#mais#rica#e#mais# forte#de#evidências#do#que#poderiam#obter#por#

qualquer#método#único#isolado#[...]”.#

Da#mesma#forma,#autores#como#Almeida#(2011)#e#Richardson#(1999)#reforçam#

a# contribuição# positiva# que# pode# ser# obtida# através# da# utilização# de# ambos# os#
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enfoques# de# forma# complementar,# permitindo# a# compensação# das# potenciais#

deficiências#de#cada#um.#

No#tocante#a#esta#questão,#em#sua#recente#pesquisa#realizada#nas#bases#de#

dados# Portal# de# Periódico# CAPES/MEC,# Scientific/ Periodicals/ Electronic/ Library#

(Spell)# e#Ebsco#Host,#Neis# e#Pereira# (2015)# encontraram#apenas# sete# artigos# que#

empregam# a# metodologia# do# estudo# de# caso# para# analisar# a# gestão# das# escolas#

brasileiras,#sendo#todos#um#estudo#de#caso#único.#

Diante#deste#contexto,#os#autores#apontam#que#a#utilização#de#um#estudo#de#

múltiplos#casos,#ou#a#complementação#da#investigação#com#informações#provenientes#

de#uma#análise#quantitativa#enriqueceria#os#resultados#das#pesquisas.#

Corroborando# com# essa# perspectiva,# é# de# notório# conhecimento# que# os#

benefícios# gerados# a# partir# da# utilização# das# duas# abordagens# simultaneamente#

mostram`se# relevantes,# e# por# este# motivo,# tem# se# ampliado# a# utilização# desta#

abordagem#mista#no#meio#acadêmico.#Ratificando#esta#afirmativa,#Sampieri,#Collado#

e#Lucio#(2006,#p.#12)#reiteram#que,#“se#revisarmos#os#estudos#científicos#realizados#

nos#últimos#anos#[...],#observaremos#uma#tendência#crescente#nesse#sentido:#a#fusão,#

o#casamento#quanti`quali”.#

Contudo,#em#sua#pesquisa,#que#analisou#exclusivamente#trabalhos#acadêmicos#

sobre#o#tema#educação,#Neis#e#Pereira#(2015,#p.#191)#afirmam#que#“[...]#nenhum#dos#

artigos#analisados#se#embasou#em#dados#quantitativos#e,#portanto,#se#caracterizam#

exclusivamente#como#qualitativos#[...]”.#Ou#seja,#aparentemente#a#abordagem#quanti`

quali#não#é#comumente#utilizada#em#pesquisas#vinculadas#a#esta#temática.##

Entendimento#este#compartilhado#pela#presente#tese,#pois,#para#a#elaboração#

do#referencial#teórico#foi#realizada#a#busca#por#referências#bibliográficas#alinhadas#ao#

tema#da#pesquisa.#Como# resultado,# conforme# já# relatado#no# tópico#2.6.1#DEA#e#a#

eficiência#na#gestão#escolar,#foram#encontrados#apenas#treze#artigos#científicos,#duas#

dissertações#de#mestrado#e#duas#teses#de#doutorado,#dos#quais#treze#realizaram#uma#

investigação#estritamente#quantitativa,#enquanto#apenas#quatro#fizeram#uso#de#uma#

abordagem#mista.#

Ainda#sobre#a#utilização#dos#enfoques#quantitativo#e#qualitativo,#os#estes#podem#

ser# utilizados# de# três# formas:# (1)#Modelo# de# duas# etapas,# (2)#Modelo# de# enfoque#

dominante#e#(3)#Modelo#misto#(SAMPIERIW#COLLADOW#LUCIO,#2006).#Dentre#os#três,#

a#presente#pesquisa#caracteriza`se#como#sendo#um#modelo#de#duas#etapas.#
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Neste#caso,#a#primeira#etapa#envolve#uma#abordagem#quantitativa#a#partir#da#

aplicação#da#Análise#Envoltória#de#Dados#(DEA).#Procedimento#realizado#com#o#intuito#

de#estabelecer#um#escore#que#classifica#as#escolas#municipais#do#ensino#fundamental#

de#baixo#nível#socioeconômico,#a#nível#Brasil,#quanto#ao#seu#desempenho#no#IDEB#

2013,# proporcionalmente# ao# nível# sócio# econômico# da# escola# e# à# média# do#

investimento# financeiro# por# aluno# realizado# nos# anos# anteriores# (2009`2012).# Tal#

modelo#teórico#permite#uma#seleção#criteriosa#das#escolas#que#participaram#da#etapa#

qualitativa#desta#pesquisa.#

Ressalta`se#que#esta#é#uma#das#vantagens#da#utilização#da#Análise#Envoltória#

de#Dados#para#a#escolha#das#escolas#participantes#da#pesquisa,#pois#ela#permitiu#a#

identificação#dos#grupos#eficientes#e#ineficientes#em#relação#ao#modelo#DEA#utilizado,#

o#qual#será#explicado#em#detalhes#mais#adiante.#

Portanto,# optou`se# pela# utilização# de# um# critério# lógico# para# a# escolha# das#

escolas#analisadas#nesta# tese,#provido#pela# técnica#empregada,#em#detrimento#do#

critério#de#conveniência#comumente#utilizado#em#algumas#pesquisas.#

Essa#informação#foi#subsídio#para#a#segunda#etapa#(qualitativa),#a#qual#faz#um#

estudo# de#múltiplos# casos# em# 4# escolas# de# cada# categoria,# além# das# secretarias#

municipais#de#suas#respectivas#cidades,#conforme#ilustra#a#Figura#5.#
Figura!5!8!Processo!de!escolha!das!escolas!participantes!da!etapa!qualitativa!

#
Fonte:#elaborado#pelo#autor#
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Nesta#etapa#final,#a#partir#da#realização#de#entrevistas#semiestruturadas#com#

informantes`chave,# observação# sistemática# e# análise# de# documentos,# obteve`se#

informações#sobre#as#práticas#administrativo`pedagógicas#inerentes#a#cada#instituição#

participante#da#pesquisa.#

Posteriormente# foi# efetuada# a# consolidação# dos# dados# por# agrupamento#

(instituições#eficientes#e#ineficientes),#o#que#permitiu#a#identificação#de#um#padrão#de#

práticas#inerente#a#cada#uma#das#categorias.#

Esse#tipo#de#procedimento#levou#à#identificação#de#indícios#de#que#as#práticas#

administrativo`pedagógicas,# identificadas# exclusivamente# no# grupo# de# escolas#

eficientes,#podem#contribuir#de#forma#positiva#para#o#desempenho#de#outras#escolas#

com#características#semelhantes#no#IDEB.#

Vale#ressaltar#que,#em#virtude#da#inviabilidade#(em#relação#à#disponibilidade#de#

tempo# e# recursos# financeiros)# da# análise# de# um# número# de# casos# que# seja#

estatisticamente# representativo# da# realidade,# a# generalização# dos# resultados# aqui#

obtidos#não#é#um#objetivo#desta#tese.#

Conforme# explicado# por# Gil# (1999,# p.# 62),# “[...]# a# generalização# deve# ser#

constatada#a#partir#da#observação#de#casos#concretos#suficientemente#confirmadores#

dessa#realidade”.#

Todavia,#Oliveira# (2002,#p.#62)# faz#uma# ressalva#quanto#a#essa#questão,#ao#

afirmar#que#“Certamente#a#indução#científica#é#imperfeita#e,#portanto#passível#de#erro,#

mas#é#a#linha#de#raciocínio#mais#empregada#nas#ciências,#pois#na#prática#nem#sempre#

é#possível#observar#todos#os#fatos#ou#fenômenos”.#

#

3.3#ETAPA#QUANTITATIVA!
Frequentemente# as# pesquisas# explicativas# fazem# uso# de# uma# análise#

quantitativa.# Nesta# lógica,# Soares# (2003,# p.# 17)# recomenda# “[...]# a# utilização# da#

abordagem#quantitativa#[...]#nas#investigações#que#procuram#determinar#relações#de#

causalidade#entre#fenômenos”.#Ponderação#esta#que#converge#com#um#dos#objetivos#

desta# tese,# conforme# mencionado# anteriormente,# a# identificação# de# práticas# que#

influenciem# positivamente# no# desempenho# das# escolas# municipais# do# ensino#

fundamental,#de#baixo#nível#socioeconômico,#no#IDEB.#
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Portanto,# compreende`se#que#por#meio#desta#quantificação#é#possível# obter#

melhor#“entendimento#do#comportamento#de#diversos#fatores#e#elementos#que#influem#

sobre#determinado#fenômeno”#(RICHARDSON,#1999,#p.#71).#

Quanto#à#razão#central#da#opção#para#o#uso#desse#tipo#de#abordagem#neste#

trabalho#acadêmico,#tal#utilização#
[...]#caracteriza`se#pelo#emprego#da#quantificação#tanto#nas#modalidades#de#
coleta# de# informações,# quanto# no# tratamento# delas# por# meio# de# técnicas#
estatísticas# [...]# representa,#em#princípio,#a# intenção#de#garantir#a#precisão#
dos#resultados,#evitar#distorções#de#análise#e#interpretação#(RICHARDSON,#
1999,#p.#70).#

Portanto,#esse#tipo#de#estudo#aplica#o#“[...]#uso#de#ferramentas#estatísticas#para#

o#tratamento#dos#dados,#visando#medir#as#relações#existentes#entre#as#variáveis,#que#

por#sua#vez#são#previamente#estabelecidas#[...]”# (ALMEIDA,#2011,#p.#32).#No#caso,#

foram# realizadas,# após# a# Análise# Envoltória# de# Dados,# a# Análise# de# Quintil# e# a#

Regressão#Logística#para#verificar#a#influência#de#algumas#variáveis#no#escore#DEA#

das#escolas#pertencentes#à#amostra#analisada.#Portanto,#caracterizando`se#como#uma#

aplicação#de#DEA#em#dois#estágios.#

Complementarmente,# Oliveira# (2002,# p.# 15)# pontua# que# a# utilização# desta#

abordagem#
[...]#significa#quantificar#opiniões,#dados,#nas#formas#de#coleta#de#informações,#
assim#como#também#percentagem,#média,#moda,#mediana#e#desvio#padrão,#
até# as# de# uso#mais# complexo# como# coeficiente# de# correlação,# análise# de#
regressão#etc.,#normalmente#utilizados#em#defesas#de#teses.#

Contudo,#Richardson,#(1999,#p.#71)#salienta#que#“A#qualidade#dos#estudos#[...]#

é#determinada#não#só#pela#complexidade#do#modelo#ou#pelas#sofisticadas#técnicas#de#

correlação# usadas,#mas# também# por# seu# nível# de# planejamento# e# fundamentação#

teórica#[...]”.#

Por# conseguinte,# uma# questão# importante# é# a# explicação# das# razões# que#

levaram#à#escolha#pela#utilização#da#Análise#Envoltória#de#Dados#em#dois#estágios,#a#

qual#é#realizada#no#tópico#a#seguir.#

#

3.3.1!Escolha!da!técnica!DEA!
Ainda# na# proposta# de# projeto# de# pesquisa# que# deu# origem# a# esta# tese,#

pressupunha`se#que#provavelmente#haveria#uma#forte#correlação#entre#investimento#

financeiro#e#a#nota#das#escolas#no#IDEB.#Para#averiguar#essa#hipótese,#levantaram`

se#os#dados#referentes#às#notas#das#escolas#municipais#do#ensino#fundamental,#de#
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baixo#nível#socioeconômico#no#IDEB#2013#(INEP)#e#os#mesmos#foram#comparados#

com#as#respectivas#médias#de#investimento#anuais#por#aluno#(FINBRA).#

A#partir#desta#análise,#a#suposição#inicial#mostrou`se#inconsistente,#conforme#

ilustrado#pelo#Gráfico#6.#
Gráfico!6!8!Investimento!financeiro!(200982012)!x!IDEB!2013!
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Fonte:#elaborado#pelo#autor#
Analisando`se# o# gráfico# acima,# pode# ser# claramente# identificada# a# baixa#

correlação#existente#entre#a#média#do#investimento#financeiro#(2009`2012)#e#a#nota#no#

IDEB#de#cada#escola.#A#partir#desta#constatação,#procedeu`se#a#mesma#análise#(vide#

Gráfico#7)#para#a#variável#“Nível#Socioeconômico#da#Escola#(NSE)”,#uma#vez#que#a#

mesma# é# frequentemente# referenciada# na# literatura# como# sendo# o# fator# de# mais#

significativa#influência#no#desempenho#escolar.#
Gráfico!7!8!Relação!NSE!x!IDEB!2013!

#
Fonte:#elaborado#pelo#autor#



96#

#

Contudo,#mais#uma#vez#foi#identificada#baixa#correlação#entre#as#variáveis.#Esta#

informação# foi# determinante# para# a# escolha# quanto# a# aplicação# de# técnicas#

paramétricas#ou#não`paramétricas#para#as#análises#estatísticas,#considerando`se#que#

“[...]#Cada#tipo#possui#características#e#pressuposições#que#as#sustentamW#a#escolha#

de# que# tipo# de# análise# efetuar# depende# dessas# pressuposições”# (SAMPIERIW#

COLLADOW#LUCIO,#2006,#p.#447).#

Complementarmente,#sabe`se#que#as#variáveis#utilizadas#pela#técnica#DEA#não#

podem#ter#forte#correlação#entre#si,#por#esse#motivo#tal#condição#também#foi#verificada,#

conforme#ilustra#o#Gráfico#8.#
Gráfico!8!8!Relação!Investimento!financeiro!médio!por!aluno!(200982012)!x!NSE!

#
Fonte:#elaborado#pelo#autor#

Efetuadas# estas# considerações,# é# importante# ressaltar# que,# para# realizar#

análises#paramétricas#devem#ser#atendidos#alguns#pressupostos#estatísticos,#além#de#

ser#necessário#ter#o#conhecimento#sobre#qual#é#a#distribuição#dos#dados#(SAMPIERIW#

COLLADOW#LUCIO,#2006).#

Neste# sentido,# buscou`se# identificar# se# o# escore# DEA# da# base# de# dados#

analisada#segue#uma#distribuição#normal,#todavia,#conforme#mostra#a#Figura#17,#este#

não# é# o# caso.# Destarte,# como,# não# foi# possível# identificar# um# tipo# específico# de#

distribuição,#optou`se#pelo#uso#de#uma#técnica#não#paramétrica,#a#qual#não#pressupõe#

esse#entendimento.#

Vale#frisar#que#“[...]#até#onde#se#sabe,#é#evidente#que#não#existe#um#consenso#

sobre#qual#dos#dois#métodos#(paramétrico#ou#não`paramétrico)#é#o#mais#adequado#na#

educação”#(PEÑAW#ALBUQUERQUE#W#DAHER#(2012,#p.#425).#Contudo,#neste#caso,#
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em#específico,#as#técnicas#não`paramétricas#mostram`se#como#sendo#a#opção#mais#

indicada.#

Compreende`se#que#cada#uma#das#escolas#analisadas#caracteriza`se#por#ser#

uma#Unidade#Tomadora#de#Decisão#(Decision/Making/Unit/–/DMU),#portanto#a#Análise#

Envoltória#de#Dados#foi#escolhida#já#que#os#pré`requisitos#estabelecidos#por#Cooper,#

Seiford#e#Tone#(2007)#para#o#seu#uso#são#plenamente#atendidos,#sendo:#(1)#as#DMUs#

devem#ser#comparáveis,#ou#seja,#devem#ter#objetivos#similares#e#realizar#as#mesmas#

atividadesW#(2)#as#DMUs#devem#operar#com#múltiplos#inputs#e#outputsW#(3)#as#DMUs#

analisadas#devem#usar#os#mesmos#inputs#e#outputs,#variando#apenas#a#intensidade#e#

magnitude#destesW#(4)#as#DMUs#devem#estar#sob#as#mesmas#condições#de#mercadoW#

(5)# o# número# de# DMUs# analisadas# deve# ser# pelo# menos# três# vezes# maior# que# o#

número#de#inputs/e#outputs/considerados.#

Vale# ressaltar#que,#a#utilização#da# técnica# tem#como#principal#contribuição#a#

classificação#das#escolas#em#dois#grupos,#eficiente#e#ineficiente,#o#que#possibilita#a#

identificação#de#quais#práticas#administrativo`pedagógicas#são#relevantes#para#que#o#

grupo#com#os#melhores#resultados#tenha#um#desempenho#acima#da#média.#

Em#resumo,#a#partir#da#aplicação#da#técnica#DEA#foram#comparadas#as#escolas#

de# pior# desempenho# com# as# escolas# de# melhor# desempenho# na# tentativa# de# se#

identificar# as# razões,# relacionadas# à# gestão# administrativa# e# pedagógica,# para# a#

ocorrência#de#performances/tão#distintas.#

#

3.3.2!Modelo!Teórico!(DEA)!e!definição!das!variáveis!
Conforme#mencionado#anteriormente,#o#objetivo#deste# trabalho#acadêmico#é#

analisar#grupos#de#escolas#eficientes#e#ineficientes,#em#converter#NSE#e#investimento#

financeiro#em#nota#no# IDEB#2013,#a#partir# da#utilização#da# técnica#DEA#CCR#dois#

estágios# com# orientação# ao# output,/ a# fim# de# identificar# práticas# administrativo`

pedagógicas#que#possam#influenciar#de#forma#positiva#no#desempenho#das#escolas#

municipais#do#ensino#fundamental,#de#baixo#nível#socioeconômico,#na#Prova#Brasil.#

Neste# processo,# o# primeiro# estágio# refere`se# à# análise# não`paramétrica,#

elaborada#a#partir#da#aplicação#da#técnica#DEA,#e#o#segundo#envolve#a#Análise#de#

Quintil# em#conjunto#com#a#Regressão#Logística# (Logit),# com#o# intuito#de# identificar#

variáveis# (provenientes# das# bases# de# dados# governamentais# do# Censo# Escolar# e#
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Prova# Brasil)# que# aparentemente# influenciam# de# forma# significativa# o# escore# de#

eficiência#encontrado#pela#Análise#Envoltória#de#Dados.#

Tratando`se#de#uma#tese,#é#importante#que#além#da#justificativa#da#escolha#da#

técnica,# também#sejam#pontuadas#as#razões#para#a#definição#do#modelo#usado#na#

técnica# de# Análise# Envoltória# de# Dados,# bem# como# a# sua# orientação# e# variáveis#

consideradas.#

# Sobre#o#modelo#CCR#utilizado#na#presente#pesquisa,#a#sua#escolha#foi#feita#em#

virtude#de#dois#fatores.#O#primeiro#está#vinculado#à#limitação#da#dissertação#elaborada#

por# Ferreira# (2015),# a# qual,# por# utilizar# o# modelo# DEA# BCC# analisou# escolas#

classificadas# como# eficientes,# mesmo# elas# tendo# um# baixo# desempenho# no# IDEB#

(3,52),#o#que##é#questionável.#

O#segundo#fator#está#relacionado#à#inexistência#de#consenso#sobre#qual#modelo#

DEA#(BCC#ou#CCR)#é#mais#indicado#para#se#fazer#a#análise#da#eficiência#em#escolas.#

Essa#constatação#pode#ser#identificada#pelas#informações#constantes#no#Quadro#1,#o#

qual# demonstra# inclusive# as# variações# dos#modelos# DEA# utilizados# em# pesquisas#

recentes.#

# Apesar#destas#disparidades,#verifica`se#que#a#Análise#Envoltória#de#Dados#“[...]#

vem#sendo#empregada#na#avaliação#de#desempenho#das#escolas,#universidades#e#

programas#governamentais#em#países#como#Estados#Unidos,#Inglaterra,#entre#outros”#

(MIRANDAW# RODRIGUES,# 2010,# p.# 164).# Sendo,# portanto,# adequada# para# a#

consecução#dos#objetivos#propostos#pela#presente#investigação.#

Quanto#à#escolha#da#orientação#direcionada#ao#produto,#a#razão#para#tal#vai#ao#

encontro#da#opinião#trazida#por#Carvalho#e#Sousa#(2014,#p.#655),#os#quais#denotam#

que# “A# escolha# da# orientação# produto# reconhece# que# a# finalidade# primordial# das#

instituições#públicas#voltadas#para#a#educação#não#é#minimizar#custos#[...]”,#mas#sim#

prestar# um# serviço# de# qualidade.# Esta# que# atualmente# tenta`se# mensurar# pelo#

desempenho#dos#alunos#nas#avaliações#em#larga#escala.#

Este#ponto#de#vista#é#também#sustentado#por#Miranda#(2008,#p.#45)#ao#afirmar#

que#
[...]#devemos#ressaltar#que#no#campo#educacional#os#modelos#de#eficiência#
orientados#para#minimizar#os#recursos,#não/são#adequados#a#avaliação#de#
sistemas# públicos# de# educação,# uma# vez# que# seria# inviável# pensar# a#
administração#da#educação#pública#orientada#para#a#redução#dos#recursos#
no# campo# administrativo# e# pedagógico.# Mesmo# quando# há# recursos#
excedentes,#em#educação,#não#é#adequado#reduzi`los,#mas#sim,#ampliar#a#
prestação#de#serviços#para#mais#pessoas#e#de#melhor#qualidade.#
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# Sobre#a# identificação#das#melhores#escolas#para#serem#analisadas,#algumas#

pesquisas#julgam#que#aquelas#com#maior#nota#do#IDEB#seriam#as#de#melhor#qualidade#

educacional.#Neste#sentido,#Silva,#Souza#e#Araúdo#(2013,#p.#12)#explicam#que,##
[...]#no#caso#da#educação,#o# IDEB#tem#sido#considerado#pelo#Ministério#da#
Educação#um#dos#melhores#indicadores#existentes#na#atualidade#para#avaliar#
o#ensino#básico#brasileiro,#o#que#possibilita#inferir#que#as#pesquisas#que#visem#
avaliar# o# ensino# fundamental# poderiam# inserir# esse# indicador# como# uma#
variável#de#análise.#

Contudo,# particularmente# neste# trabalho# acadêmico,# acredita`se# que# o# uso#

exclusivo#dessa#variável#pode#não#ser#a# forma#mais#adequada#para#a# identificação#

das# melhores# escolas# do# país,# pois,# conforme# se# verifica# no# referencial# teórico#

elaborado,# o# montante# de# recursos# financeiros# investido# na# escola# e# o# nível#

socioeconômico# do# alunado,# dentre# outras# variáveis,# podem# influenciar#

significativamente#no#seu#aprendizado#e#consequentemente#na#nota#do#IDEB.#

Esta#é#mais#uma#razão#pela#qual#se#optou#pela#escolha#da#técnica#DEA#para#

auxiliar#na#identificação#das#escolas#de#alto#e#baixo#desempenho#quanto#à#conversão#

destes#insumos#em#resultado#no#IDEB#2013,#já#que#ela#pode#considerar#as#variáveis#

mencionadas,# e# não# exclusivamente# o# Índice# de# Desenvolvimento# da# Educação#

Básica.#

A# partir# destas# ponderações# e# da# tentativa# de# superar# as# limitações#

encontradas#na#pesquisa#de#Ferreira#(2015),#chegou`se#ao#modelo#teórico#adotado#

nesta#tese,#o#qual#corresponde#a#utilização#da#técnica#DEA#CCR#com#orientação#ao#

output,#conforme#ilustra#Figura#6.#
Figura!6!8!Modelo!teórico!da!tese:!DEA!CCR!dois!estágios!com!orientação!à!ouput!

#
Fonte:#elaborado#pelo#autor#

Quanto#às#variáveis#adotadas,#foram#definidos#dois#inputs,/sendo:/(1)/média#do#

investimento#anual#municipal#por#aluno# (2009`2012)#e# (2)#nível#socioeconômico#da#

escolaW#e#uma#variável#de#output,#(3)#desempenho#no#IDEB#2013.#

# Iniciando`se#a#explicação#pela#variável#“média#do#investimento#anual#municipal#

por# aluno# (2009`2012)”,# num# primeiro# momento# calculou`se# o# investimento# anual#
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municipal#por#aluno#para#os#anos#2009,#2010,#2011#e#2012W#em#seguida#foi#calculada#

é#média#aritmética#referente#a#estes#dados.#

Isto#foi#efetuado,#pois,#compreende`se#que#a#nota#que#as#escolas#obtiveram#no#

IDEB# 2013# é# fruto# do# trabalho# e# do# investimento# realizado# nos# anos# anteriores.#

Salientando`se#que,#evidentemente,#as#práticas#adotadas#pela#gestão#municipal#de#

educação#mais# recente# têm#maior# impacto#nesta#nota#do# IDEB#em#2013#do#que#o#

trabalho#realizado#por#gestões#anteriores.#

Esse#entendimento#é#ratificado#por#Fabrino#(2011,p.#7),#que#em#sua#pesquisa#

(a#qual#avalia#a#relação#entre#gasto#público#e#os#desempenho#da#educação#básica),#

identificou###
[...]#evidências#de#relação#causal#entre#as#variáveis,#quando#se#consideram#
três# anos# de# defasagem,# como# precedências# temporais# entre# o# dispêndio#
orçamentário#e#o#resultado#educacional.#

Sendo# assim,# optou`se# por# utilizar# os# dados# referentes# à# gestão# municipal#

precursora#ao#resultado#do# IDEB#2013.#Portanto,#a# relação#cronológica#das#etapas#

desta#pesquisa#é#descrita#pela#Figura#7.#
Figura!7!8!Cronologia!das!etapas!da!pesquisa!

#
Fonte:#elaborado#pelo#autor#

Resumidamente,#o#objetivo# foi# buscar# in# loco,#no#ano#de#2016,# informações#

referentes#à#gestão#escolar#ocorrida#entre#os#anos#de#2009#e#2012#e#que#geraram#o#

resultado#do#IDEB#2013.#
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As# informações# referentes# ao# investimento# anual# em# educação# feito# pelos#

municípios#foram#obtidas#no#website#da#Secretaria#do#Tesouro#Nacional#–#Finanças#

do# Brasil# –# Dados# Contábeis# dos# Municípios# (FINBRA).# Já# o# número# de# alunos#

matriculados#e#as#notas#das#escolas#no#IDEB#2013#foram#extraídos#dos#microdados#

disponíveis#no#website#do# Instituto#Nacional#de#Estudos#e#Pesquisas#Educacionais#

Anísio#Teixeira#(INEP),#com#auxílio#do/software/PostgreSQL.#

Em#relação#à#segunda#variável#de#input,/o#“Nível#Socioeconômico”#das#escolas,#

verifica`se#que#“Como#em#outros#países,#a#variância#do#desempenho#entre#as#escolas#

brasileiras#deve`se#entre#outras#causas#a#diferenças#do#entorno#escolar#[...]”#(PEÑAW#

ALBUQUERQUEW#DAHER,#2012,#p.#430).##

Entendimento#este#reforçado#por#Fernandes#et#al.#(2014,#p.#214)#ao#colocarem#

que# “[...]# a# proficiência# do# aluno# está# fortemente# relacionada# às# condições#

socieconômicas#familiares.#Essa#variável#tem#sido#muito#utilizada#como#uma#variável#

de#controle#em#estudos#de#análise#contextual”.#

Por#essa#razão,#os#autores#supracitados#apontam#que#os#modelos#DEA#que#

avaliam#sistemas#educacionais#têm#a#necessidade#de#incluir#em#sua#análise#insumos#

não# controláveis# e# fatores# ambientais,# como# o# background# socioeconômico# dos#

alunos.##

#Estes#interferem#no#processo#produtivo,#porém#não#estão#sob#o#controle#dos#

gestores,# e,# portanto,# não# são# passíveis# de# alteração.# Contudo,# devem# ser#

considerados# no# modelo# DEA,# já# que# “[...]# diferenças# socioeconômicas# podem#

desempenhar# um# papel# relevante# na# determinação# da# heterogeneidade# entre#

municípios#e#influenciar#o#desempenho#dos#resultados”#(GOMES,#2010,#p.#33).#

Nas#bases#de#dados#governamentais#disponíveis#não#foram#encontrados#dados#

sobre#o#NSE#das#escolas,#em#virtude#deste#contexto,#os#valores#utilizados#no#modelo#

DEA#são#provenientes#do#trabalho#desenvolvido#por#Alves,#Soares#e#Xavier#(2014),#o#

qual#traz#o#NSE#escolar#elaborado#a#partir#dos#questionários#respondidos#pelos#alunos#

nas#edições#de#2003#a#2011#do#Censo#Escolar.#

Trata`se#de#um#trabalho#acadêmico#recente,#e#alinhado#cronologicamente#ao#

período#investigado#por#esta#tese.#Vale#ressaltar#que#esse#indicador#socioeconômico#

varia#de#1#a#7,#sendo#1#referente#ao#NSE#mais#baixo#e#7#ao#mais#elevado.#

Sintetizando# as# variáveis# utilizadas# no# modelo# teórico# DEA# da# presente#

pesquisa,#o#Quadro#2#destaca#algumas#informações#relevantes.#
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Quadro!2!8!Variáveis!do!modelo!teórico!da!tese!

Tipo!de!
Variável!

Denominação!da!
Variável! Definição!da!variável! Fonte!

Input/

Média#do#investimento#
anual#municipal#por#
aluno#do#ensino#

fundamental#(2009`
2012)#

Média#aritmética#do#investimento#anual#
municipal#por#aluno#do#ensino#fundamental#
para#os#anos#de#2009,#2010,#2011#e#2012#

FINBRA#/#
INEP#

Input/
Nível#Socioeconômico#
(NSE)#médio#dos#alunos#
por#escola#em#2011#

#
Situação#econômica#e#social#dos#alunos#por#

escola,#referente#ao#ano#de#2011#

Alves,#
Soares#e#
Xavier#
(2014)#

Output/

Nota#média#por#escola#
no#IDEB#dos#alunos#do#
estado#de#São#Paulo#no#

ano#de#2011#

É#um#indicador#de#qualidade#educacional#
que#relaciona#informações#de#rendimento#

escolar#(aprovação#dos#alunos)#e#
desempenho#em#testes#padronizados#(Prova#

Brasil).#

INEP#

Fonte:#elaborado#pelo#autor#
Ao#se#analisar#outros#estudos#similares#observa`se#que##

essas# pesquisas# utilizam# diferentes# insumos# e# produtos# para# analisar# a#
eficiência,#o#que#permite# inferir#que#não#existe#uma#padronização#de#quais#
seriam# as# melhores# informações# a# serem# coletadas,# uma# vez# que# cada#
estudo# apresenta# um# objeto# de# pesquisa# diferente# que# direciona# o#
pesquisador# a# optar# pelos# insumos# e# produtos# que#melhor# se# adéquam#à#
abordagem# que# será# utilizada# em# seu# estudo# (SILVAW# SOUZAW# ARAÚJO,#
2013).#

Contudo,#é#importante#ressaltar#que#essas#variáveis#não#foram#escolhidas#ao#

acaso,# elas# são# mencionadas# por# outros# autores# como# sendo# positivamente#

relacionadas#com#o#desempenho#educacional,#conforme#mostra#o#Quadro#3.#
Quadro!3!8!Variáveis!que!são!positivamente!relacionadas!com!o!desempenho!em!educação!

Variáveis! Autores!

Investimento#
financeiro#

Peña,#Albuquerque,#Marcio#(2012)W#Peña#(2008)W#Machado#Junior,#Irffi#e#Benegas#
(2011)W#Carvalho#e#Sousa#(2014)WSilva,#Bonamino#e#Ribeiro#(2012)W#Lenoir#e#
Ferreira#(2013)WAnadon#e#Garcia#(2015)W#Gramani#e#Duarte#(2011)W#Gouveia#

(2009)W#Fagnani#(2014)W#Oliveira#et/al.#(2011)W#Zoghbi#et/al.#(2009)W#Faria,#Jannuzzi#
e#Silva#(2008)W#Machado#(2013)W#Brandão#e#Carvalho#(2015)W#Poker#JuniorW#Nunes#

e#Nunes#(2013)W#Rodrigues#Junior#et/al.#(2013)W#Diaz#(2012)#

NSE#

Coleman#et/al.#(1966)#W#Soares#e#Xavier#(2013)#W#Alves,#Soares#e#Xavier#(2014)#W##
Alves#e#Soares#(2009)#W##Alves#e#Soares#(2013)#W#Alves#e#Soares#(2008)#W#Silva,#
Souza#e#Araújo#(2013)#W#Machado#e#Alavarse#(2014)#W#Andrews#e#Vries#(2012)#W#

Chirin#e#Brand#(2015)W#Tavares#(2015)#W#Salgado#Junior#et/al.#(2015)##
Fonte:#Elaborado#pelo#autor#
# Realizadas#as#considerações#acerca#do#modelo#teórico#DEA#utilizado#na#tese,#

a#seção#a#seguir#aborda#as#etapas#percorridas#para#que#fosse#possível#a#elaboração#

da#base#de#dados#utilizada.#

#

3.3.3!Etapas!da!elaboração!da!base!de!dados!
As#etapas#da#elaboração#da#base#de#dados#podem#ser#visualizadas#a#seguir.#

#



103#

#
Figura!8!8!Etapas!da!elaboração!da!base!de!dados!

#
Fonte:#elaborado#pelo#autor#

Inicialmente#os#microdados# referentes#aos#Censos#Escolares# (2009#–#2013)#

foram#baixados#a#partir#do#website#do#INEP#(Figura#9).#
Figura!9!8!Microdados!INEP!

#
Fonte:#elaborado#pelo#autor#

Entretanto,# não# é# possível# utilizá`los# diretamente# na# ferramenta# Excel/ da/

Microsoft,# uma# vez# que# originalmente# estão# em# formato# “.txt”,# por# esse#motivo# foi#

necessária#a#elaboração#de#um#“dicionário”#(um#código#de#programação)#para#que#o#

software/PostgreSQL#pudesse#converter#o#arquivo#original#dos#microdados#em#um#
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formato#compatível#com#a#plataforma#Excel.#A#Figura#10#traz#um#exemplo#do#código#

utilizado.#
Figura!10!8!Código!de!programação!para!leitura!dos!microdados!do!INEP!

#
Fonte:#elaborado#pelo#autor#

A#partir#da#consolidação#dos#dados#provenientes#do#Censo#Escolar# (2009#–#

2013),#foram#inseridas#na#planilha#as#informações#referentes#à#média#do#investimento#

anual# municipal# por# aluno# do# ensino# fundamental# (2009`2012),# assim# como# o#

indicador#de#nível#socioeconômico#das#escolas#(ALVESW#SOARESW#XAVIER,#2014).#

Em#seguida#foi#efetuada#a#adequação#da#base#de#dados,#fazendo`se#o#recorte#

das#escolas#que#atendessem#aos#critérios#estabelecidos.#Foram#retiradas#da#base#de#

dados#todas#as#escolas#que:#(1)#não#tivessem#nota#do#ensino#fundamental#II#no#IDEB#

2013W#(2)#tivessem#uma#variação#do#investimento#anual#municipal#por#aluno#do#ensino#

fundamental#maior#do#que#100%,#quando#comparado#aos#demais#anos#do#período#

considerado# (2009`2012)W# (3)# tivessem#média# de# investimento# anual#municipal# por#

aluno#do#ensino#fundamental#inferior#a#R$#2.200,00#ou#superior#a#R$#10.000,00.#

Em#relação#aos#extremos#que#delimitam#o#recorte#ou#não#das#escolas#quanto#à#

questão#do#investimento#financeiro,#o#valor#mínimo#de#R$#2.200,00#corresponde#ao#

Custo#Aluno#Qualidade`Inicial#(CAQi),#trata`se#do#valor#anual#por#aluno#estimado,#para#
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o#ensino#da#educação#básica#em#2013#(com#base#no#Art.#15,#III,#da#lei#nº#11.494/2007).#

Em#outras#palavras,#trata`se#do#valor#mínimo#de#investimento#necessário#para#que#o#

alunado# tenha# uma# educação# de# qualidade,# sendo# este# montante# definido# pelo#

governo#federal#a#partir#da#Lei#de#Diretrizes#e#Bases#da#Educação#(LDB).#Já#o#valor#

máximo#(R$#10.000,00)#foi#estipulado#por#julgamento#e#conveniência#pois,#acredita`se#

que#valores#aproximadamente#quatro#vezes#superiores#ao#mínimo#estabelecido#pela#

legislação#podem#corresponder#a#informações#distorcidas#em#relação#a#realidade,#o#

que#prejudicaria#a#análise.##

Da#mesma#forma,#foram#removidas#as#escolas#que#não#responderam#a#alguma#

edição#dos#Censos#Escolares#analisados#(2009`2012)#e/ou#não#tivessem#informação#

sobre#o#NSE.#Ademais#também#foram#desconsiderados#os#municípios#que#tivessem#

menos#três#escolas#municipais#do#ensino#fundamental.#

Este#último#critério#foi#levado#em#consideração,#pois,#havendo#apenas#uma#ou#

duas#escolas#no#município,#o#seu#desempenho#no# IDEB# fica# fortemente#atrelado#à#

competência#pedagógica#destas#escolas,#e,#portanto,#seria#possível#existir#casos#onde#

municípios# com# esse# contexto# obtivessem# um# bom# desempenho# no# Índice# de#

Desenvolvimento# da# Educação# Básica,# entretanto# este# seria# decorrente# não# das#

práticas# de# gestão,# mas# sim# da# competência# pedagógica# dos# profissionais# da#

educação#atuantes#naquele#município,#trazendo#assim#um#viés,#caso#fosse#realizado#

nesta#cidade#uma#análise#em#profundidade.#

Ademais,# pelo# fato# desta# ser# uma# tese# desenvolvida# na# área# das# Ciências#

Sociais#Aplicadas#(mais#precisamente,#Administração#de#organizações),#considera`se#

que#o#enfoque#é#direcionado#principalmente#às#práticas#de#gestão,#apesar#de#abordar#

também#a#questão#pedagógica.#Portanto,#é#importante#que#situações#que#divirjam#do#

foco#do#estudo#sejam#evitadas.#

Para# facilitar# a# visualização# e# compreensão# dos# critérios# levados# em#

consideração#para#se#fazer#os#recortes#necessários#na#base#de#dados,#foi#elaborado#

o#Quadro#4.#

#

#

#

#

#
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Quadro!4!8!Critérios!restritivos!para!a!elaboração!da!base!de!dados!quantitativos!

Critérios!
utilizados! Descrição!

Escolas#

Ter#ensino#fundamental#II#com#nota#no#IDEB#2013#
Ter#variação#do#investimento#anual#municipal#por#aluno#do#ensino#fundamental#

inferior#a#100%#(considerando`se#os#anos#de#2009#a#2012)#
Ter#uma#média#do#investimento#anual#municipal#por#aluno#do#ensino#fundamental#

entre#R$#2.200,00#(CAQi)#e#R$#10.000,00#
Ter#respondido#todos#os#censos#escolares#entre#2009#e#2012#

Municípios# Ter#informação#sobre#o#NSE#(ALVESW#SOARES#W#XAVIER,#2014)#
Ter#mais#do#que#duas#escolas#municipais#do#ensino#fundamental#

Fonte:#elaborado#pelo#autor#
A#partir#desta#adequação#da#base#de#dados#foi#calculado#o#escore#DEA#através#

do#software/Frontier/Analyst/4.1,#do#fabricante#Banxia#Software®,#para#as#DMUs#que#

atenderam#aos#pré`requisitos#definidos.#Como# resultado,# obteve`se# uma# base# de#

dados#com#10.803#escolas,#distribuídas#em#1.670#municípios.#

#

3.3.4!Procedimento!da!análise!quantitativa!
## Esta# base# de# dados# foi# utilizada# para# que# fosse# feita# uma# análise# de# sua#

estatística#descritiva,#contudo,#por#se#tratar#de#um#trabalho#acadêmico#que#faz#uso#de#

uma# abordagem# quali`quanti,# fez`se# necessário# o# aprofundamento# desta#

investigação.#

# Atendendo#à#esta#finalidade,#foram#escolhidas#as#técnicas#análise#de#quintil#e#

regressão# logística# para# que# fosse# possível# realizar# o# segundo# estágio# da#Análise#

Envoltória#de#Dados.#

Para# tanto,# a# base# de# dados# original# foi# complementada# com# informações#

oriundas#da#Prova#Brasil#2011#(também#proveniente#dos#microdados#do#INEP),#a#fim#

de#obter#informações#que#pudessem#contribuir#para#a#consecução#do#objetivo#central#

desta#tese.#

Nesse#momento,#considerou`se#incoerente#utilizar#os#dados#de#2013,#apesar#

de# serem# os# mais# recentes# disponíveis# a# época,# uma# vez# que# estes,# por#

corresponderem#ao#mesmo#ano#da#publicação#dos#resultados#do#IDEB,#utilizados#no#

modelo# DEA# deste# trabalho# acadêmico,# poderiam# não# ter# contribuído# de# forma#

significativa#para#tal#resultado.#

Exemplificando,#caso#uma#escola,#a#partir#de#2013#tenha#em#sua#infraestrutura#

um#novo# laboratório# de# informática,# esse# fato# provavelmente# pouco# influenciou# no#

resultado# desta# no# IDEB# do# referido# ano,# já# que,# por# ser# algo# recente,# os# alunos#

minimamente#o#teriam#utilizado#em#sua#rotina#escolar.#
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Desta#forma,#realizar#o#segundo#estágio#da#análise#quantitativa#baseando`se#

nos#dados#de#2011#aparenta#ser#uma#decisão#mais#sensata#e#racional,#uma#vez#que#

se#buscou#seguir#a#mesma#lógica#já#explicitada#na#Figura#7.#

Como#resultado#desta#iniciativa,#obteve`se#uma#base#de#dados#composta#por#

604# variáveis# e# 1.947# DMUs.# Justificando# essa# pequena# redução# no# número# de#

unidades# tomadoras# de# decisão# analisadas,# verificou`se# que# algumas# das# escolas#

componentes#da#base#de#dados#do#Censo#Escolar#2011#estavam#ausentes#na#base#

de#dados#da#Prova#Brasil#2011,#portanto#estas#foram#desconsideradas.#

A#primeira#técnica#utilizada#para#realizar#o#segundo#estágio#da#análise#DEA#foi#

a# análise# de# quintil,# a# qual# envolve# a# comparação#das# características# das# escolas#

pertencentes#aos#quintis#inferior#e#superior.#

Em# outras# palavras,# buscou`se# verificar,# considerando`se# a# base# de# dados#

supramencionada,#quais#são#as#características#recorrentes#nas#escolas#pertencentes#

aos#grupos#com#alto#e#baixo#desempenho#no#escore#DEA.#

Esse# tipo# de# análise# contribui# para# o# entendimento# das# variáveis# que#

possivelmente#ajudam#a#explicar#a#diferença#de#desempenho#entre#as#DMUs,#neste#

caso,#as#escolas#municipais#do#ensino# fundamental#de#baixo#nível#socioeconômico#

(SALGADO#JUNIORW#NOVI,#2015).#

No# tocante# ao# procedimento# realizado,# a# análise# consistiu# no# cálculo# das#

médias,#ou#medianas,#de#cada#uma#das#604#variáveis#(a#depender#dos#resultados#dos#

testes#de#normalidade,#Kolmogorov`Smirnov,#realizados),#tanto#para#o#quintil#superior#

como#para#o# inferior.#A#partir#dessa#etapa,#foi#utilizado#o#teste#estatístico#de#Mann#

Whitney#(IBM/SPSS/Statistics#versão#20.0)#para#identificar#em#quais#variáveis#havia#

uma#diferença#estatisticamente#significativa#entre#os#dois#grupos.#

Como# resultado,# observou`se# que# do# total# de# variáveis# analisadas,# em# 224#

casos#tal#diferença#entre#as#médias#mostrou`se#significativa.#Todavia,#este#elevado#

número#ainda#dificultava#a#identificação#de#quais#variáveis#eram#realmente#relevantes#

para#auxiliar#na#explicação#das#razões#pelas#quais#algumas#escolas#têm#desempenho#

tão#superior#às#demais.#

Ademais,#diversas#destas#variáveis#correspondiam#a#alternativas#possíveis#de#

serem#escolhidas#dentro#de#uma#mesma#pergunta#vinculada#ao#questionário#do#Censo#

Escolar#ou#Prova#Brasil.#
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Por#exemplo,#uma#das#questões#componentes#da#base#de#dados#pergunta#ao#

docente# qual# a# sua# faixa# etária,# evidentemente# ele(a)# pode# apenas# escolher# uma#

alternativa,#entretanto,#na#análise#de#quintil,#duas#delas#foram#apontadas#como#tendo#

uma#significativa#diferença#entre#as#médias#do#quintil#superior#e#inferior.#Tal#dinâmica#

ocorreu#na#maioria#dos#casos,#ou#seja,#boa#parte#das#variáveis#abordava#a#mesma#

temática,#trazendo,#por#conseguinte,#uma#informação#“em#duplicidade”.#

Por# essa# razão,# foi# realizada#uma#análise# por# julgamento#a# qual# selecionou#

apenas#uma#variável#por#pergunta#realizada#nos#questionários#do#Censo#Escolar#e#

Prova#Brasil,#eliminando,#o#problema#acima#descrito#e#chegando`se#ao# total#de#63#

variáveis,#apresentadas#na#seção#4.1.3#Resultados#da#Análise#de#Quintil.#

Complementarmente,#optou`se#por#fazer#uso#também#da#Regressão#Logística,#

uma# técnica# de# análise# multivariada# a# qual# visa# prever# a# possibilidade# de# que#

determinado#evento#ocorra.#

Ela# é# classificada# como# uma# “técnica# de# dependência”,# pois# traz# “[...]# a#

oportunidade#de#ter#[...]#uma#explicação#aprimorada#da#relação#da#variável#dependente#

com#as#independentes”#(HAIR#JUNIOR#et#al.,#2005).##

Neste#caso,#trata`se#da#probabilidade#de#uma#escola,#pertencente#à#amostra#

analisada,#ser#eficiente,#considerando`se#as#suas#características#em#cada#uma#das#63#

variáveis#discriminadas#na#análise#de#quintil.#

Os#autores#supracitados#destacam#ainda#que,#“O#pesquisador#que#se#defrontar#

com# uma# variável# dicotômica# não# precisa# apelar# para# métodos# elaborados# para#

acomodar#as#limitações#da#regressão#múltipla#e#nem#precisa#ser#forçado#a#empregar#

a#análise#discriminante#[...]#A#regressão#logística#aborda#esses#problemas#e#fornece#

um#método#desenvolvido#para#lidar#diretamente#com#essa#situação#da#maneira#mais#

eficiente#possível”#(HAIR#JUNIOR#et#al.,#2005)#

Basicamente,# conforme# explica# # (HAIR# JUNIOR# et# al.,# 2005),# essa# técnica#

busca,#por#meio#da#curva#logística,#descrever#a#relação#entre#a#variável#dependente#

binária# (valores# 0# ou# 1)# –# sendo# atribuído# o# valor# 1,# neste# caso,# para# as# escolas#

classificadas# como# eficientes# e# 0# para# as# demais# –# e# as# variáveis# independentes#

(proveniente#dos#questionários#da#Prova#Brasil#e#Censo#Escolar#2011).#

Vale# ressaltar# que,# durante# a# elaboração# do# referencial# teórico,# não# se#

observou#a#existência#de#um#consenso#na#literatura#quanto#ao#nível#de#escore#mais#

indicado#como#o#corte#para#a#determinar#se#uma#DMU#é#eficiente#ou#ineficiente.#
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Por#essa# razão,#num#primeiro#momento# foram#realizadas#quatro# regressões,#

cada#uma#delas#com#diferentes#pontos#de#corte,#sendo:##5%,#10%,#20%#e#30%#das#

escolas#mais#eficientes.#

Os#cálculos#da#regressão#foram#realizados#pelo#software#IBM/SPSS/Statistics#

versão#20.0,#tendo#sido#empregado#o#método#Stepwise#Forward,#no#qual#as#variáveis#

independentes#são#inclusas#sequencialmente#na#regressão,#de#acordo#com#o#grau#de#

sua#correlação#com#a#variável#dependente,#até#que#o#coeficiente#de#regressão#não#

seja#mais#significativamente#incrementado,#considerando`se#um#nível#de#significância#

de#5%.#

Os# resultados# desta# etapa# são#apresentados# no# tópico# 4.1.4#Resultados# da#

Regressão#Logística#

Por#fim,#a#Figura#11#sintetiza#o#procedimento#da#análise#quantitativa.#
Figura!11!8!Etapas!da!Análise!Quantitativa!

#
Fonte:#elaborado#pelo#autor#

#

3.4#ETAPA#QUALITATIVA!
A#base#de#dados#gerada#a#partir#da#etapa#quantitativa#mostra`se#rica#quanto#ao#

volume# de# informações# disponíveis.# A# partir# dela# foi# possível# aplicar# técnicas#

estatísticas#que#mostrassem#as#relações#entre#as#variáveis#nela#presentes,#entretanto#
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acredita`se#que#somente#a#utilização#da#abordagem#quantitativa#seja#insuficiente#para#

a#geração#de#uma#contribuição#acadêmica#de#significativa#relevância.#

Esta#percepção#advém#do#fato#da#educação#envolver#uma#série#de#processos,#

contextos# e# sujeitos# distintos,# tendo,# portanto,# uma# conjuntura# particular# em# cada#

escola.#Em#situações#como#estas#Yin#(2010,#p.#87)#aponta#que#“[...]#A#pesquisa#com#

métodos#mistos#pode#permitir#que#os#pesquisadores#abordem#questões#de#pesquisa#

mais#complicadas#e#coletem#uma#série#mais#rica#e#mais#forte#de#evidências#do#que#

poderiam#obter#por#qualquer#método#único#isolado#[...]”.#

Entendimento# este,# também# compartilhado# por# Sampieri,# Collado# e# Lucio#

(2006,#p.#12),#os#quais#explicam#que#
A#triangulação#é#complementar#no#sentido#de#sobrepor#enfoques#e#em#uma#
mesma# pesquisa#mesclar# diferentes# facetas# do# fenômeno# em# estudo.# Tal#
união#ou# integração#agrega#profundidade#a#um#estudo,# [...]#agrega`se#uma#
perspectiva#mais#completa#[...].#

Neste#sentido,#os#autores#ainda#afirmam#que#
Os#estudos#qualitativos#não#pretendem#generalizar#de#maneira#intrínseca#os#
resultados# para# populações# mais# amplas,# nem# necessariamente# obter#
amostras# representativas# [...],# se# fundamentam# mais# em# um# processo#
indutivo# (exploram# e# descrevem,# e# logo# geram# perspectivas# teóricas)#
(SAMPIERIW#COLLADOW#LUCIO,#2006,#p.#12).#

Tais#argumentos#estão#plenamente#alinhados#com#o#objetivo#da#presente#tese#

e#por#esse#motivo,#optou`se#por#também#fazer#uso#de#uma#abordagem#qualitativa.#

Explicando#especificamente#esta#abordagem,#Dias#(2010,#p.#46),#coloca#que#“A#

pesquisa# qualitativa# envolve# o# uso# de# dados# qualitativos# obtidos# em# entrevistas,#

documentos#e#observações#para#a#compreensão#e#explicação#dos#fenômenos”.#

Contudo,#“[...]#alguns#dados#podem#ser#quantificados,#como#no#caso#do#censo#

ou#de#informações#históricas#sobre#as#pessoas#ou#objetos#estudados,#mas#o#grosso#

da#análise#é#interpretativa”#(STRAUSW#CORBIN,#2008,#p.#23).#

Diante# disso,# a# próxima# seção# aborda# os# procedimentos# adotados# para# a#

realização#da#pesquisa#qualitativa.#

#

3.4.1!Método!de!pesquisa!qualitativo!
Nesta#segunda#etapa,#fez`se#uso#do#estudo#de#caso,#sendo#que#o#mesmo#

[...]#é#caracterizado#pelo#estudo#profundo#e#exaustivo#de#um#ou#de#poucos#
objetos,#de#maneira#que#permita#seu#amplo#e#detalhado#conhecimento,#tarefa#
praticamente# impossível# mediante# os# outros# delineamentos# considerados#
(GIL,#2009,#p.#54).#

O#autor#ainda#destaca#que#este#método# tem#o#objetivo#de#proporcionar#uma#

visão#global#do#problema#ou#de#identificar#possíveis#fatores#que#influenciam#ou#são#
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por# ele# influenciados.#Essa#afirmativa#é#apoiada#por#Yin# (2010),# ao#explicar# que#a#

utilização# do# estudo# de# caso# permite# que# os# investigadores# retenham# as#

características#holísticas#significativas#dos#eventos#da#vida#real,#como#é#o#caso#dos##

processos#administrativos#e#o#desempenho#escolar.#

Entretanto,#a#presente#tese#não#faz#um#único#estudo#de#caso#em#particular,#na#

realidade#foi#feito#um#estudo#de#múltiplos#casos.#
[...]# tais# projetos# têm# aumentado# sua# frequência# nos# últimos# anos.# Um#
exemplo#comum#é#o#estudo#das# inovações#escolares# (como#uso#de#novos#
currículos,# horários# escolares# reorganizados# ou# uma# nova# tecnologia#
educacional)#[...]#(YIN,#2010,#p.#77).#

O#estudo#de#caso#já#foi#encarado#como#um#procedimento#pouco#rigoroso,#que#

serviria# apenas# para# estudos# de# natureza# exploratória,# e# por# esse# motivo# não#

valorizado#academicamente.#Contudo,#atualmente#ele#é#visto#como#o#delineamento#

mais#adequado#para#a#investigação#de#um#fenômeno#contemporâneo#dentro#de#seu#

real#contexto#(YIN,#2010).#

Também#se#contrapondo#à#estas#críticas,#Vieira#(2001,#p.#16)#coloca#que#“[...]#

tais# casos,# quando# devidamente# documentados# e# propriamente# analisados,#

constituem#valiosa#fonte#de#informação”.#

Para#que#este#valor#seja#reconhecido,#é#importante#a#utilização#de#táticas#de#

investigação# que# atendam# a# quatro# critérios,# os# quais# atribuem# qualidade# a# esta#

pesquisa,#conforme#ilustra#o#Quadro#5.#
Quadro!5!8!Critérios!para!um!estudo!de!caso!de!qualidade!

Critérios!de!
qualidade! Tática!do!estudo! Fase!da!pesquisa!na!

qual!a!tática!ocorre!
Validade#do#
constructo#

Usa#múltiplas#fontes#de#evidência#
Ter#informantes`chave# Coleta#de#dados#

Validade#
interna#

Realiza#a#combinação#de#padrão#
Realiza#a#construção#da#explanação# Análise#de#dados#

Validade#
externa#

Replica#a#teoria#estudada#nos#estudos#de#múltiplos#
casos# Coleta#de#dados#

Confiabilidade# Usa#o#protocolo#de#estudo#de#caso# Coleta#de#dados#
Fonte:#Adaptado#de#Yin#(2010,#p.#64)#

Na# presente# pesquisa# foram# contempladas# essas# táticas# de# estudo#

mencionadas.#Contudo,#a#explicação#sobre#cada#uma#delas#será#feita#nas#seções#a#

seguir,#iniciando`se#pelo#uso#do#protocolo#de#estudo#de#caso.#

#

3.4.2!Protocolo!de!pesquisa!
O# protocolo# de# pesquisa# mostra`se# como# uma# questão# relevante,# pois# ele#

formaliza#o#procedimento#a#ser#adotado#na#realização#do#estudo#de#múltiplos#casos.#
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Segundo# Yin# (2010,# p.# 106,# grifo# nosso),# ele# aumenta# a# confiabilidade# da#

aplicação#deste#método#de#pesquisa,#
[...]#pois#ele#se#destina#a#orientar#o#pesquisador#quanto#aos#procedimentos#de#
coleta#de#dados#[...]#ter#um#protocolo#de#estudo#de#caso#é#desejável#sob#todas#
as#circunstâncias,#mas!é!essencial!se!você!estiver!realizando!um!estudo!
de!casos!múltiplos.#

O#modelo#de#protocolo#proposto#por#Yin#(2010)#é#ilustrado#pela#Quadro#6.#
Quadro!6!–!Modelo!do!protocolo!de!pesquisa!

#
Fonte:#adaptado#de#Yin#(2010,#p.#107)#

Esclarecendo# as# partes# componentes# do# protocolo# de# pesquisa,# o# autor#

supracitado#descreve#as#quatro#principais#seções#como:#

•# Visão# geral# do# projeto# de# estudo# de# caso# (objetivos,# assuntos# do# estudo,#

leituras#relevantes#pertinentes)W#

•# Procedimentos# de# campo# (referente# à# coleta# de# dados,# lista`se# os# locais# a#

serem#visitados,#bem#como#as#pessoas#de#contato)W#

•# Questões#de#estudo#de#caso#(questões#que#o#pesquisador#deve#ter#em#mente#

na#coleta#de#dados,#organizadas#de#forma#estruturada#em#tabelas)W#

•# Um#guia#para#o#relatório#do#estudo#de#caso.#

Este#modelo#foi#adaptado#para#esta#tese,#de#forma#que#o#protocolo#de#pesquisa#

utilizado#em#campo#corresponde#ao#Apêndice#P.#

#
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3.4.3!Plano!amostral!
Nas#pesquisas#realizadas#na#área#de#educação#as#escolas#a#serem#analisadas#

são#selecionadas#de#diversas#formas.#Brandão#e#Carvalho#(2015),#por#exemplo,#em#

sua# investigação#definiram#quais#escolas#participariam#de#sua#pesquisa#a#partir#de#

rankings# divulgados# pela#mídia.# Já#Machado# e# Alavarse# (2014)# escolheram# quais#

municípios# participariam# de# sua# pesquisa# a# partir# unicamente# do# IDEB,# sendo#

selecionados#quatro#municípios#paulistas#com#notas#crescentes#nas#edições#de#2005,#

2007#e#2009#do#indicador.#

Ainda# foram# encontrados# diversos# trabalhos# acadêmicos# que# utilizam# os#

critérios# de# conveniência# e# proximidade# geográfica# para# escolherem# as# escolas# a#

serem#estudadas#(NARDIW#SCHNEIDERW#RIOS#(2014),#BARBOSAW#WILHELM#(2009),#

MIRANDA#(2008)).#

Entretanto,#na#presente#tese#acredita`se#que#a#utilização#de#critérios#como#os#

mencionados#acima#é#deficiente,#pois#se#caracterizam#como#justificativas#simplistas#e#

que# podem# não# indicar# precisamente# quais# seriam# as# instituições# de# ensino#mais#

adequadas# para# participar# da# investigação.# A# superação# desta# limitação# foi# outra#

razão#para#a#opção#da#utilização#da#técnica#DEA.#

Além# de# mencionar# como# se# chegou# à# amostra# analisada,# acredita`se# a#

distribuição#geográfica#dos#municípios#componentes#da#base#de#dados#também#é#uma#

questão#interessante,#esta#é#representada#na#Figura#12.#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
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Figura! 12! 8! Municípios! componentes! da! base! de! dados! após! a! realização! dos! recortes!
necessários!

#
Fonte:#elaborado#pelo#autor#

# Conforme#mencionado,#as#regiões#em#branco#no#mapa#anterior#correspondem#

aos#municípios#com#informações#inconsistentes#ou#inexistentes#relacionadas#ao#IDEB,#

FINBRA# e# NSE.# Podendo# também# ter# sido# desconsiderados# pelos# critérios# de#

exclusão#mencionados#no#Quadro#4.#

Apesar# da# ampla# gama# de# informações# disponíveis,# o# diferencial# desta#

pesquisa,#e#também#origem#da#sua#principal#contribuição,#é#a#opção#pelo#critério#de#

segmentação#da#base#de#dados#obtida,#antes#da#realização#das#etapas#quantitativa#e#

qualitativa.#

# Esta#ocorreu#a#fim#de#superar#outras#duas#limitações#encontradas#por#Ferreira#

(2015)#em#seu#trabalho#acadêmico.#Primeiramente,#pelo#fato#de#ter#optado#por#estudar#

as# escolas# eficientes# e# ineficientes# no#mesmo#município,# o# autor# supracitado# não#

conseguiu# verificar# diferenças# em# relação# às# práticas# administrativas# das# escolas,#

uma# vez# que# ambos# os# grupos# analisados# estavam# sempre# vinculados# à# mesma#

secretaria# de# educação,# e,# portanto,# compartilhavam# de# um# processo# de# gestão#

similar.#

Por#este#motivo,#na#presente#pesquisa#optou`se#por#analisar#escolas#eficientes#

e#ineficientes#que#estejam#localizadas#em#municípios#distintos.#
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Já#a#segunda#limitação#relaciona`se#à#comparação#de#escolas#muito#distintas#

quanto#ao#nível#socioeconômico#dos#alunos#(foram#comparados#municípios#com#NSE#

variando#entre#3#e#6).#Neste#sentido,#Juran#(2006,#p.#178)#recomenda#“a#comparação#

entre#municípios#semelhantes,#isto#é#[...]#de#uma#mesma#realidade#social#e#se#possível#

pertencentes#a#uma#mesma#região”.#

Portanto,#considerando`se#a#segunda#limitação#mencionada#e#a#recomendação#

supracitada,#em#relação#ao#NSE,#sabe`se#que#esta#é#uma#questão#que#influencia#de#

forma#relevante#o#desempenho#dos#alunos.#Inclusive#alguns#autores#(COLEMAN#et/al.#

(1966)#,##ALVESW#SOARES#(2013)#,#SILVAW#BONAMINOW#RIBEIRO#(2012))#pontuam#

que#este#é#o# fator# que# impacta#de# forma#mais# significativa# sobre#o# rendimento#do#

estudante.#

Sendo#assim,#acredita`se#que#seja#equivocado#comparar#práticas#de#gestão#de#

escolas#que#possuem#NSE#significativamente#discrepantes#entre#si,#pois#as#mesmas#

podem#diferir#dependendo#do#contexto#escolar.#

Portanto,# optou`se# por# analisar# escolas# de#municípios# com#NSE# 3,# pois# os#

mesmos#têm#maior#necessidade#de#apoio#governamental,#bem#como#de#contribuições#

acadêmicas#que#possam#auxiliar#no# incremento#da#qualidade#de#vida#das#pessoas#

residentes#nestas#localidades.##

Destarte,# fez`se# necessária# a# segmentação# das# escolas# por# nível#

socioeconômico,#conforme#ilustrado#pelo#Gráfico#9.#
Gráfico!9!–!Distribuição!de!escolas!por!nível!socioeconômico!

#
Fonte:#elaborado#pelo#autor#
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# Considerando`se#que#o#presente# trabalho#acadêmico# tem#a#preocupação#de#

analisar#práticas#administrativo`pedagógicas#por#meio#da#comparação#de#unidades#de#

análise#semelhantes#e#homogêneas,#é#relevante#verificar#como#ocorre#a#distribuição#

do#NSE#também#por#município,#vide#Gráfico#10.#
Gráfico!10!8!Distribuição!de!municípios!por!nível!socioeconômico!

#
Fonte:#elaborado#pelo#autor#

A#partir#deste#gráfico,#percebe`se#uma#concentração#do#NSE#nos#níveis#3,#4#e#

5.# Conforme# mencionado,# optou`se# por# analisar# exclusivamente# as# escolas#

pertencentes#aos#municípios#de#NSE#3.#Para# facilitar#a#visualização#da#distribuição#

geográfica#dos#585#municípios#desta#categoria,#foi#elaborada#a##

#

#
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figura#13.#
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!
Figura!13!8!Distribuição!geográfica!dos!municípios!de!NSE!3!com!diferenciação!cromática!pelo!
escore!DEA!CCR!

#
Fonte:#elaborado#pelo#autor#

# A#figura#anterior#é#particularmente# interessante,#pois#mostra#claramente#uma#

concentração#dos#municípios#de#NSE#3#nas#regiões#Norte#e,#principalmente,#Nordeste#

do#país.#Em#especial,#destaca`se#o#estado#do#Ceará#(CE)#como#sendo#aquele#que#
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concentra#a#maior#parte#dos#municípios#com#alto#escore#DEA,#sendo,#por#esse#motivo#

escolhido#como#local#para#a#realização#dos#estudos#de#caso.#

Ademais,# acredita`se# que# as# políticas# estaduais# direcionadas# à# educação#

básica# podem# influenciar# de# forma# relevante# as# práticas# de# gestão# realizadas# nos#

municípios,# também# por# esse# motivo# optou`se# por# analisar# um# único# estado# da#

federação.#

Além#destas#percepções,#existiram#também#motivações#de#ordem#quantitativa#

para#essa#escolha#(Tabela#8),#as#mesmas#são#descritas#detalhadamente#no#capítulo#

que#aborda#os#resultados#da#etapa#quantitativa.#

Por# conseguinte,# considerando`se# os# recortes# e# restrições# descritas#

anteriormente,#foi#efetuada#a#escolha#de#quatro#escolas#(com#características#similares)#

classificadas#como#eficientes,#e#outras#quatro#ineficientes,#pela#técnica#DEA.#

Portanto,#foram#realizados#estudos#de#caso#em#profundidade#em#oito#escolas#e#

nas#quatro#Secretarias#Municipais#de#Educação#(SME)#às#quais#elas#estão#vinculadas,#

objetivando#comparar#as#práticas#administrativos`pedagógicas#adotadas.#O#Quadro#7#

descreve#quais#escolas#foram#selecionadas,#sendo#que#as#cartas#de#autorização#para#

a#pesquisa#encontram`se#ao#final#deste#trabalho#acadêmico,#como#apêndice.#
Quadro!7!8!Escolas!participantes!do!estudo!de!múltiplos!casos!

UF
Código)do)
Município

Nome)do)
Município

Código)da)
Escola

Nome)da)
Escola População IDHM

Investimento
)(2009C2012) NSE

IDEB)
2013)
(N)X)P)

ESCORE))
DEA)CCR)

CE 2312908 1 23025859 A 188.233 0,714 R$12.754,25 3,9 6,1 0,83
CE 2312908 1 23025719 B 188.233 0,714 R$12.754,25 3,9 6,1 0,83
CE 2309409 2 23091800 C 27.453 0,605 R$12.366,12 3,9 5,2 0,82
CE 2309409 2 23091215 D 27.453 0,605 R$12.366,12 3,8 5,3 0,84
CE 2313302 3 5 E 55.716 0,633 R$13.214,36 5 5 5
CE 2313302 3 23110600 F 55.716 0,633 R$13.214,36 3,7 3,6 0,45
CE 2313708 4 23151536 G 7.545 0,754 R$12.865,23 3,9 3,5 0,46
CE 2313708 4 23151455 H 7.545 0,754 R$12.865,23 3,9 3,1 0,40 #
Fonte:#elaborado#pelo#autor#

! Além# dos# critérios# que# foram# utilizados# para# se# chegar# à# escolha# destas#

escolas,# cabe# justificar#a# razão#pela#qual#as#mesmas#não#estão#precisamente#nos#

extremos#do#ranking#elaborado#pelo#escore#DEA.#

Não#foi#possível#escolher#os#casos#ideias,#pois,#no#momento#da#realização#do#

contato#preliminar#com#as#SMEs,#buscando#autorização#para#realizar#a#pesquisa#de#

campo,# foi# identificado# que# em#alguns#municípios# os# partidos# vinculados# à# gestão#

municipal#de#2009#a#2012#(período# responsável#pelo# resultado#no# IDEB#2013)#não#
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conseguiram# se# reeleger# para# o# período# seguinte# (2013# a# 2016).# Ou# seja,# com# a#

mudança# no# governo# municipal# fatalmente# ficaria# comprometida# a# condição# de,#

durante#a# realização#dos#estudos#de#caso,# ter#acesso#às#pessoas#que#atuaram#na#

gestão#anterior.##

Evidentemente,#estas#escolas#foram#visitadas#numa#ordem#racional,#otimizando#

a#logística#de#transporte#(#

#

#
!
!
!
!
!
!

Figura#14).#
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figura!14!8!Rota!da!pesquisa!de!campo!
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!
Fonte:#elaborado#pelo#autor#

#
3.4.4!Definição!dos!informantes8chave!para!entrevista!
! A#escolha#das#pessoas#participantes#da#pesquisa#é#uma#questão# relevante.#

Foram#escolhidos#aqueles#indivíduos#diretamente#relacionados#ao#tema#central#deste#

trabalho,#a#educação#municipal#do#ensino#fundamental.#

# Segundo#Yin#(2010,#p.#113)#
[...]#Os#informantes`chave#são#frequentemente#fundamentais#para#o#sucesso#
de#um#estudo#de#caso.#Essas#pessoas#proporcionam#ao#pesquisador#insights#
sobre#o#assunto#[...].#

# Para#a#definição#destes,# faz`se#necessário#um#processo#de# reflexão#que#de#

acordo#com#Richardson#(1999,#p.#95)#
[...]# inclui# considerações# tais# como:# facilidade# de# comunicação# com# os#
entrevistados,# adequação# dos# meios# de# registro# das# informações# e,#
crucialmente,# existência# de# alguma# característica# do# local# que# possa#
influenciar# negativamente# as# opiniões# do# entrevistado,# por# exemplo,# a#
proximidade#do#empregador#ou#cônjuge.#

Considerando`se#estas#questões,#foram#escolhidos#como#informantes`chave:#

•# Secretário(a)#municipal#de#educaçãoW#

•# Diretores(as)#das#escolas#participantes#da#pesquisaW#
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•# Professores(as)#de#Matemática#e#Português#(disciplinas#avaliadas#pela#Prova#

Brasil)W#

•# Alunos#matriculados#no#ensino#fundamental#da#rede#municipalW#

•# Pais#de#alunos#matriculados#no#ensino#fundamental#da#rede#municipalW#

#

3.4.5!Técnicas!de!coleta!de!dados!
# A#coleta#de#dados#é#uma#fase#crucial#para#a#pesquisa,#uma#vez#que#a#partir#

dela#são#obtidas#as#informações#a#serem#analisadas#posteriormente#e#que#conduzirão#

às#conclusões#da#pesquisa.#Definindo#esta#etapa,#Rudio#(2004,#p.#111)#explica#que#

“Chama`se#de#coleta#de#dados#à#fase#do#método#de#pesquisa,#cujo#objetivo#é#obter#

informações#da#realidade”.#

# No# caso# da# abordagem# qualitativa,# as# pesquisas# de# campo# “[...]# exploram#

particularmente#as# técnicas#de#observação#e#entrevistas#devido#à#propriedade#com#

que#esses#instrumentos#penetram#na#complexidade#de#um#problema”#(RICHARDSON,#

1999,#p.#82).#

# Por# esse# motivo,# foram# escolhidas# três# técnicas# de# coleta# de# dados:# (1)#

entrevista#semiestruturada,#(2)#observação#sistemática,#e#(3)#análise#documental.#

# Em#relação#à#primeira#técnica,#Yin#(2010,#p.#135)#afirma#que##
Em#geral,#as#entrevistas#são#uma#fonte#essencial#de#evidência#do#estudo#de#
caso# porque# a# maioria# delas# é# sobre# assuntos# humanos# ou# eventos#
comportamentais.# Os# entrevistados# bem`informados# podem# proporcionar#
insights#importantes#sobre#esses#assuntos#ou#eventos.#

Corroborando#com#esta#ótica,#Richardson#(1999)#explica#que,#a#justificativa#do#

uso#de#entrevista#em#profundidade#está#na#convicção#de#que#as#pessoas#envolvidas#

em#um#fenômeno#têm#pontos#de#vista#ou#opiniões#que#só#podem#ser#descobertas#por#

meio#da#pesquisa#qualitativa.#Portanto,#o#que#importa#é#a#qualidade#das#informações,#

não#o#número#de#entrevistados#ou#ainda#o#número#de#estudos#de#caso.#

Ademais,#considera`se#que#esta#técnica#
[...]#é#bastante#adequada#para#obtenção#de# informações#acerca#do#que#as#
pessoas# sabem,# creem,# esperam,# sentem# ou# desejam,# pretendem# fazer,#
fazem# ou# fizeram,# bem# como# acerca# das# suas# explicações# ou# razões# a#
respeito#das#coisas#precedentes#(GIL,#1999,#p.#117).#

Contexto#alinhado#ao#da#presente#pesquisa,#pois#se#objetiva#compreender#as#

práticas# exercidas# no# passado# e# que# refletiram# nos# resultados# do# IDEB# 2013# das#

escolas#analisadas.##

# Sobre#esta#técnica,#literatura#contempla#diversos#tipos#de#entrevista,#dentre#os#

existentes,# foi#escolhida#a#aplicação#de#entrevistas#semiestruturadas,#que#segundo#
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Severino# (2007,# p.# 125)# “São# aquelas# em# que# as# questões# são# previamente#

estabelecidas,#com#determinada#articulação#interna.#[...]#Com#questões#bem#diretivas,#

obtém#do#universo#de#sujeitos,#respostas#também#mais#facilmente#categorizáveis#[...]”.#

# Complementarmente,#Sampieri,#Collado#e#Lucio#(2006,#p.#381)#pontuam#que#

neste#tipo#de#entrevista#“[...]#o#pesquisador#tem#liberdade#de#introduzir#mais#questões#

para#a#precisão#de#conceitos#ou#obter#maior#informação#sobre#os#temas#desejados”.#

De#forma#que,#para#o#registro#das#informações,#podem#ser#feitas#a#gravação#de#áudio#

ou# vídeo,# anotações# no# próprio# instrumento# de# coleta# de# dados,# além# do# registro#

fotográfico.#

Neste#processo#“[...]#o#pesquisador#deve#evitar#influenciar#os#entrevistados#de#

maneira#que#possa#distorcer#seus#comportamentos#ou#declarações”#(RICHARDSON,#

1999,#p.#96).#

# E#após#a#conclusão#das#entrevistas,#“[...]#é#necessário#preencher#um#registro#

ou# um# diário,# onde# colocamos# nossas# anotações,# reflexões,# pontos# de# vista,#

conclusões# preliminares,# hipóteses# iniciais,# dúvidas# e# incertezas”# (SAMPIERIW#

COLLADOW#LUCIO,#2006,#p.#383).#Procedimento#este#que#faz#parte#do#protocolo#de#

pesquisa#elaborado#para#nortear#a#coleta#de#dados.#

# Quanto# à# segunda# técnica# de# investigação,# a# observação# sistemática,# ela#

constitui`se#como#um#elemento#fundamental#para#a#pesquisa#(GIL,#1999).#Trata`se#de#

“[...]#uma#técnica#de#coleta#de#dados#para#conseguir#informações#e#utiliza#os#sentidos#

na#obtenção#de#determinados#aspectos#da#realidade”#(MARCONIW#LAKATOS,#2003,#

p.#203).#

# Complementarmente,#Gil#(1999,#p.#114)#explica#que#esta#técnica##
[...]# é# frequentemente# utilizada# em# pesquisas# que# têm# como# objetivo# a#
descrição#precisa#dos#fenômenos#ou#teste#de#hipóteses.#Nas#pesquisas#deste#
tipo,#o#pesquisador#sabe#quais#os#aspectos#da#comunidade#ou#grupo#que#são#
significativos#para#alcançar#os#objetivos#pretendidos.#Por#essa#razão,#elabora#
previamente#um#plano#de#observação.#

Este#plano#de#observação#é#descrito#nos#Apêndice#F#e#P,#os#quais#se#referem#

aos# pontos# a# serem# observados# e# ao# protocolo# da# pesquisa# de# campo,#

respectivamente.# Nele# são# descritos# os# procedimentos# a# serem# seguidos# nas#

entrevistas#e#também#nas#observações#realizadas#durante#os#estudos#de#caso.#

# Finalmente,#a#terceira#técnica#de#pesquisa#adotada#é#a#pesquisa#documental,#

cuja#característica#“[...]#é#que#a#fonte#de#coleta#de#dados#está#restrita#a#documentos,#
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escritos#ou#não,#constituindo#o#que#se#denomina#de#fontes#primárias”#(#MARCONI#W#

LAKATOS#,#2003,#p.#174).#

# Complementarmente,#Severino#(2007,#p.#122)#explica#que,#como#documentos,#

podem#ser#considerados#
[...]# jornais,# fotos,# filmes,# gravações,# documentos# legais.#Nestes# casos,# os#
conteúdos#dos# textos# ainda#não# tiveram#nenhum# tratamento# analítico,# são#
ainda# matéria`prima,# a# partir# da# qual# o# pesquisador# vai# desenvolver# sua#
investigação.#

Feitas#as#considerações#acerca#das#técnicas#de#coletas#de#dados#escolhidas,#

a#seção#a#seguir#aborda#detalhadamente#o#instrumento#de#coleta#de#dados#utilizado#

nas#entrevistas#semiestruturadas#e#na#observação#sistemática.#

##

3.4.6!Instrumento!de!coleta!de!dados!
# Como# a# presente# pesquisa# trabalha# com# uma# abordagem# bimodal# em# dois#

estágios,# envolvendo# tanto# o# aspecto# quantitativo# como# qualitativo,# ambos# devem#

estar#presentes#no#instrumento#de#coleta#de#dados#aplicado#aos#estudos#de#caso.#

# Segundo#Sampieri,#Collado#e#Lucio#(2006,#p.#275)#
[...]#um#caso#deve#ser#tratado#com#um#enfoque#misto#para#obter#maior#riqueza#
de# informação# e# conhecimento# sobre# ele.# O# caso# deve# ser# tratado# com#
profundidade,# buscando# o# completo# entendimento# de# sua# natureza,# suas#
circunstâncias,#seu#contexto#e#suas#características.#

Almejando#obter#tal#profundidade#de#entendimento,#compreende`se#que#“Tudo#

na#natureza#é#passível#de#mensuração,#basta#identificar#qual#numerus#é#adequado#a#

essa#tarefa”#(PEREIRA,#2004,#p.#29).#

Este#numerus/é#mensurado#nesta#pesquisa#por#meio#de#indicadores,#os#quais#

correspondem#a##
[...]#números#atribuídos#a#objetos,#acontecimentos#ou#situações,#de#acordo#
com#certas#regras.#Como#medidas,#os#indicadores#referem`se#às#informações#
que,#em# termos#conceituais,# são#mensuráveis,# independentemente#de#sua#
coleta# obedecer# a# técnicas# ou# abordagens# qualitativas# ou# quantitativas##
(CAVALCANTE#W#ANDRIOLA,#2012,#p.#292).#

Ademais,#os#autores#supracitados#ainda#afirmam#que#a#
[...]# seleção# de# um# conjunto# de# indicadores,# embora# limitado,# mas#
significativo,#torna`se#um#recurso#que#proporciona#disponibilizar#informações#
valiosas# sobre# aspectos# relevantes# da# realidade,# permitindo# assim,#
apresentar#uma#ideia#sumária#do#funcionamento#de#uma#dada#realidade#[...]#
(CAVALCANTEW#ANDRIOLA,#2012,#p.#293).#

Para#realizar#esta#mensuração,#na#presente#tese#faz`se#uso#de#um#instrumento#

de# coleta# de# dados,# o# qual# sintetiza# as# respostas# provenientes# dos# roteiros# de#

entrevistas#e#de#observação#utilizados#nos#estudos#de#caso.#

Neste#sentido,#Oliveira#(2002,#p.#116)#explica#que#
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#
Uma#das#maneiras#que#os#pesquisadores#utilizam#para#transformar#os#dados#
qualitativos#em#quantitativos#consiste#em#empregar#como#parâmetro#o#uso#de#
critérios,# categorias,# escalas# de# atitudes# ou,# ainda,# identificar# com# que#
intensidade,# ou# grau,# um# determinado# conceito,# uma# opinião,# um#
comportamento#se#manifesta.#

# Portanto,# “[...]# Os# instrumentos#mais# úteis# à# pesquisa# são# os# que,# além# de#

assinalar#a#presença#ou#ausência#de#um#fenômeno,#são#ainda#capazes#de#quantifica`

lo,# dando`nos#uma#medida#sobre#o#mesmo# (RUDIO,#2004,#p.# 111)”.#Característica#

esta,#presente#no#instrumento#de#pesquisa.#

# Contudo,# na# percepção# de# Richardson# (1999)# existem# vários# fatores# que#

podem# afetar# a# confiabilidade# de# um# instrumento,# sendo# eles# vinculados# a# três#

categorias:# (1)# fatores# relacionados# à# natureza# dos# sujeitos# a# quem# se# aplica# o#

instrumento#(questão#abordada#na#seção#3.4.4#Definição#dos#informantes`chave#para#

entrevista),#(2)#fatores#relacionados#com#a#aplicação#do#instrumento#(vide#Apêndice#P#

–#Protocolo#de#pesquisa)#e#(3)#fatores#relacionados#à#natureza#do#instrumento.!
# Em#relação#a#este#último,#o#autor#supracitado#considera#que##

Um#dos#principais# fatores#que#afetam#a#confiabilidade#de#um#teste#é#a#sua#
extensão#(o#número#de#itens#do#teste).#Pode`se#supor#que,#à#medida#que#um#
investigador#aumenta#o#número#de#itens#de#um#teste#ou#dos#instrumentos,#o#
sujeito# que# responde# terá# melhor# oportunidade# para# demonstrar# suas#
habilidades#ou#conhecimentos#ao#ter#uma#amostra#de#itens#mais#adequada#
ao#problema#em#questão.#Assim,#em#termos#gerais,#ao#aumentar#o#número#
de# itens# de# um# teste,# aumenta`se# a# confiabilidade# do# instrumento#
(RICHARDSON,#1999,#p.#184).#

# Conforme# pode# ser# verificado# nos# apêndices# referentes# ao# instrumento# de#

pesquisa#(Apêndice#H,#K#e#N),#o#mesmo#é#composto#por#279#indicadores,#vinculados#

a#289#questões#abordadas#nos#roteiros#de#entrevista#semiestruturada#e#observação#

sistemática.# Logo,# tem`se# um# número# significativo# de# itens,# o# que# agrega#

confiabilidade#ao#instrumento#de#pesquisa.#

Além#de#um#número#de#itens#satisfatório,#Rudio#(2004,#p.#117)#explica#que#!
Antes#de#começar#a#redigir#o#formulário#(tanto#para#o#questionário#como#para#
a# entrevista),# é# necessário# estabelecer# um# plano,# para# que# as# perguntas#
sejam#apresentadas# de#modo#ordenado#e# numa# sequência# lógica,# que# dê#
unidade# e# eficácia# às# informações# que# se# pretende# obter# [...]# Assim# é#
necessário,#antes#de#construí`lo,#definir#exatamente#quais#as#informações#que#
precisam# ser# obtidas,# a# fim# de# que# nele# só# sejam# feitas# indagações#
pertinentes#e#relevantes.#

# Além#do#protocolo#de#pesquisa,#tal#planejamento#é#desmembrado#também#nos#

roteiros#de#entrevista#e#observação#já#mencionados.#Contudo,#é#importante#ressaltar#

que#a#execução#do#processo#de#investigação#está#atrelada#a#validade#do#instrumento#

de#pesquisa,#ou#seja,#ao#grau#em#que#um#instrumento#realmente#mede#aquilo#que#se#

propõe#a#medir#(RICHARDSON,#1999,#SAMPIERIW#COLLADOW#LUCIO,#2006).#
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# Sobre#esta#questão,#Oliveira#(2002,#p.#181)#pontua#que##
[...]#o#procedimento#mais#utilizado#para#averiguar#a#sua#validade#é#o# teste`
preliminar#ou#pré`teste.#Consiste#em#testar#os#instrumentos#da#pesquisa#sobre#
uma#pequena#parte#da#população#do#“universo”#ou#da#amostra,#antes#de#ser#
aplicado#definidamente,#a#fim#de#evitar#que#a#pesquisa#chegue#a#um#resultado#
falso.#

# Com# este# propósito,# foi# realizado# um# pré`teste# do# instrumento,# aplicando`o#

numa#escola#municipal#do#ensino#fundamental,#localizada#em#Ituverava#(SP),#no#dia#

23#de#março#de#2016.#Sendo#possível,#a#partir#dessa#experiência,#a# realização#de#

pequenos#ajustes#e#a#identificação#de#que,#de#fato,#o#instrumento#tem#a#capacidade#

de#mensurar#os#indicadores#definidos.#

Ademais,# para# que# os# instrumentos# de# pesquisa# utilizados# neste# trabalho#

acadêmico# atendessem# as# exigências# mencionadas,# foram# tomadas# diversas#

medidas#para#que#o#mesmo#fosse#desenvolvido.#

# Primeiramente,#foram#utilizados#como#base#os#instrumentos#de#coleta#de#dados#

elaborados#por#Salgado#Junior#e#Novi#(2014)#e#Ferreira#(2015).#Complementarmente#

foram# realizadas#seções#de# focus/group# com#pesquisadores#da#área,#docentes#da#

rede#municipal#de#educação#e#com#a#Profa.#Irene#Kazumi#Miura,#ex`secretária#adjunta#

da#Secretaria#de#Estado#da#Educação#de#São#Paulo#(SEESP).#

Explicando#esse#conceito,#tem`se#que#o#focus/group#caracteriza`se#como#sendo#

uma# sequência# de# discussões# (neste# caso# em# diversas# datas)# sobre# determinado#

tema,# onde# os# participantes# discutem# aspectos# que# podem# ser# relevantes# para# a#

pesquisa#(OLIVEIRAW#FREITAS,#1998).#

Por#fim,#também#foi#analisada#a#estatística#descritiva#realizada#com#os#dados#

provenientes#da#base#de#dados#elaborada,#a#partir#da#qual#foram#identificados#fatores#

relevantes#que#deveriam#compor#o#instrumento#de#pesquisa.#

# Este#processo#pode#ser#mais#facilmente#compreendido#observando`se#a##

#

#
!
!
!
!
!
!

Figura#15.#
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
Figura!15!8!Fontes!de!informação!para!a!elaboração!do!instrumento!de!pesquisa!

#
Fonte:#elaborado#pelo#autor#

A#partir#do#processo#descrito,#foram#elaborados#três#instrumentos#de#coleta#de#

dados#(vinculados#a#cinco#roteiros#de#entrevista#semiestruturada#e#um#roteiro#para#a#

realização#da#observação#sistemática)#cada#um#deles#pertinente#a#determinado#nível#

de# gestão:# (1)# Secretaria# Municipal# de# Educação# (nível# estratégico),# (2)# Direção#

escolar# (nível# tático)# e# (3)# Pedagógico# (nível# operacional),# apresentados# pelos#

apêndices# H,# K# e# N,# respectivamente.# Estes# avaliam# indicadores# e# práticas#

administrativo`pedagógicas#que#foram#analisados#no#transcorrer#dos#estudos#de#caso.#

Ao#final#deste#trabalho#acadêmico#constam#os#Apêndices#G,#J#e#M,#os#quais#

correspondem#aos#referidos#instrumentos#de#pesquisa,#com#a#relação#dos#autores#que#

consideram# relevantes# cada# um# dos# indicadores# escolhidos# para# investigação# na#

etapa#qualitativa.#
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Encontram`se#também#como#apêndice,#os# instrumentos#de#pesquisa#com#as#

escalas# de#mensuração# e# a# relação# das# questões# relacionadas# a# cada# indicador,#

assim#como#os#roteiros#de#entrevista#utilizados#(apêndice#I,#L#e#O).#

# Uma#questão#relevante#é#que,#como#todas#as#entrevistas#foram#realizadas#pelo#

mesmo#investigador,#garante`se#a#padronização#do#critério#adotado#na#atribuição#do#

grau#de#intensidade/frequência#das#práticas#administrativo`pedagógicas#analisadas.#

# Outro#fator#importante#é#que,#frequentemente,#a#mesma#pergunta#é#feita#para#

informantes`chave# distintos,# isso# permite# a# triangulação# das# informações# obtidas,#

minimizando# o# risco# de# que# haja# uma# interpretação# equivocada# por# parte# do#

pesquisador,#ou#ainda,#a#omissão#de#informações#por#parte#dos#entrevistados.#Desta#

forma,#aprimora`se#a#confiabilidade#e#validade#do#instrumento#de#pesquisa.#

# #

3.4.7!Técnicas!de!análise!dos!dados!qualitativos!
# Após# a# realização# dos# estudos#multicaso,# foi# efetuada# a# análise# dos# dados#

obtidos.# De# acordo# com#Yin# (2010,# p.# 154),# “[...]# a# análise# dos# dados# consiste# no#

exame,# na# categorização,# na# tabulação# e# nas# evidências# recombinadas# de# outra#

forma,# para# tirar# conclusões# baseadas# empiricamente”.# Para# tanto,# foi# utilizada# a#

técnica#denominada#a#síntese#cruzada#dos#dados.#

A#síntese#cruzada#dos#dados#envolve#a#criação#de#quadros#que#apresentam#os#

dados# de# cada# caso# individualmente,# em# seguida# essas# informações# são#

consolidadas,# analisando`se# dois# ou# mais# grupos# distintos# a# fim# de# se# identificar#

similaridades#e#divergências#(YIN,#2010).#

No# caso# desta# tese,# os# dados# foram# consolidados# em# dois# grupos#

(escolas/SMEs# eficientes# e# escolas# ineficientes),# para# que# fosse# possível# a#

identificação# de# praticas# administrativo`pedagógicas# recorrentes# em# cada# um# dos#

grupos.#

#

3.5#RESUMO#DOS#PROCEDIMENTOS#METODOLÓGICOS!
Esta# seção# apresenta# de# forma# resumida# os# procedimentos# metodológicos#

adotados,#conforme#ilustra#o#Quadro#8.#
Quadro!8!8!Resumo!dos!procedimentos!metodológicos!

Procedimento!Metodológico! Descrição!
Tipologia#da#pesquisa#quanto#aos#fins# Explicativa#aplicada#

Modelo#da#pesquisa# Não`experimental#
Tipologia#da#pesquisa#meios# Ex#post#facto/
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Métodos#de#pesquisa# Pesquisa#bibliográfica#e#estudo#de#múltiplos#casos#
Abordagem#da#pesquisa# Bimodal#de#duas#etapas#(quanti`quali)#

Amostra#da#etapa#quantitativa# 2.071#escolas,#distribuídas#em#585#municípios#
Amostra#da#etapa#qualitativa# 8#escolas#e#4#SMEs,#distribuídas#em#4#municípios#

Informantes`chave# Secretários#de#educação,#diretores#de#escola,#
professores,#alunos#e#pais#de#alunos#

Técnicas#de#coleta#de#dados# Entrevista#semiestruturada,#observação#sistemática,#e#
análise#documental#

Técnicas#de#análise#de#dados# Análise#Envoltória#de#Dados#(DEA),#Análise#de#Quinti,#
Regressão#Logística#e#Síntese#cruzada#dos#dados#

Fonte:#elaborado#pelo#autor#
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4!RESULTADOS!
# #

Este# capítulo# aborda# os# resultados# obtidos# a# partir# da# aplicação# dos#

procedimentos#metodológicos#descritos,#de#forma#que#a#explanação#é#subdividida#por#

etapa#(qualitativa#e#quantitativa),#conforme#ilustra#a#Figura#16.#
Figura!16!8!Estrutura!da!análise!dos!resultados!

#
Fonte:#elaborado#pelo#autor#

#

4.1#ANÁLISE#E#RESULTADOS#DA#ETAPA#QUANTITATIVA!
# A#partir#dos#cortes#realizados,#conforme#explicitado#nos#capítulos#anteriores,#e#

da#opção#pela#análise#exclusiva#das#DMUs#com#NSE#baixo,#chegou`se#a#amostra#de#

2.071#escolas,#as#quais#estão#distribuídas#em#585#municípios.#

# Desta#forma,#tem`se#a#análise#da#estatística#descritiva#dos#dados#a#nível#escola#

e#município,#conforme#exposto#a#seguir.#

#

4.1.1!Estatística!descritiva!por!escola!
# Esta#seção#visa#mostrar#a#distribuição#dos#escores#DEA#CCR,#a#fim#de#verificar#

se#esta#segue#uma#distribuição#normal#ou#não,#fator#determinante#para#a#escolha#da#

técnica#estatística#para#análise#dos#dados.#

# “A#distribuição#normal#é#uma#distribuição#importante,#visto#ser#um#pressuposto#

de#utilização#de#muitos#testes#estatísticos#e#permitir#a#aplicação#de#um#grande#número#

de#estatísticas#descritivas”#(PESTANAW#GAGEIRO,#2005,#p.#440).#
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# Para# tanto,# Corrar,# Paulo# e# Dias# Filho# (2011,# p.# 41)# explicam# que# “O# teste#

diagnóstico#de#normalidade#mais#simples#é#uma#verificação#visual#no#histograma#[...]”,#

a#qual#é#ilustrada#pelo#Gráfico#11.#
Gráfico!11!8!Histograma!dos!escores!DEA!CCR!médios!das!escolas!de!NSE!2!e!3!

#
Fonte:#elaborado#pelo#autor#

Contudo,# segundo# (HAIR#et# al.,# 2005),# apenas# o# histograma#não# se#mostra#

suficiente,#deste#modo,#“[...]#O#pesquisador#sempre#deve#usar#testes#gráficos#e#teses#

estatísticos#para#avaliar#o#real#grau#de#desvio#da#normalidade”#(CORRARW#PAULOW#

DIAS#FILHO,#2011,#p.#41).#

Dentre#os#testes#estatísticos#existentes#para#essa#finalidade,#foi#utilizado#o#teste#

Kolmogorov`Smirnov# (K`S),# o# qual# analisa# a# “[...]# aderência# à# normalidade# da#

distribuição#de#uma#variável# [...],# através#da# comparação#das# frequências# relativas#

acumuladas# observadas# com# as# frequências# relativas# acumuladas# esperadas”#

(PESTANAW#GAGEIRO,#2005,#p.#440).#

Basicamente#o#teste#trabalha#com#duas#hipóteses#(H0#–#a#amostra#segue#uma#

distribuição#normal# e#H1`# a# amostra#não# segue#uma#distribuição#normal),# sendo#a#

primeira#refutada#quando#o#Sig.<#0,05#(HAIR#et/al.,#2005).#

Apesar#do#Gráfico#11#aparentemente#mostrar#uma#distribuição#normal,#essa#

percepção#inicial#é#negada#pelo#teste#de#normalidade#Kolmogorov`Smirnov#(teste#K`

S),#realizado#pelo#software#IBM/SPSS/Statistics#versão#20.0#(Figura#17),#já#que#o#Sig#

foi#de#0,000.#

#

#

#
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Figura!17!8!Teste!de!normalidade!KS!para!as!escolas!de!NSE!2!e!3!

#
Fonte:#elaborado#pelo#autor#

# Sendo# assim,# com# base# nesta# constatação,# posteriormente# optou`se# pela#

utilização#das#técnicas#Análise#de#Quintil#e#Regressão#Logísticas,#cujos#resultados#são#

apresentados#em#seções#posteriores.#

# Encerrando`se# a# análise# preliminar# dos# dados# a# nível# escola# tem`se# a#

estatística#descritiva#ilustrada#pela#Tabela#6.#
Tabela!6!8!Estatística!descritiva!por!escola!de!NSE!2!e!3!

#
Fonte:#elaborado#pelo#autor#

# Dentre#as#informações#trazidas#pela#tabela#anterior#destaca`se#o#coeficiente#de#

variação,#o#qual#mostra#não#haver#uma#elevada#dispersão#nos#dados,#caracterizando,#

portanto,# a# homogeneidade# da# amostra,# sendo# esta# uma# das# premissas# para#

utilização#da#técnica#DEA.#

Finalizada#a#análise#preliminar#a#nível#escola,#a#seguir#são#feitas#ponderações#

por#município.#

#

4.1.2!Estatística!descritiva!por!município!
Seguindo# o# mesmo# procedimento# da# análise# a# nível# escola,# também# foi#

elaborado#o#histograma#dos#escores#DEA#CCR#dos#municípios,#conforme#mostra#o#

Gráfico#12.#

#

#

#

#

#

#
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#
Gráfico!12!8!Histograma!dos!escores!DEA!CCR!médios!dos!municípios!de!NSE!3!

#
Fonte:#elaborado#pelo#autor#

# De# forma#similar# ao#ocorrido#na#análise#anterior,# a#partir# da# visualização#do#

histograma,# também#se# tem#a#percepção#da#existência# de#distribuição#normal# dos#

dados.# Contudo,# o# teste# Kolmogorov`Smirnov# (Figura# 18),# realizado# por# meio# do#

software#IBM/SPSS/Statistics#versão#20.0,#confirma#o#contrário.#
Figura!18!8!Teste!de!normalidade!KS!para!os!municípios!de!NSE!3!

#
Fonte:#elaborado#pelo#autor#

# Portanto,#conclui`se#que#os#escores#DEA#CCR#para#os#585#municípios#de#NSE#

3#também#não#seguem#uma#distribuição#normal,#uma#vez#que#o#resultado#do#teste#K`

S#foi#de#0,000.#

# De#forma#semelhante,#também#foi#elaborada#a#estatística#descritiva#dos#dados#

(Tabela#7).#
Tabela!7!8!Estatística!descritiva!por!município!de!NSE!3!

#
Fonte:#elaborado#pelo#autor#
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Por# fim,# nesta# análise# vale# ressaltar# que,# a# partir# da# revisão# de# literatura#

realizada#e#do#entendimento#de#como#ocorre#a#gestão#da#educação#no#Brasil,#acredita`

se#que#as#políticas#estaduais#possam#influenciar#de#forma#significativa#a#gestão#das#

escolas#municipais.#

Por#este#motivo,#optou`se#por#realizar#os#estudos#de#caso#em#um#único#estado#

da#federação.#Outro#critério#que#contribui#para#esta#decisão#é#a#limitação#de#tempo#e#

recursos#financeiros#disponíveis#para#a#realização#da#investigação#a#campo.#

Desta#forma,#foi#realizada#a#análise#dos#escores#DEA#por#estado#(Tabela#8),#a#

fim#de#se# identificar#qual#das#unidades# federativas#se#destacava#dentre#as#demais#

quanto#à#eficiência#de#suas#escolas,#considerando`se#o#modelo#adotado#na#Análise#

Envoltória#de#Dados.#
Tabela!8!8!Análise!dos!escores!DEA!CCR!por!estado!(UF)!

#
Fonte:#elaborado#pelo#autor#

# Conforme#pode#ser#observado,#o#estado#do#Ceará#(CE)#destaca`se#das#demais#

unidades#federativas#a#medida#que#apresenta#o#mais#alto#percentual#de#escolas#com#

escore#DEA#no#quintil#superior,#ocorrendo#o#mesmo#a#nível#municipal.##

# Outra#constatação,#é#que#na#amostra#analisada#existem#estados#que#possuem#

uma# mediana# de# escore# DEA# mais# elevada# do# que# a# apresentada# pelo# Ceará,#

contudo,# estes# são# consideravelmente# menos# presentes# dentre# as# escolas# e/ou#

municípios#eficientes.#

# #Portanto,#a#partir#da#análise#da#tabela#anterior,#optou`se#por#realizar#os#estudos#

de#caso#no#estado#do#Ceara#(CE),#sendo#esta#uma#das#contribuições#do#uso#da#técnica#
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DEA,# a# identificação#dos# locais#mais# indicados#para# se# realizar# a# investigação#em#

campo.#

### Realizadas#estas#considerações,#a#fim#de#facilitar#a#observação#da#distribuição#

geográfica#dos#municípios#pertencentes#à#amostra#analisada,#foi#elaborada#a#Figura#

19.#

# Por#meio#da#análise#cromática#desta#figura,#percebe`se#nitidamente#que#em#sua#

maioria,# os# municípios# do# Ceará# (CE)# tiveram# um# bom# desempenho# quando#

considerado#o#escore#DEA#CCR,# ratificando,#portanto,#a#escolha#do#estado#para#a#

realização#dos#estudos#de#caso.#
Figura!19!8!Distribuição!geográfica!dos!municípios!analisados!no!estado!do!Ceará!(CE)!

#
Fonte:#elaborado#pelo#autor#

# Finalizada#a#descrição#das#informações#iniciais#obtidas#a#partir#da#elaboração#

da#base#de#dados,#se#seguir#são#apresentados#os#resultados#da#Análise#de#Quintil#e#

Regressão#Logística.#

#

4.1.3!Resultados!da!Análise!de!Quintil!
Considerando`se# a# base# de# dados# apresentada# nos# procedimentos#

metodológicos,#num#primeiro#momento,#a#análise#de#quintil#apontou#224#variáveis#que#
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apresentaram# uma# diferença# de# média,# ou# mediana,# estatisticamente# significativa#

entre#o#grupo#eficiente#e#ineficiente.#

Porém,# como# muitas# delas# referiam`se# à# uma# mesma# pergunta# dos#

questionários# do# Censo# Escolar# e# da# Prova# Brasil,# optou`se# por# eliminar# tal#

“duplicidade#de#informação”#através#de#uma#análise#por#julgamento.#

Como#resultado,#tem`se#as#63#variáveis#apresentadas#no##Quadro#9,#sendo#que#

este#apresenta#inclusive#o#efeito#de#cada#variável#no#escore#DEA.
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!Quadro!9!)!Variáveis!discriminadas!na!Análise!de!Quintil!

Base!
de!

Dados!
Pergunta! Variável!

Análise!
de!

Quintil!
Efeito!

C
E
N
S
O
$2
01
1$

N/C$ predio_alugado$ X$ negativo$

N/C$ laboratorio_informatica$ X$ positivo$

N/C$ quadra_esportes_descoberta$ X$ positivo$

N/C$ biblioteca$ X$ positivo$

N/C$ sala_leitura$ X$ positivo$

N/C$ equip_dvd$ X$ positivo$

P
ro
va
$B
ra
si
l$2
01
1$
D$
P
ro
fe
ss
or
$

Faixa$etária$do$docente$ q002_idade_40a49$ X$ negativo$

Mais$alto$nível$de$escolaridade$do$docente$ q004_escolaridade_emmagisterio$ X$ negativo$
Tipo$de$instituição$na$qual$obteve$o$diploma$de$ensino$

superior$ q006_privada$ X$ negativo$

Tipo$de$instituição$na$qual$obteve$o$diploma$de$ensino$
superior$ q006_publica_estadual$ X$ positivo$

Forma$em$que$o$docente$realizou$o$seu$curso$de$ensino$
superior$ q007_presencial$ X$ positivo$

Forma$em$que$o$docente$realizou$o$seu$curso$de$ensino$
superior$ q007_a_distancia$ X$ negativo$

Exerce$de$outra$atividade$remunerada,$fora$docência$ q011_nao$ X$ positivo$

Carga$semanal$de$trabalho$na$escola$ q017_exat40horas$ X$ positivo$
Necessidade$de$aperfeiçoamento$profissional$nas$
Tecnologias$de$Informação$e$Comunicação$ q031_alta_necessidade$ X$ negativo$

Frequência$de$utilização$do$$Projetor$(datashow,$projetor$de$
transparências)$nas$aulas$ q046_sempre_ou_quase$ X$ positivo$

Frequência$de$utilização$de$Filmes,$desenhos$animados$ou$
documentários$em$sala$de$aula$ q047_vez_em_quando$ X$ positivo$

Forma$de$elaboração$do$Projeto$Pedagógico$ q051_modelo_pronto_com_adapt_com_discussao_equipe_escolar$ X$ positivo$

Frequência$de$reunião$do$Conselho$de$Classe$por$ano$ q052_tres_ou_mais$ X$ positivo$
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Frequência$de$participação$do$planejamento$do$currículo$
escolar$ q053_mensalmente$ X$ positivo$

Frequência$com$que$troca$materiais$didáticos$com$seus$
colegas$ q054_semanalmente$ X$ positivo$

Frequência$de$reuniões$com$colegas$que$trabalham$com$a$
mesma$série$(ano)$para$a(o)$qual$leciona$ q055_semanalmente$ X$ positivo$

Frequência$de$participação$em$discussões$sobre$o$
desenvolvimento$da$aprendizagem$dos$alunos$ q056_semanalmente$ X$ positivo$

Frequência$de$realização$de$projetos$interdisciplinares$ q057_semanalmente$ X$ positivo$
Frequência$que$o$diretor$discute$metas$educacionais$com$

os$professores$nas$reuniões$ q058_sempre_ou_quase$ X$ positivo$

Frequência$com$que$direção$e$docentes$verificam$o$
desempenho$coletivo$ q059_sempre_ou_quase$ X$ positivo$

Frequência$que$o$diretor$informa$os$professores$sobre$as$
possibilidades$de$aperfeiçoamento$profissional$ q060_sempre_ou_quase$ X$ positivo$

Frequência$que$o$diretor$acompanha$aspectos$relacionados$
à$aprendizagem$dos$alunos$ q061_sempre_ou_quase$ X$ positivo$

Frequência$que$o$diretor$acompanha$aspectos$relacionados$
com$as$normas$administrativas$ q062_sempre_ou_quase$ X$ positivo$

Frequência$que$o$diretor$acompanha$as$necessidades$de$
manutenção$da$escola$ q063_algumas_vezes$ X$ negativo$

Frequência$que$o$diretor$motiva$a$equipe$docente$ q064_sempre_ou_quase$ X$ positivo$

Frequência$que$o$diretor$estimula$atividades$inovadoras.$ q065_sempre_ou_quase$ X$ positivo$
Frequência$que$o$diretor$demonstra$respeito$pelo$corpo$

docente$ q066_sempre_ou_quase$ X$ positivo$

Frequência$que$o$diretor$inspira$confiança$enquanto$
profissional$ q067_sempre_ou_quase$ X$ positivo$

Frequência$de$participação$do$docente$nas$reuniões$de$
colegiado$ q068_sempre_ou_quase$ X$ positivo$

Frequência$que$o$corpo$docente$recebe$e$acata$novas$
ideias$ q069_sempre_ou_quase$ X$ positivo$

O$docente$entende$que$os$problemas$de$aprendizagem$de$
seus$alunos$devemDse$à$carência$de$infraestrutura$física$ q070_nao$ X$ positivo$

O$docente$entende$que$os$problemas$de$aprendizagem$de$
seus$alunos$devemDse$à$ineficiência$da$equipe$gestora$ q071_nao$ X$ positivo$
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O$docente$entende$que$os$problemas$de$aprendizagem$de$
seus$alunos$devemDse$a$inadequação$dos$conteúdos$

curriculares$
q072_nao$ X$ positivo$

O$docente$entende$que$os$problemas$de$aprendizagem$de$
seus$alunos$devemDse$ao$não$cumprimento$dos$conteúdos$

curriculares$
q073_nao$ X$ positivo$

O$docente$entende$que$os$problemas$de$aprendizagem$de$
seus$alunos$devemDse$à$insatisfação$e$desestímulo$do$

professor$
q075_nao$ X$ positivo$

O$docente$entende$que$os$problemas$de$aprendizagem$de$
seus$alunos$devemDse$ao$alto$índice$de$faltas$discente$ q082_sim$ X$ negativo$

Ocorrência,$neste$ano,$de$agressão$verbal$ou$física$de$
alunos$a$professores$ou$a$funcionários$da$escola$ q083_sim$ X$ negativo$

Ocorrência,$neste$ano,$de$furto$(sem$uso$de$violência)$na$
escola$ q087_nao$ X$ positivo$

Ocorrência,$neste$ano,$de$alunos$frequentando$as$aulas$sob$
efeito$de$bebida$alcoólica$ q089_nao$ X$ positivo$

Recebimento$do$livro$didático$conforme$solicitação$prévia$ q098_sim$ X$ positivo$

Disponibilidade$de$livros$didáticos$para$os$alunos$ q099_sim_todos_tem$ X$ positivo$
Tempo$gasto$pelo$docente$mantendo$a$disciplina$em$sala$

de$aula.$ q103_de60a80porcento$ X$ negativo$

Porcentagem$do$conteúdo$previsto$que$efetivamente$foi$
desenvolvido$em$sala$ q106_de60a80porcento$ X$ positivo$

Frequência$que$o$docente$propõe$dever$de$casa$ q107_diariamente$ X$ positivo$

Frequência$que$o$docente$corrige$o$dever$de$casa$ q108_diariamente$ X$ positivo$
Frequência$que$o$docente$propõe$atividades$gramaticais$

relacionadas$a$textos$de$jornais$ou$revistas$ q115_diariamente$ X$ negativo$

P
ro
va
$B
ra
si
l$2
01
1$
D$

A
lu
no
$

Gênero$do$aluno$ q001_masculino$ X$ positivo$

O$aluno$reside$com$a$mãe$ q018_sim$ X$ positivo$

Grau$de$escolaridade$da$mãe$ q019_completou_em_nao_comp_es$ X$ positivo$

O$aluno$reside$com$o$pai$ q022_nao_mas_moro_outro_homem$ X$ positivo$

Grau$de$instrução$do$pai/responsável$ q023_completou_es$ X$ negativo$
Frequência$que$os$responsáveis$vão$às$reuniões$de$pais$e$

mestres$ q026_sempre_ou_quase$ X$ positivo$
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Existência$de$incentivo$dos$pais$para$frequentar$a$escola$ q030_sim$ X$ positivo$

Frequência$que$o$aluno$lê$notícias$na$internet$ q038_de_vez_em_quando$ X$ positivo$

O$aluno,$além$de$estudar,$trabalha$ q045_sim$ X$ negativo$

Frequência$de$abandono$da$escola$ q049_sim_uma_vez$ X$ negativo$

Frequência$de$utilização$da$biblioteca$ou$da$sala$de$leitura$ q056_de_vez_em_quando$ X$ positivo$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$
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Porém,$ com$o$ intuito$de$proporcionar$melhores$ condições$de$embasamento$

para$ as$ conclusões$ deste$ trabalho$ acadêmico,$ decidiu;se$ também$ realizar$ uma$

regressão$logística,$cujos$resultados$são$apresentados$no$próximo$tópico.$

$

4.1.4$Resultados$da$Regressão$Logística$
$ A$regressão$logística$tem$recorrentemente$sido$utilizada$na$literatura$como$uma$

ferramenta$para$complementar$a$técnica$DEA$em$estudos$sobre$energia,$aviação$civil,$

instituições$ bancárias$ e$ também$ escolas$ (HUGUENIN,$ 2015R$ PREMACHANDRAR$

BHABRAR$ SUEYOSHI,$ 2009R$ MARTÍNEZ;NÚÑEZR$ PÉREZ;AGUIAR,$ 2014).$

Consequentemente,$ mostrando;se$ como$ uma$ alternativa$ adequada$ para$ o$

aprimoramento$da$análise$aqui$realizada.$

$ Sendo$assim,$ tendo$como$base$as$63$variáveis$discriminadas$na$análise$de$

quintil$ (considerando;se$ a$ mesma$ amostra,$ 1.947$ DMUs),$ conforme$ mencionado$

anteriormente,$foram$feitas$quatro$regressões$logísticas$(cada$uma$com$um$ponto$de$

corte$diferente$quanto$à$classificação$de$quais$escolas$seriam$eficientes:$as$5%,$10%,$

20%$ou$30%$com$maior$escore$DEA),$pelo$método$Stepwise(Foward$ (por$meio$do$

software$IBM(SPSS(Statistics$versão$20.0).$

Cabe$ressaltar$que,$todas$apresentaram$condições$mínimas$para$que$serem$

consideradas$válidas$(coeficiente$do$teste$de$Omnibus$abaixo$de$0,05$e$resultado$do$

teste$de$Hosmer$e$Lameshow$acima$de$0,05$(HAIR$et(al.,$2005).$
Quadro$10$7$Comparativo$dos$resultados$das$regressões$logísticas$realizadas$ 

Regressões$
Omnibus$

Tests$of$Model$
Coefficients$

Hosmer$and$
Lemeshow$

Test$
Nagelkerke$
R$Square$

Classification$
Tablea$

5%$mais$eficientes$ 0,00$ 0,73$ 0,29$ 9,28$

10%$mais$eficientes$ 0,00$ 0,59$ 0,31$ 14,87$

20%$mais$eficientes$ 0,00$ 0,52$ 0,32$ 30,00$
30%$mais$eficientes$ 0,00$ 0,35$ 0,29$ 42,64$

Fonte:$elaborado$pelo$autor$

$ Quanto$ao$resultado$final,$a$regressão$que$apresentou$melhores$resultados$foi$

a$que$considerou$como$eficientes$as$escolas$do$quintil$superior$(20%$mais$eficientes),$

apresentando$um$“pseudo$R2$de$Nagelkerke”$de$0,32,$o$qual$denota$um$baixo$poder$

explicativo$e,$portanto,$não$permite$generalizações.$
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Todavia,$ ainda$ assim$ é$ uma$ fonte$ de$ evidência$ que$ indica$ variáveis$ que$

possivelmente$ têm$ um$ maior$ poder$ explicativo$ para$ o$ fenômeno$ analisado$ (a$

eficiência$das$escolas$municipais$que$foram$objeto$de$estudo$desta$pesquisa).$

Em$síntese,$partir$da$utilização$desta$técnica,$identificou;se$que$24$variáveis$se$

destacam$dentre$as$demais,$ sendo$elas$apresentadas$pelo$ $Quadro$11.$A$análise$

detalhada$sobre$estas$variáveis$será$realizada$na$seção$4.3.
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!Quadro!11!)!Variáveis!discriminadas!na!Regressão!Logística!

Base!
de!

Dados!
Pergunta! Variável! Regressão!

Logística! Efeito'

C
EN
SO
!2
01
1!

N/C$ predio_alugado$ $$ negativo)
N/C$ laboratorio_informatica$ X$ positivo)
N/C$ quadra_esportes_descoberta$ X$ positivo)
N/C$ biblioteca$ $$ positivo)
N/C$ sala_leitura$ $$ positivo)
N/C$ equip_dvd$ $$ positivo)

Pr
ov
a!
B
ra
si
l!2
01
1!
)!P
ro
fe
ss
or
!

Faixa$etária$do$docente$ q002_idade_40a49$ X$ negativo)

Mais$alto$nível$de$escolaridade$do$docente$ q004_escolaridade_emmagisterio$ X$ negativo)

Tipo$de$instituição$na$qual$obteve$o$diploma$de$ensino$
superior$ q006_privada$ $$ negativo)

Tipo$de$instituição$na$qual$obteve$o$diploma$de$ensino$
superior$ q006_publica_estadual$ X$ positivo)

Forma$em$que$o$docente$realizou$o$seu$curso$de$ensino$
superior$ q007_presencial$ $$ positivo)

Forma$em$que$o$docente$realizou$o$seu$curso$de$ensino$
superior$ q007_a_distancia$ X$ negativo)

Exerce$de$outra$atividade$remunerada,$fora$docência$ q011_nao$ X$ positivo)
Carga$semanal$de$trabalho$na$escola$ q017_exat40horas$ $$ positivo)

Necessidade$de$aperfeiçoamento$profissional$nas$
Tecnologias$de$Informação$e$Comunicação$ q031_alta_necessidade$ $$ negativo)

Frequência$de$utilização$do$$Projetor$(datashow,$projetor$
de$transparências)$nas$aulas$ q046_sempre_ou_quase$ $$ positivo)

Frequência$de$utilização$de$Filmes,$desenhos$animados$
ou$documentários$em$sala$de$aula$ q047_vez_em_quando$ $$ positivo)

Forma$de$elaboração$do$Projeto$Pedagógico$ q051_modelo_pronto_com_adapt_com_discussao_equipe_escolar$ $$ positivo)
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Frequência$de$reunião$do$Conselho$de$Classe$por$ano$ q052_tres_ou_mais$ $$ positivo)
Frequência$de$participação$do$planejamento$do$currículo$

escolar$ q053_mensalmente$ $$ positivo)
Frequência$com$que$troca$materiais$didáticos$com$seus$

colegas$ q054_semanalmente$ X$ positivo)
Frequência$de$reuniões$com$colegas$que$trabalham$com$

a$mesma$série$(ano)$para$a(o)$qual$leciona$ q055_semanalmente$ $$ positivo)
Frequência$de$participação$em$discussões$sobre$o$
desenvolvimento$da$aprendizagem$dos$alunos$ q056_semanalmente$ X$ positivo)

Frequência$de$realização$de$projetos$interdisciplinares$ q057_semanalmente$ $$ positivo)
Frequência$que$o$diretor$discute$metas$educacionais$

com$os$professores$nas$reuniões$ q058_sempre_ou_quase$ X$ positivo)
Frequência$com$que$direção$e$docentes$verificam$o$

desempenho$coletivo$ q059_sempre_ou_quase$ $$ positivo)

Frequência$que$o$diretor$informa$os$professores$sobre$
as$possibilidades$de$aperfeiçoamento$profissional$ q060_sempre_ou_quase$ $$ positivo)

Frequência$que$o$diretor$acompanha$aspectos$
relacionados$à$aprendizagem$dos$alunos$ q061_sempre_ou_quase$ $$ positivo)

Frequência$que$o$diretor$acompanha$aspectos$
relacionados$com$as$normas$administrativas$ q062_sempre_ou_quase$ $$ positivo)

Frequência$que$o$diretor$acompanha$as$necessidades$
de$manutenção$da$escola$ q063_algumas_vezes$ $$ negativo)

Frequência$que$o$diretor$motiva$a$equipe$docente$ q064_sempre_ou_quase$ $$ positivo)
Frequência$que$o$diretor$estimula$atividades$inovadoras.$ q065_sempre_ou_quase$ $$ positivo)
Frequência$que$o$diretor$demonstra$respeito$pelo$corpo$

docente$ q066_sempre_ou_quase$ $$ positivo)
Frequência$que$o$diretor$inspira$confiança$enquanto$

profissional$ q067_sempre_ou_quase$ $$ positivo)
Frequência$de$participação$do$docente$nas$reuniões$de$

colegiado$ q068_sempre_ou_quase$ $$ positivo)
Frequência$que$o$corpo$docente$recebe$e$acata$novas$

ideias$ q069_sempre_ou_quase$ $$ positivo)
O$docente$entende$que$os$problemas$de$aprendizagem$
de$seus$alunos$devem]se$à$carência$de$infraestrutura$

física$
q070_nao$ $$ positivo)
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O$docente$entende$que$os$problemas$de$aprendizagem$
de$seus$alunos$devem]se$à$ineficiência$da$equipe$

gestora$
q071_nao$ X$ positivo)

O$docente$entende$que$os$problemas$de$aprendizagem$
de$seus$alunos$devem]se$a$inadequação$dos$conteúdos$

curriculares$
q072_nao$ X$ positivo)

O$docente$entende$que$os$problemas$de$aprendizagem$
de$seus$alunos$devem]se$ao$não$cumprimento$dos$

conteúdos$curriculares$
q073_nao$ X$ positivo)

O$docente$entende$que$os$problemas$de$aprendizagem$
de$seus$alunos$devem]se$à$insatisfação$e$desestímulo$

do$professor$
q075_nao$ $$ positivo)

O$docente$entende$que$os$problemas$de$aprendizagem$
de$seus$alunos$devem]se$ao$alto$índice$de$faltas$

discente$
q082_sim$ $$ negativo)

Ocorrência,$neste$ano,$de$agressão$verbal$ou$física$de$
alunos$a$professores$ou$a$funcionários$da$escola$ q083_sim$ $$ negativo)

Ocorrência,$neste$ano,$de$furto$(sem$uso$de$violência)$
na$escola$ q087_nao$ $$ positivo)

Ocorrência,$neste$ano,$de$alunos$frequentando$as$aulas$
sob$efeito$de$bebida$alcoólica$ q089_nao$ X$ positivo)

Recebimento$do$livro$didático$conforme$solicitação$
prévia$ q098_sim$ $$ positivo)

Disponibilidade$de$livros$didáticos$para$os$alunos$ q099_sim_todos_tem$ X$ positivo)
Tempo$gasto$pelo$docente$mantendo$a$disciplina$em$

sala$de$aula.$ q103_de60a80porcento$ $$ negativo)
Porcentagem$do$conteúdo$previsto$que$efetivamente$foi$

desenvolvido$em$sala$ q106_de60a80porcento$ $$ positivo)

Frequência$que$o$docente$propõe$dever$de$casa$ q107_diariamente$ X$ positivo)
Frequência$que$o$docente$corrige$o$dever$de$casa$ q108_diariamente$ $$ positivo)

Frequência$que$o$docente$propõe$atividades$gramaticais$
relacionadas$a$textos$de$jornais$ou$revistas$ q115_diariamente$ X$ negativo)

Pr
ov
a!

B
ra
si
l!

20
11
!)!

A
lu
no
!

Gênero$do$aluno$ q001_masculino$ X$ positivo)
O$aluno$reside$com$a$mãe$ q018_sim$ X$ positivo)
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Grau$de$escolaridade$da$mãe$ q019_completou_em_nao_comp_es$ $$ positivo)

O$aluno$reside$com$o$pai$ q022_nao_mas_moro_outro_homem$ X$ positivo)

Grau$de$instrução$do$pai/responsável$ q023_completou_es$ X$ negativo)
Frequência$que$os$responsáveis$vão$às$reuniões$de$pais$

e$mestres$ q026_sempre_ou_quase$ X$ positivo)

Existência$de$incentivo$dos$pais$para$frequentar$a$escola$ q030_sim$ X$ positivo)
Frequência$que$o$aluno$lê$notícias$na$internet$ q038_de_vez_em_quando$ $$ positivo)

O$aluno,$além$de$estudar,$trabalha$ q045_sim$ $$ negativo)
Frequência$de$abandono$da$escola$ q049_sim_uma_vez$ X$ negativo)

Frequência$de$utilização$da$biblioteca$ou$da$sala$de$
leitura$ q056_de_vez_em_quando$ $$ positivo)

Fonte:$elaborado$pelo$autor$
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4.1.5%Resultados%da%etapa%quantitativa%
$ Tendo$ em$ vista$ que$ a$ etapa$ quantitativa$ envolve$ a$ análise$ de$ um$ elevado$

número$ de$ escolas,$ a$ partir$ da$ base$ de$ dados$ criada,$ é$ possível$ por$ meio$ da$

consolidação$ das$ informações$ identificar$ características$ comuns$ das$ escolas$

eficientes.$

$ RessaltaBse$ aqui$ (conforme$ já$ mencionado),$ que$ foram$ consideradas$ como$

eficientes$aquelas$DMUs$pertencentes$ao$quintil$superior$em$relação$ao$escore$DEA$

CCR$calculado.$

$ Neste$ sentido,$ unindoBse$ as$ informações$ obtidas$ na$ análise$ de$ quintil$ e$

regressão$logística,$foi$elaborado$o%Quadro$12,$o$qual$traz$as$principais$características$
inerentes$ ao$ perfil$ das$ escolas$ aqui$ consideradas$ como$ de$ alto$ desempenho$

(eficientes).
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Quadro'12'*'Resultados'da'etapa'quantitativa'

Base'de'
Dados' Pergunta' Variável'

Análise'
de'

Quintil'
Regressão'
Logística'

C
en
so
'

Es
co
la
r'

20
11
' N/C$ laboratorio_informatica$ X$ X$

N/C$ quadra_esportes_descoberta$ X$ X$

Pr
ov
a'
B
ra
si
l'2
01
1'
*'P
ro
fe
ss
or
'

Faixa$etária$do$docente$ q002_idade_40a49$ X$ X$

Mais$alto$nível$de$escolaridade$do$docente$ q004_escolaridade_emmagisterio$ X$ X$

Tipo$de$instituição$na$qual$obteve$o$diploma$de$ensino$superior$ q006_publica_estadual$ X$ X$
Forma$em$que$o$docente$realizou$o$seu$curso$de$ensino$superior$ q007_a_distancia$ X$ X$

Exerce$de$outra$atividade$remunerada,$fora$docência$ q011_nao$ X$ X$
Frequência$com$que$troca$materiais$didáticos$com$seus$colegas$ q054_semanalmente$ X$ X$

Frequência$de$participação$em$discussões$sobre$o$desenvolvimento$da$aprendizagem$dos$
alunos$ q056_semanalmente$ X$ X$

Frequência$que$o$diretor$discute$metas$educacionais$com$os$professores$nas$reuniões$ q058_sempre_ou_quase$ X$ X$
O$docente$entende$que$os$problemas$de$aprendizagem$de$seus$alunos$devemQse$à$

ineficiência$da$equipe$gestora$ q071_nao$ X$ X$

O$docente$entende$que$os$problemas$de$aprendizagem$de$seus$alunos$devemQse$a$
inadequação$dos$conteúdos$curriculares$ q072_nao$ X$ X$

O$docente$entende$que$os$problemas$de$aprendizagem$de$seus$alunos$devemQse$ao$não$
cumprimento$dos$conteúdos$curriculares$ q073_nao$ X$ X$

Ocorrência,$neste$ano,$de$alunos$frequentando$as$aulas$sob$efeito$de$bebida$alcoólica$ q089_nao$ X$ X$
Disponibilidade$de$livros$didáticos$para$os$alunos$ q099_sim_todos_tem$ X$ X$
Frequência$que$o$docente$propõe$dever$de$casa$ q107_diariamente$ X$ X$

Frequência$que$o$docente$propõe$atividades$gramaticais$relacionadas$a$textos$de$jornais$
ou$revistas$ q115_diariamente$ X$ X$

Pr
ov
a'

B
ra
si
l'

20
11
'*'

A
lu
no
'

Gênero$do$aluno$ q001_masculino$ X$ X$
O$aluno$reside$com$a$mãe$ q018_sim$ X$ X$
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O$aluno$reside$com$o$pai$ q022_nao_mas_moro_outro_homem$ X$ X$

Grau$de$instrução$do$pai/responsável$ q023_completou_es$ X$ X$
Frequência$que$os$responsáveis$vão$às$reuniões$de$pais$e$mestres$ q026_sempre_ou_quase$ X$ X$

Existência$de$incentivo$dos$pais$para$frequentar$a$escola$ q030_sim$ X$ X$
Frequência$de$abandono$da$escola$ q049_sim_uma_vez$ X$ X$

Fonte:$elaborado$pelo$autor$

'
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$ Baseando,se$nas$variáveis$identificadas$tanto$pela$análise$de$quintil,$como$pela$

regressão$logística,$e$buscando$consolidar$as$variáveis$semelhantes,$pode,se$inferir$

que$o$perfil$das$escolas$com$alto$desempenho$está$possivelmente$relacionado$à$8$

características.$

•$ Estas$escolas$possuem$laboratórios$de$informática,$quadras$de$esporte,$

e$ um$ número$ significativo$ de$ livros$ para$ que$ os$ discentes$ possam$

usufruirE$

•$ O$ corpo$ docente$ em$ sua$ maioria$ possui$ magistério,$ além$ de$ ensino$

superior$concluído$em$instituições$públicas,$na$modalidade$presencialE$

•$ Recorrentemente$ os$ professores$ não$ exercem$ outra$ atividade$

remunerada,$ além$ de$ frequentemente$ trocarem$ experiência/materiais$

com$ seus$ colegas$ e$ participarem$ de$ discussões$ sobre$ o$

desenvolvimento$do$alunado.$Inclusive$realizando$um$acompanhamento$

diário,$atribuindo$tarefas$de$casa$aos$alunosE$

•$ Os$docentes$apoiam$as$ações$dos$gestores$escolares,$contribuindo$com$

o$debate$acerca$das$metas$estabelecidas$para$a$educação,$assim$como$

para$a$elaboração$do$currículo$escolarE$

•$ Em$ específico$ na$ disciplina$ de$ Português,$ observa,se$ que$ existe$

empenho$quanto$à$diversificação$das$metodologias$de$ensino,$a$fim$de$

propiciar$uma$melhor$qualidade$de$ensinoE$

•$ Maior$grau$de$disciplina$discenteE$

•$ Maior$Frequência$da$participação$dos$responsáveis$nas$reuniões$de$pais$

e$mestresE$

•$ Os$alunos$matriculados$nestas$escolas$comumente$que$têm$em$casa$o$

convívio$ diário$ com$ pai$ e$ mãe,$ sendo$ que$ ambos$ o$ incentivam$ a$

frequentar$a$escola$e$ter$um$bom$desempenho.$

Apesar$de$ser$possível$identificar$estas$características$analisando,se$as$bases$

de$dados$governamentais,$a$pesquisa$a$campo$é$fundamental$para$que$os$indícios$

aqui$ observados$ possam$ ser$ confirmados,$ refutados,$ ou$ ainda$ complementados.$

Portanto,$ a$ próxima$ seção$ traz$ informações$ qualitativas$ que$ complementam$ esta$

análise.$

$
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4.2$ANÁLISE$E$RESULTADOS$DA$ETAPA$QUALITATIVA!
$ Nesta$seção$são$descritos$individualmente$cada$um$dos$municípios,$bem$como$

as$SME$ e$ escolas$ visitadas$ com$ o$ intuito$ de$ sintetizar$ as$ informações$ obtidas$ na$

pesquisa$de$campo.$

$ Isso$ocorre$por$meio$da$descrição$da$percepção$do$autor,$a$qual$é$baseada$nos$

relatos$ provenientes$ das$ entrevistas$ semiestruturadas$ (as$ quais,$ em$ sua$ maioria,$

foram$gravadas),$no$registro$fotográfico,$nas$observações$realizadas.$Portanto,$todas$

as$informações$a$seguir$são$provenientes$destas$fontes$de$evidências.$

É$ importante$ frisar$ que$ esta$ descrição$ não$ aborda$ em$ detalhe$ as$

variáveis/indicadores$ constantes$ no$ instrumento$ de$ pesquisa,$ neste$ momento.$ O$

mesmo$foi$preenchido$para$toda$a$amostra$ao$longo$das$visitas$em$loco,$no$intuito$de$

quantificar$a$percepção$do$pesquisador,$sendo$este$analisado,$em$conjunto$com$os$

resultados$da$etapa$quantitativa,$na$próxima$seção.$

$ Adicionalmente,$vale$salientar$que$o$objetivo$central$desta$tese,$assim$como$já$

informado$ anteriormente,$ corresponde$ à$ identificação$ de$ práticas$ administrativo$

pedagógicas$que$possam$contribuir$para$o$aprimorando$dos$resultados$no$IDEB,$e,$

para$ tanto,$ não$ se$ faz$ necessária$ a$ identificação$ e/ou$ exposição$ dos$ nomes$ dos$

municípios,$escolas$e/ou$atores$entrevistados,$uma$vez$que$foco$é$a$consolidação$da$

informação$ obtida$ por$ meio$ da$ observação$ e$ das$ entrevistas$ semiestruturadas$

realizadas$e$não$a$exposição$das$instituições$e$pessoas$envolvidas$na$pesquisa.$

$ Desta$ forma,$ os$ nomes$ dos$municípios$ e$ escolas$ visitadas$ foram$ omitidos,$

sendo$os$mesmos$denominados$conforme$mostrado$pela$Figura$5.$

$$

4.2.1%Análise%do%Município%1%
% O$ primeiro$ município$ visitado$ tem,$ segundo$ o$ Censo$ mais$ recente,$

aproximadamente$188$mil$habitantes,$população$a$qual$é$atendida$por$sete$escolas$

municipais$ do$ ensino$ fundamental,$ considerando,se$ estritamente$ aquelas$ que$

atenderam$os$pré,requisitos$para$ fazerem$parte$da$base$de$dados$analisada$nesta$

tese$(Quadro$4).$

$ Quanto$ao$NSE$e$investimento$anual$médio$por$aluno$(2009,2012),$os$mesmos$

correspondem$respectivamente$à$3,86$e$R$$2.754,25.$Condições$estas$que$refletiram$

no$ IDEB$ de$ 2013,$ sendo$ 5,93$ a$ média$ das$ escolas$ consideradas.$ Por$ fim,$
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proporcionalmente$a$estas$condições$o$referido$município$obteve$um$escore$DEA$de$

80,39,$o$valor$mais$elevado$dentre$todas$as$cidades$constantes$na$base$de$dados.$

$ Realizadas$ as$ considerações$ iniciais,$ a$ seguir$ são$ apresentadas$

separadamente$as$ informações$referentes$à$SME$do$referido$município$(SME$1),$e$

em$seguida$as$duas$escolas$visitadas$(Escola$A$e$Escola$B).$

$

4.2.1.1$Secretaria$Municipal$de$Educação$1$

$ A$SME$1$foi$o$primeiro$lugar$a$ser$visitado$(12$de$setembro$de$2016),$sendo$

nela$realizadas$não$apenas$a$entrevista$inicialmente$programada$com$a$secretária$de$

educação,$mas$sim$quatro$entrevistas$no$total.$

$ Isso$ocorreu,$pois,$chegando,se$ao$local$foi$identificada$uma$ampla$estrutura$

de$gestão.$Segundo$as$entrevistas$realizadas,$no$total$a$SME$1$possui$um$número$

aproximado$de$200$colaboradores,$os$quais$estão$subdivididos$entre$a$unidade$sede$

(localizada$na$prefeitura$municipal)$e$os$chamados$“anexos”,$sendo$estes$os$locais$

responsáveis$pela$merenda$escolar,$formação$docente,$dentre$outras$atividades.$

$ Em$virtude$da$restrição$quanto$à$disponibilidade$de$tempo$para$a$realização$da$

pesquisa$de$campo,$não$foi$possível$visitar$em$loco$cada$um$dos$locais$onde$estão$

alocados$funcionários$ou$áreas$da$SME.$Portanto,$toda$a$investigação$quanto$à$esta$

entidade$foi$realizada$na$própria$prefeitura$(Figura$20).$

Figura%20%9%Secretaria%de%Educação%do%Município%1%

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor.$
$ Para$ se$ compreender$ melhor$ a$ organização$ da$ secretaria$ de$ educação,$ é$

interessante$que$seja$mostrado$e$discutido$o$organograma$desta,$o$qual$subdivide$a$
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SME$em$departamentos$especializados,$assim$como$ocorre$no$ambiente$corporativo$

(Figura$21).$
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Figura'21'*'Organograma'SME'1'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$
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Originalmente,$ conforme$ relatado$ pela$ secretária$ de$ educação,$ a$ proposta$

desta$estrutura$organizacional$para$a$SME,$assim$como$as$práticas$de$gestão$são$

provenientes$da$parceria$realizada$em$meados$de$2002$com$o$Instituto$Ayrton$Senna$

e$Fundação$Lemann.$

Apesar$de$não$estar$claramente$ilustrado$pela$figura$anterior,$observouHse$que$

a$secretária$de$educação$tem$o$suporte$da$superintendência$administrativa$(atuante$

desde$2004)$e$da$superintendência$pedagógica.$

A$primeira$ envolve$questões$de$administrativas,$ as$ quais$ dão$apoio$ à$ parte$

pedagógica.$ Nesta$ subdivisão$ enquadramHse$ os$ departamentos$ de$ Planejamento,$

Transporte,$ Financeiro,$ Merenda,$ Monitoramento$ de$ Obras,$ Articulação/Gestão$ e$

Contratos$Temporários.$

ConsiderandoHse$ cada$ um$ deles,$ o$ departamento$ de$ planejamento$ faz$ uma$

análise$ da$ situação$ da$ educação$municipal,$ já$ que$ tem$ em$mãos$ todos$ os$ dados$

referentes$ao$atual$contexto$do$município,$sobre$os$quais$são$geradas$as$análises$

estatísticas$e$relatórios$de$acompanhamento.$

Estas$ informações$são$base$para$a$ formulação$do$planejamento$estratégico$

anual,$ o$ qual$ prevê$ metas$ de$ desempenho$ para$ cada$ escola,$ em$ cada$ turma$ e$

disciplina,$ baseandoHse$ no$ desempenho$ anterior$ nas$ avaliações$ em$ larga$ escala$

(SPAECE,$ ANA,$ Provinha$Brasil$ e$ Prova$Brasil).$ Vale$ ressaltar$ que,$ a$ elaboração$

deste$ planejamento$ ocorre$ no$ início$ do$ ano,$ havendo$ uma$ revisão$ ao$ término$ do$

primeiro$semestre.$

O$departamento$de$transporte$evidentemente$é$responsável$pela$elaboração$

das$rotas$dos$ônibus/vans$escolares,$acompanhamento$da$manutenção$dos$veículos,$

bem$ como$ escala$ de$motoristas,$ acompanhamento$ do$ serviço$ prestado$ pela$ frota$

própria$ e$ terceirizada,$ além$ da$ garantia$ de$ atendimento$ às$ necessidades$ de$

locomoção$da$população.$Havendo$um$ registro$das$ informações$vinculadas$à$esta$

área$conforme$ilustra$a$Figura$22.$

$

$

$

$

$

$
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Figura'22')'Registro'do'transporte'realizado'pela'SME'1'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor.$

Por$ sua$ vez,$ o$ departamento$ financeiro$ (Figura$ 23)$ tem$ a$ incumbência$ de$

acompanhar$ os$ investimentos$ realizados.$ TrataHse$ de$ uma$ área$ composta$ por$ 6$

pessoas$as$quais$têm$distintas$atribuições.$

Figura'23')'Departamento'Financeiro'da'SME'1'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor.$

Dentre$estas,$chama$a$atenção$a$existência$de$cargos$cuja$responsabilidade$

central$ é$ a$ prospecção$ de$ fontes$ de$ financiamento$ para$ a$ educação.$ Esses$

profissionais$ acompanham$ diariamente$ os$ editais$ e$ novas$ fontes$ de$ fomento$

anunciadas$ pelo$ governo$ federal$ e$ estadual,$ desta$ forma,$ angariando$ recursos$
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“extras”$que$colaboram$para$que$as$necessidades$financeiras$da$rede$municipal$sejam$

sanadas.$

Esta$prática$de$gestão$é$uma$contribuição$relevante,$haja$vista$que$não$consta$

em$ nenhuma$ das$ produções$ acadêmicas$ realizadas$ pelo$ GREFIC,$ ou$ ainda$ na$

literatura$ consultada,$ portanto,$ possivelmente$ pode$ ser$ um$ fator$ relevante$ para$ o$

desempenho$das$escolas$no$município.$

Ademais,$ destacaHse$ que$ nesta$ área$ em$ específico$ atuam$ exclusivamente$

pessoas$com$formação$acadêmica$na$área$de$negócios$(administração,$contabilidade$

ou$ economia),$ fato$ este$ coerente,$ já$ que$ se$ trata$ dos$ profissionais$ que$ têm$maior$

proximidade$com$a$gestão$de$recursos$financeiros.$

Existe$também$outra$subHárea$componente$da$superintendência$administrativa,$

a$ qual$ é$ responsável$ pela$ aquisição,$ recebimento,$ conferência$ da$ qualidade$ e$ da$

distribuição$ da$ merenda$ escolar.$ Inclusive,$ esse$ processo$ é$ acompanhado$ pela$

nutricionista$da$secretaria$de$educação,$a$qual$tem$também$a$atribuição$de$elabora$

um$cardápio$que$supra$as$necessidades$nutricionais$do$alunado$(Figura$24).$

Figura'24')'Cardápio'da'merenda'do'Município'1'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

Esse$ monitoramento$ quanto$ à$ questão$ da$ merenda$ escolar$ é$ mais$ um$

diferencial$encontrado$considerandoHse$obras$consultadas$sobre$o$tema,$não$sendo$

esse$procedimento$relatado$em$nenhuma$destas.$Inclusive,$cabe$salientar$que$essa$
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prática$auxilia$na$garantia$de$que$o$ investimento$realizado$em$alimentação$escolar$

chegue$de$fato$às$instituições$municipais$do$ensino$fundamental$e$aos$alunos.$

O$mesmo$entendimento$dos$setores$supramencionados$é$refletido$também$na$

seção$ que$ acompanha$ as$ obras$ escolares.$ Nela$ atuam$ engenheiros$ que$

acompanham$o$andamento$das$reformas$e$construções$de$novas$escolas.$

Em$ relação$ à$ gestão$ de$ pessoas,$ assim$ como$ nas$ organizações$ privadas,$

existe$ também$ na$ SME$ uma$ ala$ responsável$ exclusivamente$ pelos$ contratos$

temporários$(Figura$25).$

Figura'25')'Seção'de'contratos'temporários'da'SME'1'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

Em$sua$maior$parte,$os$docentes$da$rede$municipal$são$concursados,$todavia,$

eventualmente$ há$ a$ necessidade$ de$ contratação$ de$ professores$ temporários$ em$

virtude$de$casos$como$licença$maternidade,$afastamento$por$questões$de$saúde,$ou$

ainda$outras$situações$como$o$fato$de$algum$docente$passar$a$ser$diretor$escolar.$

Inclusive,$destacaHse$que$o$diretor$é$escolhido$por$meio$de$processo$seletivo,$

o$qual$busca$avaliar$a$competência$para$a$função,$independentemente$da$formação$

do$ candidato.$ Essa$ opção,$ diferentemente$ da$ eleição$ pela$ comunidade,$ indicação$

política$ou$concurso,$busca$avaliar$se$aqueles$que$almejam$a$vaga$de$gestor$detém$

ou$não$capacidade$para$exercer$o$cargo.$
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Após$ assumir$ as$ suas$ funções,$ o$ diretor$ tem$ o$ apoio$ da$ seção$ de$

Articulação/Gestão$ (Figura$ 26),$ composta$ por$ cinco$ colaboradores,$ a$ qual$ propicia$

suporte$quanto$aos$procedimentos$de$rotina$que$devem$ser$seguidos.$Dentre$estes,$

enquadramHse,$ a$ atualização$ dos$ indicadores$ de$ desempenho$ escolar$ (como$ o$

acompanhamento$da$frequência$e$notas$dos$alunos),$os$processos$escolares,$bem$

como$a$utilização$de$instrumentos$de$gestão.$$

Figura'26')'Seção'de'Articulação/Gestão'da'SME'1'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor.$

Para$ilustrar$de$forma$mais$minuciosa$como$ocorre$o$acompanhamento$desta$

seção$da$SME,$os$anexos$B,$C$e$D$apresentam$alguns$dos$principais$formulários$de$

rotina$utilizados$quando$os$colaboradores$dessa$seção$fazem$as$visitas$em$loco,$nas$

escolas,$a$fim$de$acompanhar$na$prática$como$está$o$andamento$dos$trabalhos.$

$Além$do$amparo$administrativo$proporcionado$conforme$descrito,$há$também$

o$suporte$pedagógico,$o$qual$é$vinculado$à$superintendência$pedagógica,$composta$

pela$supervisora$e$mais$nove$funcionários.$

Ela$abrange$a$Coordenação$de$Valorização$do$Magistério,$a$Coordenação$de$

Ensino,$Coordenação$de$Avaliação$Externa$e$a$Escola$de$Formação$Permanente$do$

Magistério$(ESFAPEM).$

Explicando$ a$ responsabilidade$ de$ cada$ uma$ delas,$ a$ Coordenação$ de$

Valorização$ do$ Magistério$ tem$ a$ incumbência$ de$ planejar,$ monitorar$ e$ analisar$

questões$vinculadas$à$carreira$do$professor,$inclusive$elaborando$diretrizes$e$normas$

alinhadas$ao$propósito$de$valorização$do$trabalho$docente.$
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Considerando$ a$ Coordenação$ de$ Ensino,$ ela$ faz$ o$ acompanhamento$ da$

educação$municipal$de$forma$setorizada,$focando$individualmente$cada$uma$de$suas$

etapas$(Ensino$Fundamental$I,$Ensino$Fundamental$II,$Educação$de$Jovens$e$Adultos$

–$ EJA,$ além$ da$ Escola$ em$ Tempo$ Integral)$ e$ sendo$ responsável$ também$ pela$

atualização$do$currículo$escolar,$o$qual$contempla$os$conteúdos$a$serem$abordados,$

bem$como$a$carga$horária$das$disciplinas.$

Este$acompanhamento$segmentado$facilita$e$torna$mais$preciso$o$diagnóstico$

da$educação$municipal,$o$que$auxilia$na$ identificação$de$problemas,$oportunidades$

e/ou$necessidades$de$melhoria.$

Já$ a$ Coordenação$ de$ Avaliação$ Externa$ é$ responsável,$ desde$ 2001,$ pela$

elaboração$ de$ uma$ avaliação$ municipal,$ de$ Português$ e$ Matemática,$ aplicada$

mensalmente$(elaborada$pela$própria$SME),$a$qual$busca$mensurar$o$desempenho$

dos$ alunos$ em$português$ e$matemática.$Dessa$ forma,$ fornecendo$ um$diagnóstico$

preciso$do$contexto$atual$(Figura$27),$o$que$permite,$por$meio$do$monitoramento$dos$

resultados,$a$criação$de$políticas$e$ações$que$corroborem$para$o$aprimoramento$do$

grau$de$instrução$das$crianças$e$adolescentes.$

Figura'27')'Relatórios'das'avaliações'externas'realizadas'pela'SME'1'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor.$

Além$da$análise$ por$ escola,$ o$ nível$ de$ informação$é$detalhado$por$ turma$e$

também$por$aluno,$o$que$permite$maior$assertividade$dos$planos$de$ações$corretivas.$

'
'
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Figura'28')'Acompanhamento'do'desempenho'de'cada'turma'nas'avaliações'externas'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor.$

Conforme$mostrado$pela$$

$

Figura$28,$é$acompanhado$o$desempenho$das$ turmas,$salientandoHse$quais$

descritores$(habilidades)$estão$em$nível$adequado$ou$deficitário,$tanto$na$disciplina$

de$ Português,$ como$ em$ Matemática.$ Adicionalmente,$ a$ mesma$ análise$ ocorre$

também$a$nível$aluno$(Figura$29).$

Figura'29')'Acompanhamento'do'desempenho'de'cada'aluno'nas'avaliações'externas'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor.$

É$ com$ base$ nestes$ resultados$ que$ a$ ESFAPEM,$ desde$ 2006,$ planeja$ as$

formações$ à$ serem$ realizadas$ com$ os$ docentes$ da$ rede$ municipal.$ TrataHse$ da$
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realização$de$encontros,$previamente$agendados,$nos$quais$os$professores$trocam$

informações$entre$si,$além$de$passarem$por$uma$capacitação$direcionada$pela$própria$

SME,$a$fim$de$atender$as$necessidades$de$melhoria.$

Figura'30')'Calendário'das'formações'do'Município'1'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

Foi$ possível$ identificar$ a$ veracidade$ da$ ocorrência$ e$ do$ acompanhamento$

desse$ processo,$ mediante$ os$ documentos$ apresentados$ em$ loco,$ os$ quais$

correspondem$aos$registros$das$formações$docentes$já$realizadas$(Figura$31).$

Figura'31')'Registro'das'formações'realizadas'pela'SME'1'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor.$

BaseandoHse$nestas$ informações,$a$superintendência$pedagógica$(composta$

por$uma$equipe$de$dez$pessoas)$realiza$visitas$em$todas$as$escolas$municipais,$com$

periodicidade$mínima$de$quinze$dias.$

O$intuito$é$acompanhar$do$dia$a$dia$escolar,$a$partir$da$observação$em$loco$do$

andamento$dos$trabalhos$em$sala$de$aula.$Desta$forma,$esta$equipe$dá$orientações$
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para$ o$ docente$ sobre$ como$ ele$ (a)$ poderia$ melhorar$ a$ sua$ didática,$ a$ forma$ de$

avaliação,$a$disciplina$dos$alunos$e$consequentemente$o$aprendizado$destes.$

PodeHse$afirmar$que,$todo$esse$suporte$é$bem$visto$pelo$corpo$docente.$Isto$

porque,$ no$ transcorrer$ das$ entrevistas,$ este$ ponto$ foi$ destacado$ tanto$ pelos$

funcionários$da$SME,$como$por$todos$os$professores$participantes$da$pesquisa.$Por$

conseguinte,$observaHse$que$o$processo$é$visto$não$como$uma$cobrança,$mas$de$fato$

como$uma$ação$de$apoio,$e$que$ inclusive$auxilia$os$docentes$na$execução$do$seu$

trabalho.$

Como$ as$ práticas$ de$ organização$ da$ estrutura$ da$ SME,$ acompanhamento$

frequente$do$nível$de$aprendizado$dos$alunos,$oferecimento$de$suporte$e$formação$

aos$ professores$ são$ ações$ que$ vem$ sendo$ desenvolvidas$ gradativamente,$ desde$

meados$de$2002,$observaHse$claramente$a$existência$de$uma$cultura$de$trabalho,$no$

Município$ 1,$ na$ qual$ tanto$ os$ funcionários$ da$ secretaria$ de$ educação,$ como$ os$

professores$da$rede$municipal$estão$habituados$e$inclusive$desejam$a$manutenção$

dessas$práticas$de$rotina.$

Outro$motivo$que$contribui$para$essa$cultura$é$o$fato$de,$nos$últimos$anos,$os$

resultados$alcançados$pelo$município$em$avaliações$em$larga$escala$terem$evoluído$

de$forma$contínua$e$positiva,$conforme$ilustra$o$Gráfico$13.$

Gráfico'13')'Evolução'dos'resultados'do'Município'1'no'IDEB'

$
Fonte:$adaptado$de$QEdu$(2016)$$

$ Na$percepção$da$secretária$de$educação$a$evolução$positiva$dos$resultados$

está$ fortemente$ relacionada$ aos$ programas$ que$ foram$ e$ têm$ sido$ adotados$ para$

propiciar$a$alfabetização$das$crianças$na$idade$certa$(até$os$8$anos$de$idade,$terceira$

série$do$ensino$fundamental).$
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$ Ao$longo$do$tempo,$esse$processo$se$iniciou$com$o$Programa$de$Alfabetização$

na$ Idade$Certa$ (PAIC),$ desenvolvido$ pelo$Comitê$Cearense$ para$ a$Eliminação$ do$

Analfabetismo$Escolar$em$2004.$O$qual$por$gerar$resultados$positivos$foi$usado$como$

base$para$a$criação$do$Pacto$Nacional$pela$Alfabetização$na$Idade$Certa$(PNAIC)$e,$

recentemente,$no$ano$de$2016,$o$estado$do$Ceará$criou$o$MAISPAIC,$o$qual$ inclui$

crianças$do$6º$ao$9º$ano$no$programa$(SEDUC,$2016a)$

$ A$fim$de$se$atingir$a$proposta$do$programa,$como$mostrado$anteriormente,$a$

SME$ acompanha$ regularmente$ o$ desempenho$ dos$ alunos$ nas$ disciplinas$ de$

Português$e$Matemática,$entretanto$com$uma$ênfase$maior$na$primeira$delas.$

Nesse$processo,$as$crianças$leem$um$texto$escolhido$pela$equipe$de$apoio$da$

SME,$ sendo$ a$ gravada$ a$ leitura$ individual,$ enquanto$ é$ cronometrado$ o$ tempo$

necessário$ para$ tal.$ Posteriormente,$ este$ áudio$ é$ encaminhado$ para$ uma$ equipe$

interna$da$secretaria$municipal$de$educação,$a$qual$quantifica$quantas$palavras$por$

minuto$ cada$ criança$ (matriculada$ até$ a$ terceira$ série$ do$ ensino$ fundamental)$ está$

conseguindo$ler,$desta$maneira$mensurando$o$seu$nível$de$fluência$em$leitura.$

Por$orientação,$previamente$as$escolas$ já$fazem$simulados$com$as$crianças$

para$esse$tipo$de$teste,$assim$como$para$as$demais$avaliações$em$larga$escala.$Após$

análise,$ as$ crianças$ com$ desempenho$ insatisfatório$ são$ indicadas$ para$ realizar$ o$

reforço$no$contraturno.$

Além$dos$ fatores$ já$enumerados,$o$perfil$ da$própria$ secretária$de$educação$

aparentemente$ contribuiu$ de$ forma$ significativa$ para$ que$ se$ chegasse$ ao$ cenário$

atual.$

$ Ela$é$graduada$em$Administração$e$possui$pósHgraduação$em$Psicopedagogia,$

tendo$ 25$ anos$ de$ experiência$ na$ educação$municipal,$ sendo$ os$ últimos$ 14$ como$

secretária$ de$ educação$ (maior$ continuidade$ verificada$ considerandoHse$ todas$ as$

pesquisas$consultadas$para$a$elaboração$desta$tese).$

$ Vale$ ressaltar$ que,$ a$ baixíssima$ rotatividade$ no$ cargo$ de$ secretário$ de$

educação$municipal$é$também$uma$realidade$em$se$tratando$de$funcionários$da$SME$

e$de$diretores.$ Independentemente$da$mudança$na$gestão$municipal,$havendo$um$

bom$desempenho,$os$colaboradores$são$mantidos$em$seus$cargos.$

$ Inclusive,$ na$ opinião$ da$ secretária$ de$ educação,$ o$ apoio$ político$ e$ a$ não$

intervenção$ da$ prefeitura$ na$ gestão$ da$ pasta$ de$ educação,$ foram$ fatores$

fundamentais$que$levaram$à$melhoria$do$ensino.$
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$ Adicionalmente,$ ela$ se$ mostra$ como$ sendo$ uma$ pessoa$ proativa$ e$ que$

diariamente$ interage$ com$ as$ diversas$ áreas$ da$ secretaria$ de$ educação.$ Fato$ que$

contribui$ para$ a$ sua$ elevada$ compreensão$ sobre$ o$ andamento$ de$ questões$

administrativas$ e$ pedagógicas,$ tais$ como:$ índices$ de$ evasão,$ reprovação,$

absenteísmo$docente/discente,$dentre$outros.$

$ Complementarmente,$ no$ transcorrer$ da$ entrevista,$ a$ secretária$ destacou$ a$

importância$de$haver$um$rigoroso$sistema$de$acompanhamento$da$destinação$dos$

recursos$ financeiros,$ sendo$ esta$ vinculada$ à$ prestação$ de$ contas,$ a$ qual$ é$ de$

responsabilidade$ (em$ sua$ maior$ parte)$ não$ dos$ diretores,$ mas$ sim$ do$ próprio$

departamento$financeiro$da$SME.$

$ Em$se$tratando$desta$temática,$a$maior$parte$do$investimento$em$toda$a$rede$

municipal$de$educação$é$direcionado$pela$secretaria.$Sendo$que$o$diretor$recebe$uma$

pequena$verba$para$que$ele$(a)$direcione.$

$ Neste$caso$ainda,$a$decisão$da$aplicação$desta$parte$minoritária$do$recurso$na$

escola$ passa$ antes$ pela$ aprovação$ do$ conselho$ escolar,$ o$ qual$ existe$ em$ cada$

unidade$de$ensino.$

$ Portanto,$ verificaHse$ que$ o$ diretor$ é$ um$ ator$ cujo$ trabalho$ é$ quase$ que$

totalmente$orientado$pela$SME$e/ou$pelo$conselho$escolar,$portanto,$ lhe$conferindo$

baixa$ autonomia$ para$ a$ tomada$ de$ decisão$ quanto$ aos$ investimentos$ a$ serem$

realizados.$

$ Diante$do$cenário$descrito,$ foram$identificados$diversos$relatos$mencionando$

que,$em$virtude$da$qualidade$da$educação$fundamental,$algumas$escolas$particulares$

chegaram$a$fechar$as$portas$no$município.$Tal$situação,$em$conjunto$com$os$bons$

resultados$obtidos$nas$avaliações$em$larga$escala,$gera$um$sentimento$de$orgulho$

por$parte$das$pessoas$que$trabalham$nas$diversas$instâncias$e$setores$da$educação$

municipal.$

$ Fator$ esse$ que$ contribui$ positivamente$ para$ a$ baixa$ rotatividade$ destes$

profissionais,$bem$como$para$o$grau$de$engajamento$dos$mesmos$em$sua$rotina$diária$

de$trabalho.$

$ Feita$a$explanação$sobre$SME$do$Município$1,$a$seguir$são$descritas$as$escolas$

“A”$e$“B”,$as$quais$foram$visitadas$e$estudadas$em$profundidade.$
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$ Nelas,$além$do$registro$fotográfico,$assim$como$explicado$anteriormente,$foram$

realizadas$entrevistas$semiestruturadas$com$alunos,$pais$de$alunos,$professores$e$

diretores,$cuja$descrição$das$principais$informações$obtidas$é$feita$a$seguir.$

$$

4.2.1.1$Análise$da$escola$A$

$ Essa$escola$foi$visitada$no$dia$doze$de$setembro$de$2016,$sendo$localizada$em$

distrito$próximo$ao$Município$1.$CaracterizandoHse,$portanto,$como$uma$escola$rural$

(Figura$32).$

Figura'32')'Escola'A'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor.$

Logo$ao$adentrar$a$escola,$foi$ identificada$a$existência$de$uma$infraestrutura$

defasada,$ envolvendo$ o$ pátio$ de$ terra$ batida,$ no$ qual$ as$ crianças$ brincam$ nos$

intervalos$das$aulas$(Figura$33).$

Figura'33')'Pátio'da'escola'A'

$
Elaborado$pelo$autor.$

Ocorrendo$o$mesmo$com$as$salas$de$aula$(Figura$34),$onde$as$paredes,$lousa,$

telhado,$carteiras,$portas$e$janelas$encontramHse$em$más$condições$de$conservação.$

Havendo$ forte$ insatisfação$ dos$ alunos$ quanto$ às$ goteiras$ no$ teto$ e$ à$ elevada$
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temperatura$ no$ ambiente$ já$ que$ os$ ventiladores,$ quando$ funcionam,$ não$ são$

suficientes$para$deixar$o$ambiente$propício$para$o$aprendizado.$

Figura'34')'Sala'de'aula'da'escola'A'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

Os$problemas$não$se$ restringem$a$este$ambiente,$existe$uma$sala$de$apoio$

para$alunos$com$necessidades$especiais,$porém$a$mesma$encontraHse$também$em$

más$condições$e$desorganizada$(Figura$35).$

Figura'35')'Sala'para'atendimento'especial'(Escola'A)'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

Além$disso,$o$laboratório$de$informática$($

$
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Figura$ 36)$ nunca$ foi$ utilizado,$ uma$ vez$ que$ quando$ os$ oito$ computadores$

disponíveis$são$ligados$simultaneamente$a$energia$da$escola$cai,$já$que$a$rede$elétrica$

não$suporta$essa$demanda.$

'
'
Figura'36')'Laboratório'de'informática'da'escola'A'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

Os$mesmos$problemas$infraestruturais$também$são$perceptíveis$na$sala$dos$

professores,$a$qual$é$pequena,$quanto$à$elevada$temperatura$e$a$deficitária$circulação$

de$ar$no$ambiente,$a$qual$advém$do$tipo$de$ janela$existente$em$todas$as$salas$da$

escola$(Figura$37).$

Figura'37')'Sala'dos'professores'da'escola'A'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$
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Além$ disso,$ chama$ a$ atenção,$ de$ forma$ negativa,$ a$ precária$ condição$ dos$

banheiros$dos$alunos,$nos$quais,$em$alguns$casos,$não$existe$o$mecanismo$que$dá$a$

descarga$nos$sanitários.$Fato$esse$que$prejudica$de$forma$substancial$a$condição$de$

higiene$para$os$alunos.$

Figura'38')'Banheiro'da'escola'A'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

$ Como$ contraponto,$ observouHse$ que$ a$ biblioteca$ é$ a$ parte$ mais$ bem$

organizada$ da$ escola.$ Apesar$ de$ não$ existir$ sala$ de$ leitura,$ foi$ identificada$ uma$

elevada$ frequência$ de$ leitura$ por$ parte$ dos$ alunos.$ Praticamente$ todos$ os$

entrevistados$relataram$em$algum$momento$este$fato.$

Figura'39')'Biblioteca'da'escola'A'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$
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Sobre$esse$ponto,$compreendeHse$que$a$elevada$frequência$de$leitura$ocorre$

pelo$incentivo$contínuo$dos$professores,$bem$como$pelo$interesse$e$necessidade$do$

aluno.$

Quanto$ao$incentivo$do$corpo$docente,$existe$um$projeto$denominado$“Agente$

de$Leitura$e$de$Artes”$(Figura$40)$no$qual$dois$professores$têm$a$responsabilidade$de$

seguir$ uma$programação$semanal$ para$ trabalhar$ com$os$alunos$ sobre$estas$duas$

temáticas.$

Figura'40')'Projeto'Agente'de'Leitura'da'Escola'A'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

Já$ em$ relação$ ao$ interesse$ do$ alunado,$ percebeuHse$ que$ os$ discentes$

entendem$claramente$que$o$estudo$e$a$dedicação$na$escola$são$a$única$forma$para$

que$eles$consigam$uma$melhor$qualidade$de$vida.$

Como$os$discentes$moram$na$zona$rural,$onde$são$escassas$as$oportunidades$

de$ trabalho,$ comumente$ seus$ pais$ trabalham$ em$ funções$ cujas$ atribuições$ são$

fisicamente$desgastantes$e$a$remuneração$é$baixa.$Fato$este$que$os$leva$a$ter$uma$

condição$financeira$desfavorável.$

Portanto,$segundo$os$alunos,$inclusive$para$não$ter$o$mesmo$futuro$que$seus$

pais,$eles$têm$uma$forte$motivação$para$os$estudos,$o$que$os$leva$a$superar$barreiras$

como$a$distância$entre$a$sua$residência$e$a$escola,$a$qual$é$percorrida$quase$que$

exclusivamente$tomandoHse$mão$do$transporte$público.$
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Também$os$pais$ também$dependem$deste$serviço$público$para$poderem$se$

fazer$presentes$na$escola.$Fato$este$que,$em$conjunto$com$o$seu$elevado$índice$de$

analfabetismo,$faz$com$que$haja$um$baixo$grau$de$cobrança$por$parte$da$comunidade.$

Ademais,$ esse$ contexto$ financeiro$ e$ a$ distância$ em$ relação$ ao$ município$

implica$numa$situação$comum$para$a$maior$parte$dos$alunos,$a$indisponibilidade$ou$o$

escasso$ acesso$ ao$ lazer$ (televisão$ e$ internet,$ por$ exemplo).$ CaracterizandoHse,$

portanto,$ como$mais$uma$ razão$para$eles$se$sentirem$atraídos$pela$escola$e$pela$

leitura,$correspondendo,$em$seu$ponto$de$vista,$como$uma$necessidade$já$que$é$na$

escola$que$eles$têm$a$possibilidade$de$convívio$com$outras$pessoas,$que$não$seus$

pais,$e$também$é$neste$lugar$que$há$a$oportunidade$de$brincar$e$usufruir$de$livros,$os$

quais$são$vistos$como$fonte$de$conhecimento,$lazer$e$uma$ponte$para$um$futuro$mais$

promissor.$

Desta$maneira,$o$aluno$tem$por$si$só$um$perfil$diferenciado$e$engajado,$o$qual$

é$estabelecido$pelo$apoio,$ incentivo$e$orientação$do$corpo$docente$e$direção,$mas$

também$ pelo$ seu$ próprio$ contexto$ de$ vida.$ Sendo$ assim,$ para$ os$ discentes,$ a$

realização$ de$ avaliações$ externas$ e$ a$ necessidade$ de$ ter$ um$ bom$ desempenho$

acadêmico$são$tidas$como$situações$normais$e$rotineiras.$

Exemplificando$as$formas$de$incentivo$utilizadas,$os$alunos$que$se$destacam$

nas$avaliações$externas$recebem$medalhas,$a$melhor$sala$da$escola$passa$a$ter$um$

troféu$em$sua$sala$e$são$ levados$para$ ir$ao$shopping$na$cidade$de$sede,$ou$outro$

lugar$que$seja$de$ interesse$dos$alunos.$Existe$ainda$a$possibilidade$de$ganharem$

chocolate$ou$ter$na$merenda$algo$que$gostem$muito$de$comer,$mas$que$não$faz$parte$

do$cardápio$estabelecido$pela$SME.$

$ Enfim,$são$dados$diversos$incentivos$e$premiações$para$que$os$alunos$tenham$

de$ fato$ engajamento$ ao$ realizar$ as$ avaliações$ externas.$ Os$ resultados$ são$

acompanhados$ a$ nível$ escola,$ turma,$ disciplina$ e$ aluno,$ tal$ prática$ permite$ a$

identificação$precisa$de$quais$aspectos$necessitam$ser$aprimorados,$bem$como$quais$

alunos$ou$turmas$demandam$uma$atenção$especial.$

$ Evidentemente,$a$ identificação$dessas$ informações$exige$o$monitoramento$a$

partir$de$ formulários$e/ou$relatórios$que$diagnostiquem$a$situação$da$escola.$Estes$

são$ formulados$ pela$ SME,$ contudo$ a$ responsabilidade$ pela$ atualização$ destes$

mecanismos$de$controle$fica$a$cargo$do$diretor$de$cada$escola.$

$ Como$exemplo,$temHse$o$quadro$de$acompanhamento$ilustrado$pela$$
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$

$

'
'
'
'
'
'

Figura$41.$

'
'
'
'
'
'
'
'
'
Figura'41')'Quadro'de'acompanhamento'do'desempenho'discente'(Município'1)'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

$ Neste$mecanismo$de$ controle,$ são$ acompanhados$ os$ resultados$ individuais$

dos$alunos$em$determinada$avaliação$externa$inclusive$havendo$a$possibilidade$de$

identificar$em$qual$disciplina$e$em$quais$descritores$o$discente$e/ou$a$turma$apresenta$

maior$defasagem.$



172$

$

$ Ele$ é$ utilizado$ em$ conjunto$ com$ outro$ quadro$ de$ acompanhamento,$ o$ qual$

classifica$o$desempenho$dos$alunos$em$“Adequado”,$“Intermediário”,$“Crítico”$e$“Muito$

Crítico”$(Figura$42).$

Figura'42')'Quadro'de'acompanhamento'do'desempenho'discente'por'categoria'(Município'1)'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

Ademais,$também$existe$o$acompanhamento$da$evolução$das$notas$dos$alunos$

em$cada$uma$das$avaliações$externas$municipais$(as$quais$são$mensais),$conforme$

mostra$a$Figura$43.$

Figura'43')'Quadro'de'acompanhamento'da'evolução'do'desempenho'dos'alunos'nas'avaliações'
externas'municipais'(Município'1)'

$
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Fonte:$elaborado$pelo$autor$

Estes$resultados$servem$de$base$para$auxiliar$os$professores$na$realização$do$

seu$planejamento$semanal,$o$qual$inclusive$é$feito$em$horário$de$serviço$remunerado.$

Todo$esse$processo$é$organizado$em$conjunto$com$o$diretor$da$escola,$o$qual$

inclusive$elabora$a$agenda$mensal$das$atividades$de$planejamento$docente.$

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
Figura'44')'Agenda'de'planejamento'docente'e'capacitações'oferecidas'pela'SME'1'

$

Fonte:$elaborado$pelo$autor$

O$mesmo$monitoramento$ocorre$ também$em$relação$às$avaliações$externas$

como$o$SPAECE$e$Prova$Brasil,$conforme$mostra$a$Figura$45.$

Figura'45')'Quadro'de'monitoramento'dos'resultados'da'Escola'A'no'SPAECE'
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$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

BaseandoHse$nestes$resultados$o$corpo$docente,$em$conjunto$com$a$direção$

da$escola$e$secretaria$de$educação$tomam$as$ações$necessárias$(como,$por$exemplo,$

a$retomada$de$determinado$conteúdo,$capacitação$docente,$oferecimento$de$reforço$

no$contraHturno)$para$que$sejam$superadas$as$deficiências$identificadas.$

Conforme$explicado,$a$escola$ toma$mão$de$diversos$ incentivos$para$que$os$

alunos$se$dediquem$para$ter$bons$resultados$nas$avaliações$externas.$Além$disso,$os$

discentes$ receberem$ premiações$ diversas$ (dependendo$ da$ avaliação$ externa$

realizada),$ enquanto$ o$ corpo$ docente$ também$ incentivos$ (tal$ como$ um$ bônus$ no$

salário,$ caso$ as$ turmas$ nas$ quais$ lecionam$ superem$ o$ desempenho$ médio$ do$

município).$

$ A$atribuição$ou$não$dessa$verba$extra$é$concedida$pela$secretaria$municipal$de$

educação$mediante$o$acompanhamento$do$seguinte$quadro$de$resultados$(Figura$46).$

Figura'46')'Parâmetros'de'gratificação'do'Município'1'
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$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

$ Além$do$acompanhamento$frequente$do$desempenho$dos$alunos,$diariamente$

o$coordenador$pedagógico$de$cada$escola$faz$o$levantamento$da$presença$do$corpo$

discente,$sendo$esta$acompanhada$por$meio$do$quadro$ilustrado$pela$$

$

$

'
'
'
'
'
'
'

Figura$47.$

'
'
'
'
'
'
'
'
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'
'
Figura'47')'Quadro'de'frequência'discente'da'Escola'A'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

A$partir$ da$ identificação$dos$alunos$que$não$se$ fizeram$presentes,$a$escola$

entra$em$contato$via$telefone$com$os$pais$para$identificar$a$razão$da$ausência.$Não$

sendo$ possível$ estabelecer$ a$ comunicação,$ o$ coordenador$ pedagógico$ vai$

pessoalmente$até$a$casa$do$aluno$verificar$o$ocorrido.$

Vale$ressaltar$que$nos$casos$em$que$são$identificados$problemas$familiares,$a$

situação$é$encaminhada$ao$Conselho$Tutelar$municipal,$o$qual$irá$tomar$as$medidas$

cabíveis.$

Um$ponto$interessante,$é$que$esse$procedimento$foi$identificado$como$sendo$

um$ padrão$ em$ ambas$ as$ escolas$ visitadas$ no$Município$ 1,$ inclusive,$ a$ forma$ de$

controle$da$frequência$escolar$é$a$mesma.$

De$forma$geral,$o$que$se$percebe$é$que$todo$o$trabalho$desenvolvido$é$muito$

bem$ alinhado$ entre$ a$ SME,$ direção$ e$ corpo$ docente.$ O$ diretor$ em$ si$ tem$ pouca$

autonomia$quanto$à$sua$rotina$de$trabalho,$haja$vista$que$o$mesmo$é$capacitado$pela$

secretaria$municipal$de$educação$e$segue$as$orientações$repassadas$por$ela$(Figura$

48).$

$

$
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$

$

Figura'48')'Exemplo'de'orientação'que'a'SME'1'repassa'aos'diretores'escolares'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

$

4.2.1.2$Análise$da$escola$B$

$ Apesar$de$ também$ser$uma$escola$ rural$ (localizada$em$um$outro$distrito$do$

Município$ 1)$ esta$ tem$ características$ infraestruturas$ bem$ diferentes$ em$ relação$ à$

escola$ A.$ Notadamente,$ neste$ caso$ as$ condições$ físicas$ são$ consideravelmente$

melhores.$

Figura'49')'Escola'B'

$
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Fonte:$elaborado$pelo$autor$

$ Inclusive$possuindo$boas$instalações$quanto$ao$pátio,$refeitório,$salas$de$aula,$

biblioteca,$auditório,$brinquedoteca,$ laboratório$de$informática$(apesar$de$persistir$o$

problema$da$rede$elétrica)$e$sala$de$apoio$ao$estudante$com$necessidades$especiais,$

havendo$também$a$disponibilidade$de$arHcondicionado$em$vários$ambientes.$

A$partir$das$entrevistas$semiestruturadas$realizadas$com$os$atores$vinculados$

à$ esta$ escola,$ identificouHse$ que$ a$ justificativa$ para$ um$ cenário$ tão$ distinto$

(comparandoHse$com$a$escola$A)$é$o$fato$de$a$escola$B$ter$ganho$várias$premiações$

em$ dinheiro$ por$ obter$ bons$ resultados$ em$ avaliações$ em$ larga$ escala,$ mais$

especificamente$no$SPAECE$(o$qual$concede$prêmios$em$dinheiro$para$as$escolas$

com$melhor$desempenho$na$prova).$

O$ montante$ recebido$ foi$ direcionado,$ principalmente$ o$ refeitório,$ o$ qual$ foi$

construído$ exclusivamente$ com$ as$ verbas$ de$ premiação.$ Não$ sendo,$ portanto,$

benfeitorias$realizadas$pela$esfera$municipal.$

Figura'50')'Refeitório'da'Escola'B'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

Apesar$ de$ estruturalmente$ haver$ uma$ discrepância$ entre$ as$ duas$ escolas$

analisadas$ neste$ município,$ a$ sua$ gestão$ ocorre$ praticamente$ da$ mesma$ forma$

(controles$realizados$e$rotina$de$trabalho).$

Mais$ uma$vez,$ confirmouHse$o$ forte$ apoio$e$orientação$da$SME$quanto$aos$

procedimentos$ administrativos$ e$ pedagógicos,$ bem$ como$ o$ suporte$ em$ questões$

como$ à$ merenda,$ transporte$ dos$ alunos$ e$ acompanhamento$ do$ desempenho$ do$

alunado$e$dos$docentes.$
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Entretanto,$por$ser$uma$escola$com$um$maior$número$de$alunos,$esta$conta$

não$com$apenas$um$coordenador$pedagógico,$mas$sim$com$quatro$coordenações$

vinculadas$a$cada$etapa$de$ensino$(educação$infantil,$fundamental$I,$fundamental$II$e$

EJA),$havendo$uma$ampla$sala$para$estes$profissionais$trabalharem.$

Figura'51')'Sala'das'coordenações'pedagógicas'(Escola'B)'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

Ademais,$ aparentemente$ o$ gestor$ responsável$ trabalha$ rotineiramente$ com$

foco$na$gestão$a$vista,$deixando$exposto$os$resultados$da$escola$nas$avaliações$em$

larga$escala$(Figura$52).$

Figura'52')'Gestão'a'vista'da'Escola'B'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

Inclusive,$dando$maior$destaque$justamente$ao$Índice$de$Desenvolvimento$da$

Educação$Básica,$conforme$mostra$a$$

$
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$

'
'
'

Figura$53.$

'
'
'
'
'
'
Figura'53')'Evolução'do'IDEB'da'Escola'B'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

Por$fim,$salientaHse$que$existe$um$forte$engajamento$por$parte$dos$docentes,$

já$que$estes$ realizam$vários$projetos$e$ jogos$a$ fim$de$cativar$a$atenção$do$aluno,$

tornando$as$disciplinas$de$Português$(cuja$docente$responsável$é$uma$exHaluna$da$

escola)$e$Matemática$mais$interessantes,$fazendoHse$uso$de$dinâmicas$como$bingo$

da$tabuada$e$valorizando$os$alunos$que$não$faltam,$entregam$todas$as$tarefas$de$casa$

e$têm$o$caderno$em$dia.$

$

4.2.2'Análise'do'Município'2'
$ O$segundo$município$analisado$enquadraHse$como$sendo$de$pequeno$porte,$

tendo,$ aproximadamente,$ 27,5$ mil$ habitantes.$ Quanto$ ao$ número$ de$ escolas$

componente$da$base$de$dados$utilizada$nesta$tese,$estas$totalizam$oito$instituições$

do$ensino$fundamental.$
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$ Já$em$relação$ao$NSE,$investimento$anual$médio$por$aluno$(2009H2012)$e$IDEB$

médio$ das$ escolas$ consideradas$ na$ base$ de$ dados,$ os$ mesmos$ correspondem$

respectivamente$à$3,9,$R$$2.366,12$e$4,76.$Desta$maneira,$proporcionalmente$a$estas$

condições,$o$referido$município$obteve$um$escore$DEA$médio$de$75,17.$

$ Realizadas$ as$ observações$ iniciais,$ as$ próximas$ seções$ apresentam$ os$

principais$pontos$observados$na$SME$2$e$nas$duas$escolas$ visitadas$ (Escola$C$e$

Escola$D).$

4.2.2.1$Secretaria$Municipal$de$Educação$2$

$ Em$consonância$com$o$tamanho$do$município,$a$SME$2$(Figura$54),$visitada$

em$setembro$de$2016,$é$consideravelmente$menor,$tanto$em$espaço$físico$como$em$

número$de$pessoas$ (47$ funcionários),$ quando$comparada$à$ secretaria$da$primeira$

cidade$participante$desta$pesquisa.$Apesar$disso,$segundo$os$entrevistados,$trataHse$

do$município$com$o$maior$número$de$premiações$na$área$de$educação$em$todo$o$

estado.$

Figura'54')'SME'2'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

$ Ela$possui$basicamente$três$áreas$principais,$a$sala$da$secretária$de$educação,$

a$sala$da$equipe$pedagógica$e$a$sala$da$pessoa$responsável$pela$área$ financeira.$

Além$disso,$existem$prédios$anexos$responsáveis$pela$gestão$da$merenda$escolar$e$

do$ transporte,$ contudo$ não$ existe$ um$ local$ formalizado$ destinado$ à$ capacitação$

docente$(como$é$o$caso$da$ESFAPEM).$

$ Ademais,$outras$seções$mencionadas$no$organograma$da$SME$1$tem$o$seu$

trabalho$realocado$para$as$pessoas$vinculadas$às$três$áreas$supramencionadas.$
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$ Foi$a$partir$da$investigação$a$campo$realizada$nesta$segunda$cidade$que$se$

constatou$a$veracidade$do$que$havia$sido$afirmado$pela$secretária$de$educação$do$

Município$1.$

$ De$ fato,$ relatos$ de$ funcionários$ da$ SME$ 2,$ confirmaram$ que$ a$ estrutura$

(organograma)$ e$ as$ rotinas$ de$ trabalho$ vigentes$ foram$ adaptadas$ tendoHse$ por$

referência$o$modelo$bemHsucedido$criado$pelo$Município$1.$$

$ Na$ realidade,$ em$ virtude$ dos$ bons$ resultados$ alcançados$ esse$ padrão$ foi$

adotado$ pela$ Secretaria$ Estadual$ de$ Educação$ do$ Ceará$ e$ replicado$ a$ todos$ os$

municípios$do$estado.$

$ Em$relação$à$secretária$de$educação,$apesar$de$estar$há$menos$de$um$ano$na$

função,$ ela$ apresenta$ um$ elevado$ domínio$ do$ que$ acontece$ na$ rede$ municipal$

considerandoHse$ aspectos$ financeiros,$ acadêmicos$ e$ contingenciais,$ atuando$ com$

foco$em$resultados,$principalmente$nas$avaliações$externas$(para$as$quais$existe$uma$

preparação$ dos$ alunos$ ao$ longo$ do$ ano$ letivo).$ Fato$ este$ observado$ também$nos$

banners$anexados$nas$paredes$do$gabinete$da$secretária$de$educação.$
Figura'55')'Gabinete'da'secretária'de'educação'do'Município'2'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

$ Possivelmente$ tal$ habilidade$ gerencial$ está$ relacionada$ à$ sua$ formação$

acadêmica$(Bacharelado$em$Administração),$assim$como$foi$observado$no$Município$

1.$



183$

$

Além$ desta$ questão,$ outros$ traços$ vinculados$ ao$ seu$ perfil$ também$ são$

semelhantes,$em$ambos$os$casos.$A$secretária$mostraHse$como$sendo$uma$pessoa$

proativa,$dinâmica,$com$um$ forte$engajamento,$bom$ relacionamento$ interpessoal$e$

frequente$ comunicação$ com$ os$ profissionais$ que$ trabalham$ na$ rede$municipal$ de$

educação.$

$ Ainda$ tratando$ de$ similaridades,$ a$ postura$ quanto$ aos$ recursos$ financeiros$

também$ é$ direcionada$ à$ centralização$ da$ responsabilidade$ pela$ realização$ dos$

investimentos$e$prestação$de$contas$na$SME.$Sendo$que$os$diretores,$conjuntamente$

com$ os$ conselhos$ escolares$ podem$ direcionar$ investimentos$ de$ pequeno$ porte$

quando$há$alguma$necessidade$em$especifico.$

$ Já$em$relação$ao$organograma,$percebeuHse$que$a$estrutura$organizacional$é$

similar$ à$ encontrada$ no$ município$ anterior,$ todavia$ existe$ uma$ ênfase$ na$

superintendência$pedagógica$(Figura$56).$Esta$é$composta$por$13$pessoas,$as$quais$

visitam$ao$menos$uma$vez$por$mês$ todas$as$escolas$do$município,$dando$suporte$

especializado$ aos$ professores$ (por$ ano$ e$ disciplina),$ tendo$ por$ base$ a$ análise$ do$

desempenho$ nas$ avaliações$ externas$ (sejam$ elas$ aplicadas$ pelo$ município,$ pelo$

estado$ou$pela$federação).$

Figura'56')'Superintendência'pedagógica'da'SME'2'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

$ Diferentemente$do$que$ocorre$no$Município$1,$neste$caso$não$há$bonificação$

para$ o$ corpo$ docente$ mediante$ o$ desempenho$ de$ suas$ turmas$ nas$ avaliações$

externas.$ Contudo,$ como$ o$ salário$ regular$ do$ professor$ da$ rede$ municipal$ está$
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consideravelmente$ acima$ da$ média$ regional,$ isso$ os$ motiva$ e$ gera$ uma$ baixa$

rotatividade.$

$$ Um$ponto$interessante$é$que,$parte$da$equipe$destacou$um$trabalho$importante$

feito$recentemente$o$qual$corresponde$à$um$reagrupamento$das$escolas$municipais$a$

fim$de$desativar$aquelas$que$tivessem$um$número$de$alunos$que$inviabilizasse$o$seu$

funcionamento$do$ponto$de$vista$financeiro.$

$ Como$consequência,$diversas$escolas$foram$fechadas$e$os$alunos$realocados$

para$ outras$ unidades,$ ação$ essa$ alinhada$ à$ intenção$ de$ redução$ dos$ custos$

operacionais$e$aprimoramento$da$qualidade$do$ensino,$uma$vez$que$o$desperdício$

financeiro$ seria$ reduzido$ e$ o$ dinheiro$ realocado$ onde,$ de$ fato,$ existisse$ uma$

necessidade.$

$ A$ forma$de$seleção$dos$diretores$ também$é$uma$questão$que$se$difere$em$

relação$à$primeira$cidade$pesquisada.$Estes$assumem$a$função$por$meio$de$indicação$

política,$sendo$o$seu$rendimento$monitorado$e$havendo$a$substituição$caso$o$mesmo$

seja$insatisfatório.$

$ Apesar$do$caráter$mais$político$nesse$processo,$identificouHse$que$a$prefeitura$

não$interfere$na$gestão$da$SME.$Fato$este$decorrente$da$atual$qualidade$da$educação$

municipal.$

$ Assim$como$no$Município$1,$neste$ também$ foi$ identificado$o$ fechamento$de$

escolas$particulares$que$atuavam$com$o$ensino$fundamental,$em$virtude$da$qualidade$

do$ensino$público.$

Realizada$a$explanação$acerca$da$SME$2,$os$próximos$tópicos$descrevem$as$

escolas$C$e$D.$

$

4.2.2.2$Análise$da$escola$C$

$ Assim$como$as$escolas$ já$mencionadas,$esta$ também$é$ localizada$na$zona$

rural$ (distrito$ do$ Município$ 2)$ possuindo$ uma$ infraestrutura$ simples$ (inclusive$

deficitária$em$alguns$aspectos),$porém$bem$organizada.$

Figura'57')'Escola'C'
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$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

$ As$salas$de$aula$(Figura$58)$seguem$o$mesmo$padrão$identificado$no$Município$

1,$inclusive$gerando$as$mesmas$reclamações$de$calor$excessivo,$falta$de$ventilação$

e$problemas$elétricos.$

$

$

Figura'58')'Sala'de'aula'da'Escola'C'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

$ Ademais,$todas$as$salas$de$aula$seguem$um$padrão$de$organização,$havendo$

o$“cantinho$da$leitura”$(Figura$59),$locais$específicos$onde$é$alocada$uma$“decoração”$

(composta$basicamente$por$cartazes$e$diversos$materiais)$que$incentiva$a$leitura.$

Figura'59')'"Cantinho'do'Português"'(Escola'C)'
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$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

De$forma$semelhante,$identificouHse$o$mesmo$para$a$disciplina$de$Matemática$

(“cantinho$ da$ matemática”,$ Figura$ 60),$ chamando$ a$ atenção$ para$ o$ gosto$ pelas$

operações$matemáticas.$

$

$

Figura'60')'"Cantinho'da'Matemática"'(Escola'C)'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

$ Outro$fator$interessante,$é$a$baixíssima$rotatividade$dos$docentes$e$o$elevado$

comprometimento$destes,$verificado$inclusive$no$interesse$em$participar$da$pesquisa.$

O$ que$ é,$ de$ certa$ forma,$ um$ fator$ surpreendente$ dadas$ algumas$ questões$

básicas,$ como$ por$ exemplo$ o$ não$ funcionamento$ da$ descarga$ no$ banheiro$ dos$

professores.$
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Entretanto,$percebeHse,$partir$das$entrevistas$semiestruturadas$realizadas,$que$

o$ bom$ grau$ de$ disciplina$ dos$ alunos$ e$ o$ respeito$ que$ os$ mesmos$ têm$ pelos$

profissionais$que$atuam$na$escola$motivam$os$professores$e$a$direção$a$se$esforçarem$

em$sua$rotina$de$trabalho,$chegando$inclusive$a$“adotar”$alunos$cujos$pais$saem$em$

viagem$(recebendoHos$em$casa),$isso$na$intenção$de$garantir$que$estes$continuem$os$

seus$estudos$normalmente.$

Existem$ ainda$ outros$ fatores$ motivadores,$ por$ exemplo$ a$ preocupação$ da$

direção$da$escola$com$o$docente$que$ingressa$na$rede$municipal$de$educação.$Esta$

escola$em$específico$pratica,$ainda$que$de$forma$simples,$a$gestão$do$conhecimento.$

Isso$ ocorre$ por$ meio$ de$ um$ documento$ elaborado$ pela$ coordenadora$

pedagógica$e$pela$diretora,$o$qual$contempla,$as$normas$municipais$e$da$escola,$os$

projetos$diferenciados$para$ensino$de$Português$e$Matemática$existentes,$assim$como$

os$resultados$obtidos$até$então$e$as$metas$a$serem$alcançadas.$

Para$ servir$ como$ orientação$ ao$ longo$ do$ caminho$ a$ ser$ percorrido$ para$ a$

consecução$destas$metas$existe$o$plano$de$ação$municipal,$o$qual$é$elaborado$pela$

SME$em$parceria$com$as$escolas$(Figura$61).$

Figura'61')'Plano'de'ação'do'Município'2'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

$

4.2.2.3$Análise$da$escola$D$



188$

$

$ A$escola$D$ (Figura$62)$ tem$o$mesmo$padrão$de$ infraestrutura$que$a$escola$

anterior,$ inclusive$ com$ as$ áreas$ nas$ salas$ de$ aula$ destinadas$ ao$ aprendizado$ de$

Português$ e$ Matemática,$ além$ de$ infraestrutura$ (telhado,$ paredes,$ lousa,$ janela,$

ventiladores)$muito$semelhante.$

Figura'62')'Escola'D'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

Das$escolas$visitadas$ao$longo$da$pesquisa$de$campo,$esta$talvez$seja$a$mais$

afastada$do$município$ao$qual$está$vinculada.$Os$vários$quilômetros$de$estrada$de$

terra$ são$ percorridos$ pela$ maior$ parte$ dos$ alunos$ utilizandoHse$ do$ “pauHdeHarara”$

(Figura$63),$um$veículo$improvisado$para$a$realização$do$transporte$público.$

Figura'63')'Transporte'escolar'oferecido'pelo'Município'2'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$
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Esse$tipo$de$veículo$supre$a$necessidade$básica$de$transporte,$porém$é$uma$

preocupação$diária$para$os$pais$dos$alunos,$os$quais$têm$receio$de$que$possa$haver$

algum$acidente.$

Além$do$problema$da$segurança,$uma$outra$demanda$recorrente$é$a$otimização$

das$rotas$de$transporte,$haja$vista$que$algumas$crianças$chegam$a$acordar$por$volta$

das$quatro$horas$da$manhã,$para$pega$o$transporte$público$até$a$escola.$Situação$que$

atrapalha$o$descanso$do$aluno$e,$por$conseguinte,$o$seu$desempenho$acadêmico.$

Adicionalmente,$percebeHse$uma$preocupação$da$equipe$gestora$em$divulgar$

claramente$todos$os$programas$pedagógicos$e$atividades$extracurriculares$que$são$

realizados,$ por$ meio$ do$ uso$ de$ cartazes$ anexados$ em$ vários$ pontos$ da$ escola,$

conforme$ilustra$a$Figura$64.$

$

$

$

$

$

Figura'64')'Cartaz'de'divulgação'das'atividades'extraescolares'(Escola'D)'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

Dentre$todas$as$escolas$participantes$da$pesquisa,$esta$foi$a$que$apresentou$

maior$grau$de$cobrança$por$parte$da$comunidade.$Além$da$proximidade$dos$pais$dos$

alunos$ com$ o$ coordenador$ pedagógico$ (o$ qual$ é$ uma$ pessoa$ muito$ acessível$ e$

engajada$em$sua$função)$outro$fator$que$colaborada$para$tal$situação$é$a$existência$
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de$uma$urna$de$sugestões$e$críticas,$onde$qualquer$aluno,$docente,$funcionário,$ou$

pai$de$aluno$pode$colocar$o$seu$ponto$de$vista$sobre$algum$tema$que$julgar$coerente$

e$importante$para$o$aprimoramento$da$qualidade$da$educação.$

Este$grau$de$cobrança$também$está$atrelado$à$participação$dos$pais$na$vida$

escola$dos$filhos,$a$qual$dentre$outras$questões,$se$dá$por$meio$da$ciência$das$regras$

disciplinares.$

As$mesmas$são$divulgadas$nas$reuniões$de$início$de$semestre$e$nos$encontros$

bimestrais$de$pais$e$mestres,$fato$este$que,$em$conjunto$com$a$preocupação$dos$pais$

quanto$ao$aprendizado$dos$ filhos,$gera$um$ambiente$disciplinado$e$de$ respeito$ao$

professor.$

$ Além$ destes$ fatores,$ outra$ questão$ que$ pode$ contribuir$ para$ o$ bom$

desempenho$ da$ escola$ nas$ avaliações$ em$ larga$ escala$ é$ o$ monitoramento$ do$

desempenho$ dela$ ao$ longo$ do$ tempo,$ sendo$ este$ inclusive$ exposto$ a$ todos$ que$

tiverem$interesse$(Figura$65).$

$

$

Figura'65')'Monitoramento'do'desempenho'da'escola'D'nas'avaliações'em'larga'escala'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

$
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4.2.3'Análise'do'Município'3'
Os$dois$municípios$anteriormente$descritos$são$considerados$eficientes,$desta$

formam,$ este$ e$ o$ próximo$ correspondem$ àqueles$ que$ não$ tiveram$ um$ bom$

desempenho,$considerandoHse$o$escore$DEA.$

Posto$isso,$o$terceiro$município$analisado$enquadraHse$como$sendo$de$médio$$$

porte$(comparandoHse$aos$demais$estudos$de$caso),$tendo,$aproximadamente,$55,7$

mil$ habitantes,$ os$ quais$ são$ atendidos$ por$ cinco$ escolas$ do$ ensino$ fundamental,$

considerandoHse$estritamente$aquelas$pertencentes$à$base$de$dados$utilizada$nesta$

tese.$

$ Os$alunos$matriculados$nestas$instituições$de$ensino$apresentam$um$NSE$de$

3,8,$ já$ em$ relação$ às$ escolas,$ as$ mesmas$ apresentam$ R$$ 3.214,36$ e$ 3,9$ de$

investimento$ anual$ médio$ por$ aluno$ (2009H2012)$ e$ IDEB$médio,$ respectivamente.$

Desta$ maneira,$ o$ referido$ município$ obteve$ um$ escore$ DEA$ médio$ de$ 47,31,$

caracterizandoHo$como$sendo$ineficiente.$

$ Realizadas$ as$ observações$ iniciais,$ as$ próximas$ seções$ apresentam$ os$

principais$ pontos$ observados$ na$ Secretaria$ Municipal$ de$ Educação$ 3$ e$ nas$ duas$

escolas$visitadas$(Escola$E$e$Escola$F).$

$

4.2.3.1$Secretaria$Municipal$de$Educação$3$

$ A$partir$das$observações$realizadas,$compreendeHse$que$esta$SME$(Figura$66)$

apresenta$ uma$ boa$ infraestrutura$ e$ um$ organograma$ mais$ próximo$ ao$ que$ se$

identificou$no$primeiro$município.$

Figura'66')'SME'3'
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$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

PodeHse$ afirmar$ isso$ pois,$ o$ organograma$ apresenta$ duas$ subdivisões$

principais,$sendo$elas$a$área$administrativa$e$pedagógica.$Vinculados$à$primeira,$temH

se,$por$exemplo,$os$setores$de$transporte,$merenda$(a$qual$inclusive$verifica$se$nas$

escolas$ os$ alimentos$ chegam$ conforme$ o$ cardápio$ definido),$ gestão$ de$ projetos,$

processos$ administrativos,$ departamento$ pessoal$ e$ prestação$ de$ contas.$ Já$ em$

relação$ à$ segunda,$ existe$ a$ coordenação$ de$ gestão$ educacional,$ coordenação$ do$

PAIC,$além$de$coordenações$específicas$para$educação$básica,$ensino$fundamental$

I,$ensino$fundamental$II$e$EJA.$

Todavia,$essa$estrutura$organizacional,$assim$como$os$projetos$“Mecanismos$

e$Estratégias$da$Educação”$(denominado$META)$e$“Ler$e$Crescer”$passaram$a$ser$

uma$realidade$a$partir$de$2013$($

$

$

'

Figura$67),$mostrandoHse,$portanto,$como$uma$mudança$ainda$recente$e$em$

processo$de$aprimoramento.$

'
'
'
'
Figura'67')'Projetos'da'SME'3'
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$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

Todo$este$processo$ tem$sido$conduzido$pelo$ secretário$de$educação$desde$

2009,$ano$em$que$assumiu$a$ função.$Como,$ independentemente$de$mudanças$na$

gestão$ municipal,$ o$ mesmo$ tem$ se$ mantido$ no$ cargo,$ isso$ contribuiu$ para$ a$

continuidade$dos$projetos$adotados.$

TratandoHse$em$específico$do$seu$perfil,$o$secretário$tem$formação$em$História,$

mostraHse$como$sendo$uma$pessoa$carismática$e$bem$quista$tanto$pelos$diretores$e$

professores,$ como$ também$ pelos$ demais$ funcionários$ da$ SME$ e$ das$ escolas$

visitadas.$

Além$disso,$ele$apresenta$um$bom$domínio$em$relação$às$informações$sobre$a$

educação$municipal$de$forma$geral,$contudo$especificamente$sobre$os$investimentos$

financeiros$e$o$desempenho$escolar$nas$avaliações$em$ larga$escala$ identificouHse$

uma$certa$deficiência.$

Quanto$ às$ ações$ promovidas$ em$ sua$ gestão,$ primeiramente$ destacaHse$ a$

substituição$ dos$ veículos$ “pauHdeHarara”$ por$ uma$ frota$ de$ vans$ e$ ônibus$

convencionais,$os$quais$propiciam$uma$maior$segurança$aos$alunos.$Essa$mudança$

foi$vinculada$à$um$programa$denominado$“Rotas$do$Saber”$($

$

$

'
'

Figura$68).$

'
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'
'
'
'
Figura'68')'Programa'Rotas'do'Saber'(Município'3)'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

Outra$iniciativa$do$referido$secretário$foi$o$forte$investimento$em$informatização$

da$ educação.$ Foram$ criados$ laboratórios$ de$ informática$ em$ todas$ as$ escolas$ do$

município,$ não$ havendo$ acesso$ à$ internet$ apenas$ naquelas$ que$ estão$ localizadas$

onde$não$há$o$oferecimento$deste$serviço$pelas$empresas$de$telecomunicações.$

Além$disso,$anexo$à$Secretaria$Municipal$de$Educação$existe$também$o$Núcleo$

de$Tecnologia$Educacional$Municipal$(Figura$69),$fato$este$que$denota$a$importância$

dada$à$esta$questão$pelo$secretário$de$educação.$

Figura'69')'Núcleo'de'Tecnologia'Educacional'Municipal'(Município'3)'
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$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

$ Apesar$de$existir$um$acompanhamento$do$desempenho$das$escolas$pela$SME,$

tanto$nas$avaliações$municipais,$como$estaduais$e$nacionais,$o$mesmo$não$ocorre$

com$ a$ mesma$ frequência$ e$ seriedade,$ conforme$ identificado$ nos$ dois$ municípios$

eficientes,$ anteriormente$ analisados.$ Em$ outras$ palavras,$ não$ foi$ identificado$ um$

monitoramento$ contínuo$ e/ou$ cobrança$ de$ indicadores$ de$ desempenho$ da$ rede$

municipal$de$educação.$

$ Alinhado$à$esta$percepção,$observouHse$que$existe$também,$por$parte$da$SME,$

um$foco$maior$em$fatores$infraestruturais$(investimento$em$transporte$e$informática,$

por$exemplo),$em$detrimento$da$valorização$do$corpo$docente.$

$ Apesar$de$haver$práticas$de$gestão$pedagógica$interessantes,$como$a$forma$

de$seleção$dos$diretores$e$coordenadores$pedagógicos$H$os$quais$são$escolhidos$por$

meio$de$um$processo$seletivo,$que$contempla$uma$“prova$de$títulos”$e$prova$escrita,$

tendo$uma$gestão$de$três$anos$H$não$há$a$valorização$do$corpo$docente$mediante$o$

pagamento$de$um$salário$atrativo$em$relação$às$cidades$da$região,$nem$a$atribuição$

de$ bonificação$ mediante$ a$ consecução$ das$ metas$ estabelecidas$ ou$ de$ bons$

resultados,$eventualmente$atingidos,$nas$avaliações$em$larga$escala.$

$ Ainda,$ em$ relação$ à$ esta$ questão,$ anualmente$ os$ gestores$ escolares$

(diretores/coordenadores)$avaliam$o$desempenho$docente$por$meio$de$um$formulário$

(posteriormente$entregue$à$SME),$porém,$praticamente$todos$os$professores$recebem$

ao$menos$uma$nota$6$(numa$escala$de$0$a$10)$o$que$lhes$concede$um$décimo$quarto$

salário$como$bônus.$
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$ Portanto,$ apenas$aqueles$ com$um$desempenho$extremamente$ insatisfatório$

não$recebem$essa$“premiação”,$o$que$denota$uma$situação$a$qual$não$corresponde,$

de$fato,$à$uma$valorização$mediante$a$obtenção$de$resultados$acima$da$média.$

$ Encerrada$esta$breve$explanação$sobre$a$SME$3,$a$seguir$são$apontadas$as$

principais$características$das$escolas$visitadas$neste$município.$

$ $

4.2.3.2$Análise$da$escola$E$

$ É$importante$ressaltar$que,$apesar$do$planejamento$realizado$anteriormente$a$

pesquisa$de$campo,$alguns$fatores$ainda$fogem$ao$controle$do$investigador.$Como$

exemplo,$a$disponibilidade$de$horário$na$agenda$dos$atoresHchave$entrevistados.$

Neste$caso,$como$o$secretário$de$educação$somente$possuía$disponibilidade$

para$ atendimento$ ao$ final$ da$manhã,$ não$ houve$ tempo$ hábil$ para$ visitar$ a$ escola$

ineficiente$que$havia$ sido$escolhida$previamente$ já$que$a$mesma$se$ localiza$a$70$

quilômetros$(estrada$de$terra)$da$SME$3.$

Inclusive,$boa$parte$das$escolas$do$município$são$rurais,$uma$vez$que$este$é$o$

segundo$maior$do$estado,$em$se$tratando$de$extensão$territorial,$possuindo$mais$de$

4.000$km².$

Consequentemente,$em$virtude$desta$condição$inesperada,$a$fim$de$aproveitarH

se$o$tempo$disponível,$houve$a$necessidade$de$se$visitar$uma$escola$mais$próxima$à$

Secretaria$Municipal$de$Educação.$

Apesar$desse$contexto,$no$intuito$de$aproveitar$o$tempo$disponível,$bem$como$

os$ recursos$ investidos,$ a$ investigação$ nesta$ escola$ (Figura$ 70)$ seguiu$ o$ mesmo$

procedimento$ adotado$ nas$ demais,$ sendo$ as$ principais$ informações$ expostas$ a$

seguir.$

Figura'70')'Escola'E'
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$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

ObservouHse$que$a$escola$E$possui$boa$infraestrutura,$a$qual$compreende$o$

pátio,$cantina$e$banheiros$em$condições$adequadas,$um$ginásio$ (anexo$à$escola),$

lousa$digital,$250$ tablets$ à$disposição$dos$alunos,$uma$biblioteca$bem$organizada,$

além$de$um$amplo$laboratório$de$informática.$

Todavia,$identificouHse$mais$uma$vez$a$existência$de$uma$rede$elétrica$que$não$

permite$a$utilização$plena$do$laboratório$de$informática.$

$

$

$

Figura'71'–'Utilização'da'lousa'digital'durante'aula'na'Escola'E'

$
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Fonte:$elaborado$pelo$autor$

A$partir$das$entrevistas$realizadas$com$os$atores$participantes$desta$pesquisa,$

identificouHse$que$a$escola$E,$tinha,$no$período$de$2009$a$2012,$problemas$como$a$

indisciplina$dos$alunos,$uma$baixa$participação$da$comunidade,$a$existência$de$um$

planejamento$ precário$ para$ o$ ano$ letivo$ e$ resultados$ ruins$ nas$ avaliações$

padronizadas$em$larga$escala.$$

Contudo,$ a$ maior$ parte$ destes$ problemas$ foi$ solucionada/amenizada$ após$

novos$gestores$escolares$assumirem$essa$ função$em$2015.$Como$nesta$pesquisa$

buscaHse$descrever$o$cenário$correspondente$ao$período$de$2009$a$2012$(os$quais$

influenciaram$diretamente$no$resultado$do$IDEB$2013),$não$faz$sentido$descrever$em$

detalhes$as$práticas$da$gestão$atual.$

$

4.2.3.3$Análise$da$escola$F$

$ A$segunda$escola$visitada$no$Município$3$(Figura$72),$também$se$localiza$na$

zona$rural,$tendo$poucos$alunos,$e$destacaHse$por$ser$a$pior$em$infraestrutura,$dentre$

aquelas$que$foram$visitadas$em$loco$ao$longo$de$toda$a$pesquisa.$

$

$

$

$

$

Figura'72')'Escola'F'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$
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$ Essa$percepção$é$decorrente$da$situação$precária$identificada$em$relação$às$

paredes,$biblioteca$e$banheiros$(Figura$73).$No$tocante$a$este$último,$nem$a$descarga,$

nem$a$pia$funcionam,$tanto$no$banheiro$dos$alunos$como$dos$professores.$$

Figura'73')'Banheiro'masculino'da'Escola'F'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

A$mesma$deficiência$ infraestrutural$ocorre$nas$salas$de$aula$ (Figura$74),$as$

quais$ apresentam$ encontramHse$ com$ paredes$ descascadas$ e$ rachadas,$ além$ de$

janelas$ impróprias$ (que$ não$ permitem$ uma$ ventilação$ adequada),$ bem$ como$

ventiladores$que,$em$sua$maioria,$não$funcionam.$

$

$

$

Figura'74')'Sala'de'aula'da'Escola'F'
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$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$

Apesar$deste$cenário,$a$escola$possui$um$laboratório$de$informática$equipado$

com$arHcondicionado,$ o$ qual$ é$ pouco$ utilizado$ pelas$ crianças$ em$ virtude$ da$ baixa$

capacitação$dos$professores,$assim$como$pela$limitação$da$rede$elétrica.$

ObservouHse$que$a$escola$também$não$possui$espaço$para$a$realização$das$

aulas$de$educação$física,$desta$forma$este$horário$é$destinado$para$que$os$alunos$

realizem$produção$textual.$

Quanto$ao$corpo$docente,$o$mesmo$tem$uma$baixíssima$capacitação,$havendo$

inclusive$professores$que$não$terminaram$o$ensino$médio.$Além$disso,$a$comunidade$

não$participa/apoia$as$ações$escolares,$assim$como$não$acompanha$o$desempenho$

do$ alunado$ (sendo$este$ inclusive$ desmotivado$e$ sem$perspectivas).$Uma$possível$

razão$para$esse$cenário$seria$o$local$onde$a$escola$está$inserida,$no$qual$as$pessoas$

têm$baixíssima$escolaridade.$

Ademais,$ identificouHse$ também$ que$ o$ corpo$ gestor,$ assim$ como$ os$

professores,$tem$também$uma$baixa$capacitação$e$motivação,$o$que$explica$em$parte$

a$não$realização$de$um$efetivo$acompanhamento$do$desempenho$dos$alunos.$

Em$ suma,$ trataHse$ de$ uma$ escola$ com$ infraestrutura$ deficitária,$ corpo$

docente/gestor$ desmotivado$ e$ com$ baixa$ qualificação,$ ou$ seja,$ trataHse$ de$ um$

conjunto$de$características$desfavoráveis,$as$quais$geram$resultados$ insatisfatórios$

nas$avaliações$padronizadas$em$larga$escala.$

$
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4.2.4'Análise'do'Município'4'
$ O$ último$ município$ visitado$ é$ o$ menor$ de$ todos$ no$ tocante$ à$ população$

(aproximadamente$ 7.500$ habitantes)$ e$ também$ aquele$ com$ a$ pior$ gestão$ da$

educação$municipal,$sendo$esta$constatada$não$apenas$pelos$números$do$município$

(IDEB$e$escore$DEA),$mas$também$pela$realidade$encontrada$em$loco.$

A$partir$da$chegada$ao$Município$4,$em$22$de$setembro$de$2016,$claramente$

foi$identificada$a$influência$da$gestão$municipal$na$rotina$dos$cidadãos.$

$ Como$a$seca$praticamente$inibe$a$produção$agropecuária$e$não$há$indústrias$

na$região,$a$população$tem$como$principais$fontes$de$emprego$o$comércio$e$os$cargos$

comissionados$vinculados$à$prefeitura,$os$quais$são$redistribuídos$a$cada$eleição.$

$ Portanto,$em$período$eleitoral$ (o$qual$ foi$ concomitante$à$visita$ realizada$em$

loco)$o$foco$é$totalmente$direcionado$para$a$questão$política,$ inclusive$chegando$a$

mudar$o$horário$de$funcionamento$de$órgãos$públicos,$como$a$secretaria$municipal$

de$educação.$Tal$contingência$também$dificultou$o$estabelecimento$da$comunicação$

com$o$atual$secretário$de$educação.$$

$ TratandoHse$especificamente$da$SME,$o$atual$secretário$municipal$de$educação$

assumiu$o$cargo$há$apenas$dois$anos,$portanto$vinculandoHse$a$este$órgão$na$metade$

da$última$gestão$municipal.$De$forma$semelhante,$a$rotatividade$dos$funcionários$da$

SME$pode$ser$considerada$elevada,$uma$vez$que$ao$final$de$cada$gestão$municipal,$

todos$os$colaboradores$são$substituídos$por$novos$indicados.$

$ Outro$ponto$a$ser$mencionado,$é$a$forma$de$contratação$dos$diretores,$estes$

são$indicados$pela$prefeitura$e$têm$um$mandato$de$um$ano,$sendo$recorrentemente$

substituídos$após$esse$período.$

$ Portanto,$ considerandoHse$ esses$ aspectos$ percebeHse$ a$ inexistência$ da$

manutenção$ de$ projetos$ realizados$ em$ períodos$ anteriores,$ tanto$ por$ parte$ dos$

diretores$escolares$como$pelo$secretário$municipal$de$educação,$o$que$contribui$para$

a$ descontinuidade$ da$ gestão$ escolar$ e$ prejudica$ a$ elaboração$ e$ execução$ de$ um$

planejamento$estratégico.$$

$ Sobre$ o$ perfil$ do$ atual$ secretário$ de$ educação,$ ele$ é$ formado$ em$Filosofia,$

possuindo$ especialização$ em$ Psicopedagogia.$ Evidentemente$ ele$ possui$ baixo$

domínio$sobre$o$que$ocorre$na$rede$municipal,$não$sabendo$comentar$sobre$questões$

financeiras$e$ resultados$em$avaliações$padronizadas$em$ larga$escala.$Além$disso,$
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não$há$uma$mínima$organização$dos$documentos$na$SME,$ficando$estes$amontoados$

na$sala$do$secretário$de$educação$municipal$de$forma$desordenada.$

$ Apesar$ de,$ segundo$ o$ secretário,$ o$ organograma$ da$ SME$ ser$ similar$ ao$

utilizado$no$Município$1,$este$documento$não$nos$ foi$disponibilizado.$Ademais,$em$

loco,$não$foi$identificada$tal$estrutura,$considerandoHse$a$organização$das$salas$e$as$

poucas$pessoas$que$se$encontravam$no$recinto.$

$ Outro$fato$vinculado$à$esta$questão$é$a$dificuldade$financeira$pela$qual$a$SME$

passa.$De$acordo$com$o$secretário$municipal$de$educação,$há$meses$nos$quais$ele$

tem$que$escolher$se$direcionará$dinheiro$para$a$merenda$escolar$ou$para$o$pagamento$

do$ transporte,$ não$ havendo$ recurso$ para$ quitar$ ambas$ as$ dívidas.$ Sendo$ assim,$

percebeHse$a$ineficiência$da$SME$em$captar$recursos$extras.$

$ No$entanto,$apesar$dessa$dificuldade$ ter$sido$apontada$exclusivamente$pelo$

Município$4,$considerandoHse$relatos$de$diversos$outros$entrevistados,$sabeHse$que$

de$fato$existe$um$treinamento$ igualmente$ministrado$para$ todas$as$regiões$estado,$

bem$como$a$orientação$de$como$deve$ser$o$organograma$das$SMEs,$sendo$esse$

processo$ conduzido$ pela$ Secretaria$ Estadual$ de$ Educação.$ Procedimentos$ estes$

claramente$não$são$seguidos$pelo$município.$

$ DestacaHse$ainda$a$condição$infraestrutural$ruim,$quando$comparada$ao$que$

foi$visto$nas$demais$SME$visitadas.$

Figura'75)'SME'4'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$
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$ Essa$situação$é$ identificada$desde$a$fachada$da$SME,$até$o$seu$ interior,$no$

qual$não$se$percebe$nenhum$acompanhamento$dos$resultados$ou$das$despesas$da$

rede$municipal$de$forma$explícita.$

Figura'76')'Interior'da'SME'4'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor.$

$ Finalizando$a$análise$da$SME$4,$percebeHse$que$similarmente$ao$processo$de$

gestão$dos$demais$municípios,$esta$ também$ realiza$simulados$para$verificação$da$

evolução$ da$ aprendizagem$ dos$ alunos.$ Além$ disso,$ existe$ da$ mesma$ maneira$ o$

acompanhamento$ do$ trabalho$ realizado$ nas$ escolas$ por$ funcionários$ da$ SME,$

entretanto$observaHse$que$este$não$ocorre$com$a$mesma$frequência$e$assertividade.$

$ Além$ desses$ fatores,$ outra$ semelhança$ identificada$ é$ a$ existência$ de$ um$

planejamento$elaborado$pela$SME$e$repassado$para$as$escolas,$todavia$claramente$

este,$mesmo$se$convertendo$em$planos$de$ação,$não$é$acompanhado$com$a$mesma$

ênfase$dada$nos$municípios$eficientes.$

$ Realizada$ a$ descrição$ inicial$ sobre$ a$ secretaria$ de$ educação,$ as$ próximas$

seções$abordarão$informações$sobre$as$duas$escolas$visitadas$no$município.$

$

4.2.4.1$Escola$G$ $

$ A$primeira$escola$(Figura$77)$visitada$no$Município$4$encontraHse$no$perímetro$

urbano,$uma$exceção,$considerandoHse$que$apenas$duas$das$oito$escolas$visitadas$

encontramHse$neste$contexto,$sendo$as$demais$inseridas$no$meio$rural.$$

$

$

$

$
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Figura'77')'Escola'G'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor.$

Apesar$disso,$a$sua$infraestrutura$mostrouHse$como$uma$das$piores.$Parte$da$

justificativa$está$vinculada$ao$ fato$de$que$o$prédio$da$escola$não$ foi$originalmente$

projetado$para$acomodar$este$tipo$de$instituição,$sendo$feitos$“puxadinhos”$conforme$

o$aumento$do$número$de$alunos$ao$ longo$do$ tempo$ (chegando$atualmente$a$ 400$

alunos).$

Em$virtude$deste$cenário,$a$escola$não$tem$quadra$de$esportes,$o$que$obriga$

os$alunos$a$se$deslocarem$para$outro$local$no$dia$e$horário$da$educação$física,$ficando$

a$realização$da$aula$dependente$da$não$utilização$do$espaço$naquele$momento.$

Da$mesma$ forma$ como$ identificado$ em$ outras$ DMUs,$ nesta$ repetemHse$ os$

problemas$com$ventilação$em$virtude$das$janelas$existentes$nas$salas$de$aula$(Figura$

78).$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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Figura'78')'Sala'de'aula'da'Escola'G'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor.$

$ Outrossim,$ ocorre$ o$ mesmo$ com$ as$ instalações$ elétricas$ as$ quais$ nunca$

possibilitaram$ a$ utilização$ dos$ computadores$ destinados$ à$ escola.$ Ademais,$ as$

instalações$hidráulicas$também$são$deficitárias,$destacandoHse$os$banheiros,$já$que$

em$vários$deles$a$descarga$não$funciona.$

$ Da$mesma$forma,$a$biblioteca$também$se$mostra$inadequada$quanto$ao$volume$

e$ variedade$ de$ livros$ disponíveis,$ proporcionalmente$ ao$ número$ de$ alunos$

matriculados.$

$ Além$ do$ descontentamento$ com$ a$ infraestrutura,$ diversos$ entrevistados$

mencionaram$a$insatisfação$em$relação$à$merenda,$afirmando$que$recorrentemente$

esta$não$é$distribuída.$Tal$situação$prejudica$o$aprendizado$dos$alunos,$considerandoH

se$a$importância$da$alimentação$e$o$fato$de$que$muitos$deles$têm$a$única$refeição$do$

dia$na$escola.$

$ Para$tentar$suprir$as$deficiências$mencionadas,$a$escola$realiza$eventos$como$

a$ festa$ junina,$ porém,$ aparentemente,$ não$ há$ uma$ prestação$ de$ contas$ dos$

investimentos$realizados$com$esta$verba$arrecadada.$

$ Ainda$sobre$o$diretor$e$a$sua$postura,$ele$gerencia$a$escola$há$apenas$um$ano,$

em$ virtude$ da$ rotatividade$ vinculada$ à$ questão$ política,$ conforme$ já$ mencionado.$

Desta$forma,$é$natural$que$não$haja$continuação$de$projetos$pedagógicos,$ademais$

este$ mostraHse$ desmotivado$ e$ aparenta$ não$ ser$ engajado$ em$ relação$ às$ suas$

responsabilidades$como$diretor.$
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$ Mesmo$ porque,$ além$ desta$ atribuição,$ o$ diretor$ também$ é$ dono$ de$ uma$

pousada$e$de$uma$lanchonete$na$cidade,$complementando$assim$a$sua$renda.$

$ No$ tocante$ à$ relação$ do$ corpo$ docente$ com$ o$ diretor,$ aparentemente$ esta$

mostraHse$ satisfatória,$ contudo$ o$ mesmo$ não$ ocorre$ quando$ se$ trata$ a$ SME.$ Foi$

identificada$ uma$ forte$ insatisfação$ por$ parte$ dos$ professores$ quanto$ ao$ apoio$ da$

secretaria$municipal$de$educação,$principalmente$de$2009$a$2012,$sendo$o$secretário$

de$educação$substituído$duas$vezes$neste$período.$

$ Adicionalmente,$ os$ professores$ apontaram$ outros$ fatores$ que$ geram$ a$

desmotivação$do$corpo$docente$e$acabam$por$prejudicar$fortemente$o$desempenho$

dos$ alunos,$ sendo$ eles:$ (1)$ elevada$ rotatividade$ de$ professores$ (entre$ escolas),$

diretores$e$secretários$de$educaçãou$(2)$plano$de$carreira$docente$insatisfatóriou$(3)$

necessidade$de$o$docente$entrar$na$justiça$para$conseguir$benefícios$garantidos$por$

leiu$(4)$elevada$indisciplina$dos$alunos.$

$

4.2.4.2$Escola$H$

$ A$ última$ escola$ visitada$ (Figura$ 79)$ apresentou$ graves$ problemas$ de$

infraestrutura,$gestão$e$contextuais.$

Figura'79')'Escola'H'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor.$

Dentre$eles,$o$primeiro$que$chama$atenção$é$baixíssima$participação$dos$pais$

nas$ atividades$ escolares$ de$ seus$ filhos.$ Basicamente,$ eles$ não$ acompanham$ o$

rendimento$dos$alunos,$não$os$cobram$e$também$não$participam$das$ações$realizadas$

pela$escola.$Inclusive,$nenhum$pai$compareceu$para$participar$da$presente$pesquisa.$
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$ No$ tocante$à$ infraestrutura,$ chama$a$atenção$a$ inexistência$do$saneamento$

básico$na$escola$e$no$seu$entorno,$além$de$não$haver$fornecimento$de$água$encanada$

(esta$chega,$esporadicamente,$por$meio$de$caminhões$pipa).$

$ Como$consequência$disso,$os$professores$têm$uma$escala$para$que$colaborem$

financeiramente$com$a$compra$de$água,$além$de$haver$restrição$do$consumo$de$água$

para$os$alunos$(para$que$haja$um$mínimo$para$todos).$$Ademais,$o$banheiro$tem$a$

pior$ condição$ infraestrutural$ dentre$ todas$ as$ escolas$ visitadas,$ inclusive$ não$

possuindo$torneira$para$lavagem$das$mãos.$

$ Em$ relação$ à$ biblioteca$ da$ escola$ (Figura$ 80),$ ela$ está$ alocada$ em$ uma$

pequena$sala,$dividindo$espaço$com$a$brinquedoteca$e$materiais$de$construção,$o$que$

evidentemente$caracteriza$uma$organização$inadequada.$

Figura'80')'Biblioteca'da'Escola'H'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor.$

RepeteHse$também$o$problema$com$a$frequente$falta$da$merenda,$ tal$qual$a$

deficiência$da$rede$elétrica.$Sendo$que,$este$último,$inibe$a$utilização$do$laboratório$

de$ informática.$ Inclusive$o$espaço$que$deveria$ser$destinado$para$esta$finalidade$é$

atualmente$utilizado$como$sala$da$gestão$escolar.$Da$mesma$ forma,$ identificouHse$

uma$ péssima$ relação$ com$ as$ SME$ nos$ últimos$ anos,$ também$ em$ virtude$ da$

rotatividade$do$secretário$municipal$de$educação.$

Mesmo$ com$ entraves$ como$ este,$ existem$ iniciativas$ de$ aprimoramento$ da$

gestão$ escolar$ provenientes$ da$ SME$ (conforme$ mostra$ a$ Figura$ 81),$ entretanto,$

aparentemente$elas$não$saem$efetivamente$do$papel.$

$

$
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Figura'81')'Exemplo'de'Plano'de'Ação'da'SME'4'

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor.$

Tal$ fato$ está$ atrelado$ a$ diversos$ fatores,$ como,$ por$ exemplo,$ a$ baixa$

qualificação$do$corpo$docente$e$gestor.$Neste$aspecto,$foram$identificadas$situações$

preocupantes$como:$a$passagem$de$onze$diretores$diferentes$pela$escola$em$apenas$

oito$ anosu$ o$ despreparo$ da$ atual$ diretora$ em$ relação$ a$ práticas$ de$ gestão$ e$

acompanhamento$da$rotina$escolar,$e$a$existência$de$professores$que$ministram$aula$

de$disciplinas$não$vinculadas$à$sua$formação.$

Além$destas$complicações$encontradas$nas$escolas,$em$diversos$momentos$

foi$ destacado$ o$ problema$ com$ indisciplina$ dos$ alunos$ e$ a$ falta$ de$ interesse,$ não$

somente$deles,$mas$também$da$família,$no$tocante$à$educação.$

Em$ suma,$ percebeHse$ que$ o$ quarto$ município$ apresenta$ uma$ realidade$

socioeconômica$ desfavorável,$ a$ qual$ em$ conjunto$ com$ aspectos$ como$ a$

desqualificação$do$corpo$gestor$e$docente,$a$indisponibilidade$de$recursos$financeiros$

para$adequação$da$infraestrutura$escolar,$e$a$excessiva$influência$da$questão$política$

na$educação$municipal,$leva$à$um$desempenho$insatisfatório$no$setor$da$educação.$

Finalizada$a$descrição$qualitativa$dos$municípios,$escolas$e$SMEs$visitadas,$a$

seção$a$seguir$traz$a$análise$cruzada$das$informações$referentes$ao$grupo$eficiente$e$

ineficiente.$$

$

4.2.5'Resultados'da'Etapa'Qualitativa'
$ Tendo$ sido$ concluída$a$ descrição$das$ informações$ identificadas$em$campo,$

este$tópico$traz$a$análise$geral$dos$instrumentos$de$pesquisa$que$nortearam$a$etapa$
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qualitativa$ desta$ investigação,$ fazendoHse$ a$ comparação$ entre$ os$ grupos$ de$

escolas/SMEs$eficientes$e$ineficientes.$

Explicando$esse$processo,$nestes$instrumentos$buscouHse$mensurar$o$grau$de$

intensidade/frequência$(escala$de$0$a$10)$ou$existência/inexistência$de$cada$uma$das$

práticas$administrativoHpedagógicas$avaliadas.$Em$resumo,$trataHse$de$uma$tentativa$

de$ quantificar$ as$ observações$ qualitativas,$ desta$ forma,$ facilitando$ a$ análise$ e$

permitindo$tanto$a$comparação$entre$escolas$e$SMEs,$como$entre$os$grupos$eficientes$

e$ineficientes.$

As$ respostas$ individuais$ para$ cada$ escola$ ou$ SME,$ participante$ da$ etapa$

qualitativa$ da$ pesquisa,$ encontramHse$ nos$ Apêndices$ U,$ V$ e$ W,$ sendo$ a$ seguir$

apresentados$os$dados$consolidados$dos$dois$grupos.
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Quadro'13'*'Comparativo'entre'as'SMEs'

Indicador' Descrição'Atividade' Média'
Eficientes'

Média'
Ineficientes' Diferença'

1.''
Organização'
da'SME'

1.1.$Organograma$ -$ -$ -$
1.2.$Forma$de$admissão$dos$funcionários$(concurso,$indicação,$misto)$ -$ -$ -$
1.3.$Escolha$dos$Diretores$ -$ -$ -$
$$$$1.3.1.$Indicação$política$ 1$ 1$ 0$
$$$$1.3.2.$Eleição$pela$comunidade$escolar$ 0$ 0$ 0$
$$$$1.3.3.$Concurso$Público$ 0$ 0$ 0$
$$$$1.3.4.$Processo$Seletivo$ 1$ 1$ 0$
1.4.$Formação$dos$funcionários$ -$ -$ -$
$$$$$1.4.1.$Supervisores$ -$ -$ -$
$$$$$1.4.2.$Diretor$Pedagógico$ -$ -$ -$
$$$$$1.4.3.$Diretor$Administrativo$ -$ -$ -$
$$$$$1.4.4.$Coordenador$ -$ -$ -$
$$$$$1.4.5.$Outros$ -$ -$ -$
1.5.$Atuação$do$conselho$municipal$de$educação$(consultivo,$deliberativo)$ -$ -$ -$
$$$$$$1.5.1$Organograma$ -$ -$ -$
1.6.$Estatuto$$$ -$ -$ -$
$$$$1.6.1.$Frequência$de$atualização$ 2,5$ 2$ 0,5$
$$$$1.6.2.$Nível$de$participação$na$elaboração$do$estatuto$ -$ -$ -$
$$$$$$$$$$1.6.2.1.$Comunidade$ 8$ 5$ 3$
$$$$$$$$$$1.6.2.2.$Setor$Privado$ 1$ 1$ 0$
$$$$$$$$$$1.6.2.3.$Governo$Municipal$ 8$ 8,5$ -0,5$
$$$$$$$$$$1.6.2.4.$Docentes$ 8$ 8$ 0$
$$$$$$$$$$1.6.2.5.$Diretores$ 8$ 8$ 0$
1.7.$Infraestrutura$da$SME$ 7$ 4,5$ 2,5$
2.1.$Formação$Acadêmica$(Graduação)$ -$ -$ -$
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2.'Secretário'
da'Educação'

$$$$2.1.1.$Pedagogia$ 0$ 1$ -1$
$$$$2.1.2.$Administração$ 2$ 0$ 2$
$$$$2.1.3.$Licenciaturas$ 0$ 1$ -1$
$$$$2.1.4.$Outros$ 0$ 1$ -1$
2.2.$Cursos$Complementares$(Pós-graduação)$ -$ -$ -$
$$$$2.2.1.$Pedagogia$ 0$ 0$ 0$
$$$$2.2.2.$Administração$ 0$ 1$ -1$
$$$$2.2.3.$Licenciaturas$ 0$ 0$ 0$
$$$$2.2.4.$Outros$ 2$ 1$ 1$
2.3.$Experiência$Profissional$ -$ -$ -$
$$$$2.3.1.$Docente$ 5$ 9,5$ -4,5$
$$$$2.3.2.$Coordenador$ 5$ 1$ 4$
$$$$2.3.3.$Diretor$ 0$ 1$ -1$
$$$$2.3.4.$Supervisor$ 0$ 1$ -1$
$$$$2.3.4.$Atividades$na$secretaria$ 7$ 4,5$ 2,5$
2.4.$Requisitos$para$o$cargo$ -$ -$ -$
2.5.$Gestão$democrática$no$processo$de$tomada$de$decisão$ 9,5$ 9$ 0,5$
2.6.$Frequência$das$reuniões$com$a$equipe$da$SME$ 9,5$ 7,5$ 2$
2.7.$Frequência$das$reuniões$com$os$diretores$ 9$ 7,5$ 1,5$
2.8.$$Grau$de$conhecimento$da$situação$educacional$pedagógica$geral$do$município$ 9$ 4,5$ 4,5$
2.9.$Grau$de$autonomia$para$a$criação$ou$alterações$de$políticas$educacionais$e$estatuto$municipal$de$
educação$ 9,5$ 6$ 3,5$

2.10.$Existência$de$um$planejamento$estratégico$(indicadores,$metas)$ 2$ 2$ 0$
2.11.$Impacto$dos$resultados$das$avaliações$externas$no$processo$de$tomada$de$decisão$ 2$ 2$ 0$
2.12.$Existência$de$ações$específicas$para$escolas$com$menor$desempenho$no$IDEB$ 2$ 1$ 1$

3.'Captação'de'
Recursos'
Financeiros'

3.1.$Volume$de$projetos$Federais$e$Estaduais$ 10$ 5,5$ 4,5$
3.2.$Volume$de$parcerias$(ONGs,$iniciativa$privada$e$IES)$ 1$ 1$ 0$
3.3.$Montante$de$recursos$providos$da$APM$ 1$ 1$ 0$
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3.4.$Grau$de$conhecimento$de$indicadores$financeiros$do$município$ 10$ 4$ 6$
3.5.$Grau$de$autonomia$para$decisões$financeiras$ 9,5$ 4$ 5,5$

4.'Destinação'
dos'Recursos'
Financeiros'

4.1.$Folha$de$pagamento$docente$ -$ -$ -$
4.2.$Folha$de$pagamento$funcionários$ -$ -$ -$
4.3.$Capacitação$do$corpo$docente$ -$ -$ -$
4.4.$Capacitação$dos$diretores$ -$ -$ -$
4.5.$Capacitação$dos$funcionários$ -$ -$ -$
4.6.$Infraestrutura$escolar$ -$ -$ -$
4.7.$Reparos$emergenciais$e$manutenção$de$rotina$ -$ -$ -$
4.8.$Transporte$dos$alunos$ -$ -$ -$
4.9.$Merenda$ -$ -$ -$
4.10.$Uniforme$escolar$ -$ -$ -$
4.11.$Material$escolar$ -$ -$ -$

5.'Gestão'da'
SME'

5.1.$Acompanhamento$da$evasão$escolar/$desistência$escolar$ 2$ 2$ 0$
5.1.1$Políticas$para$redução$da$evasão/desistência$escolar$ 2$ 2$ 0$
5.2.$Acompanhamento$da$rotatividade:$ -$ -$ -$
$$$$5.2.1.$Funcionários$da$SME$ 6$ 6$ 0$
$$$$5.2.2.$Diretores$ 6$ 6$ 0$
$$$$5.2.3.$Docentes$ 6$ 5,5$ 0,5$
5.3.$Acompanhamento$do$índice$de$absenteísmo$docente$ 2$ 2$ 0$
5.4.$Participação$dos$stakeholders$no$processo$de$tomada$de$decisão$ -$ -$ -$
$$$5.4.1.$Comunidade$ 7,5$ 5,5$ 2$
$$$5.4.2.$Setor$privado$ 1$ 2$ -1$
$$$5.4.3.$Governo$Municipal$ 9$ 9,5$ -0,5$
$$$5.4.4.$Docentes$ 8,5$ 9$ -0,5$
$$$5.4.5.$Diretores$ 9$ 9$ 0$
5.5.$Existência$de$política$de$formação$continuada$para$diretores$e$docentes$ 2$ 0$ 2$
$$$$5.5.1.$Oferecimento$de$capacitação$em$gestão$para$os$diretores$ 2$ 2$ 0$
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5.6.$Acessibilidade$na$comunicação$com$o$secretário$de$educação$ -$ -$ -$
$$$$5.6.1.$Público$interno$ 8,5$ 6,5$ 2$
$$$$5.6.2.$Público$externo$ 6,5$ 6,5$ 0$
5.7.$Participação$na$escolha$do$material$didático$ -$ -$ -$
$$$$5.7.1.$Comunidade$ 1$ 2$ -1$
$$$$5.7.2.$Diretores$ 10$ 9,5$ 0,5$
$$$$5.7.3.$Docentes$ 10$ 9,5$ 0,5$
$$$$5.7.4.$SME$ 8$ 8,5$ -0,5$
5.8.$Ações/políticas$para$retenção$dos$diretores$ 2$ 0$ 2$
5.9.$Ações/políticas$para$retenção$dos$docentes$ 2$ 2$ 0$
5.10$Continuidade$de$projetos$elaborados$na$gestão$anterior$ 2$ 1$ 1$

6.'Informações'
Adicionais'

6.1.$Acompanhamento$da$reprovação$escolar$ 2$ 2$ 0$
6.1.1$Políticas$para$redução$da$reprovação$escolar$ 2$ 2$ 0$
6.2$Ensino$fundamental$exclusivamente$público$ 1$ 0$ 1$
6.3.$Por$Zoneamento$ 0$ 0$ 0$
6.4.$Por$Escolha$da$Família$ 2$ 2$ 0$

Fonte:$elaborado$pelo$autor$
$

$

$

$
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Para$a$compreensão$da$informação$apresentada$nos$quadros$correspondentes$

ao$resultado$consolidado$dos$instrumentos$de$pesquisa$utilizados,$o$primeiro$passo$é$

o$entendimento$do$significado$das$cores$em$destaque$(Quadro$14).$$
Quadro'14'*'Significado'das'cores'de'classificação'dos'instrumentos'de'pesquisa 

Instrumento$
de$Pesquisa$ Cor$ Significado$ Variável$Binária$ Variável$Escalar$(0I10)$

SME$
Branco$ diferença$mínima$ X$=$0$ X$<$1$

Laranja$ diferença$moderada$ X$=$1$ 1$<$X$<$2$
Vermelho$ diferença$forte$ X$=$2$ X$>$2$

Diretor$
Branco$ diferença$mínima$ X$<$2$ X$<$2$
Laranja$ diferença$moderada$ 2$<$X$<$3$ 2$<$X$<$3$
Vermelho$ diferença$forte$ X$>$3$ X$>$3$

Pedagógico$
Branco$ diferença$mínima$ X$<$2$ X$<$2$
Laranja$ diferença$moderada$ 2$<$X$<$3$ 2$<$X$<$3$
Vermelho$ diferença$forte$ X$>$3$ X$>$3$

Fonte:$elaborado$pelo$autor$
Como$ se$ observa,$ o$ critério$ de$ classificação$ varia$ dependendo$ do$ tipo$ de$

instrumento,$ em$ virtude$ do$ tamanho$ da$ amostra$ (quadro$ SMEs$ e$ oito$ escolas),$ e$

também$do$tipo$de$variável$analisada.$

Realizada$a$explanação$acerca$dos$critérios$utilizados$para$classificação$das$

práticas$ administrativoIpedagógicas$ analisadas,$ identificaIse$ que$ o$ instrumento$ de$

pesquisa$ aplicado$ às$ Secretarias$ Municipais$ de$ Educação,$ destaca$ 16$ práticas$

administrativoIpedagógicas$ que$ apresentaram$ fortes$ diferenças$ entre$ os$ grupos$

(eficiente$e$ ineficiente),$assim$como$outras$13$que$apresentaram$uma$discrepância$

moderada.$

Dentre$estas,$alguns$fatores$se$mostram$relevantes$tais$como:$(1)$o$perfil$do$

secretário$municipal$de$educação$(formação$em$Administração,$experiência$em$cargo$

de$ gestão,$ grau$ de$ conhecimento$ da$ realidade$ da$ educação$ municipal)`$ (2)$ a$

infraestrutura$ da$ SME$ (qualidade$ e$ existência$ de$ departamentos$ específicos$ para$

tratar$de$questões$administrativas$e$pedagógicas)`$(3)$o$grau$de$cobrança$por$parte$

da$ comunidade$ e`$ (4)$ existência$ de$ orientação$ e$ capacitação$ para$ os$ diretores$

escolares.$

Além$destes$ tópicos$elencados,$ a$ seguir$ apresentaIse$as$principais$práticas$

identificadas$como$relevantes$pelo$instrumento$de$pesquisa$aplicado$aos$diretores.
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Quadro'15'*'Comparativo'entre'as'escolas'*'Instrumento'do'Diretor'

Indicador' Descrição'Atividade' Média'
Eficientes'

Média'
Ineficientes' Diferença'

1.'Diretor'

1.1.$Formação$Acadêmica$(Graduação)$ 6$ 6$ 6$
$$$$1.1.1.$Pedagogia$ 2$ 1$ 1$
$$$$1.1.2.$Administração$ 0$ 1$ 61$
$$$$1.1.3.$Licenciaturas$ 2$ 2$ 0$
$$$$1.1.4.$Outros$ 1$ 0$ 1$
1.2.$Cursos$Complementares$(Pós6graduação)$ 6$ 6$ 6$
$$$$1.2.1.$Pedagogia$ 0$ 1$ 61$
$$$$1.2.2.$Administração$ 0$ 2$ 62$
$$$$1.2.3.$Licenciaturas$ 1$ 0$ 1$
$$$$1.2.4.$Outros$ 3$ 2$ 1$
1.3.$Experiência$Profissional$ 6$ 6$ 6$
$$$$1.3.1.$Docente$ 4$ 2$ 2$
$$$$1.3.2.$Coordenador$ 3$ 0$ 3$
$$$$1.3.3.$Diretor$ 4$ 3$ 1$
$$$$1.3.4.$Supervisor$ 0$ 0$ 0$
1.4.$Processo$de$admissão$do$Diretor$ 6$ 6$ 6$
$$$$1.4.1.$Indicação$ 2$ 2$ 0$
$$$$1.4.2.$Eleição$pela$comunidade$ 0$ 0$ 0$
$$$$1.4.3.$Concurso$público$ 1$ 0$ 1$
$$$$1.4.4.$Processo$seletivo$ 2$ 1$ 1$
1.5.$Grau$de$Cobrança$da$Comunidade$ 6,75$ 2,5$ 4,25$

2.'Relação'com'
a'SME'

2.1.$Nível$de$participação$na$elaboração$do$estatuto$municipal$de$educação$ 6$ 6$ 6$
$$$$$$$$$$2.1.1.$Comunidade$ 4,75$ 5$ 60,25$
$$$$$$$$$$2.1.2.$Setor$Privado$ 0,75$ 1$ 60,25$
$$$$$$$$$$2.1.3.$Governo$Municipal$ 6,5$ 8,5$ 62$
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$$$$$$$$$$2.1.4.$Docentes$ 6,5$ 8$ 61,5$
$$$$$$$$$$2.1.5.$Diretores$ 6,5$ 8$ 61,5$
2.2.$Frequência$de$reuniões$com$a$SME$ 8$ 6,5$ 1,5$
2.3.$Grau$de$participação$na$tomada$de$decisão$da$SME$ 6$ 6$ 6$
$$$2.3.1.$Comunidade$ 7,5$ 5,5$ 2$
$$$2.3.2.$Setor$privado$ 1$ 1$ 0$
$$$2.3.3.$Governo$Municipal$ 9$ 9,5$ 60,5$
$$$2.3.4.$Docentes$ 8,25$ 8$ 0,25$
$$$2.3.5.$Diretores$ 8,75$ 8,5$ 0,25$
2.4.$Existência$de$um$planejamento$estratégico$da$SME$(indicadores,$metas)$ 2$ 4$ 62$
2.5.$Impacto$dos$resultados$das$avaliações$externas$no$processo$de$tomada$de$
decisão$ 10$ 10$ 0$

2.6.$Existência$de$ações$específicas$para$escolas$com$menor$desempenho$no$
IDEB$ 4$ 2$ 2$

2.7.$Grau$de$alteração$do$quadro$de$funcionários$da$SME$ao$final$da$gestão$ 1,5$ 6$ 64,5$
2.8.$Grau$de$alteração$dos$diretores$ao$final$da$gestão$ 1,5$ 6$ 64,5$
2.9.$Continuidade$de$projetos$elaborados$na$gestão$anterior$ 6$ 6$ 6$
$$$$2.9.1$projetos$da$SME$ 10$ 5$ 5$
$$$$2.9.2$projetos$da$direção$ 10$ 5$ 5$
2.10.$Existência$de$política$de$formação$continuada$para$diretores$e$docentes$ 4$ 4$ 0$
2.11.$Oferecimento$de$capacitação$em$gestão$para$os$diretores$ 4$ 2$ 2$
2.12.$Grau$de$acessibilidade$na$comunicação$com$o$secretário$de$educação$ 8,5$ 7$ 1,5$
2.13.$Participação$na$escolha$do$material$didático$ $$ $$ $$
$$$$2.13.1.$Comunidade$ 1$ 1,5$ 60,5$
$$$$2.13.2.$Diretores$ 10$ 10$ 0$
$$$$2.13.3.$Docentes$ 10$ 10$ 0$
$$$$2.13.4.$SME$ 7,5$ 8,5$ 61$
2.14.$Ações/políticas$para$retenção$dos$diretores$ 4$ 0$ 4$
2.15.$Ações/políticas$para$retenção$dos$docentes$ 4$ 4$ 0$
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3.'Plano'de'
Carreira'do'
Diretor'

3.1.$Plano$de$Carreira$ 2$ 0$ 2$

3.2.$Salário$Compatível$com$a$função$ 10$ 6,25$ 3,75$

4.'Captação'de'
Recursos'
Financeiros'

4.1.$Volume$de$projetos$Federais$e$Estaduais$ 7,75$ 7$ 0,75$
4.2.$Volume$de$parcerias$(ONGs,$iniciativa$privada$e$IES)$ 1$ 1$ 0$
4.3.$Montante$de$recursos$providos$da$APM$ 1$ 1$ 0$
4.4.$Volume$de$Rifas$e$Festividades$ 1,5$ 2,25$ 60,75$

5.'Destinação'
dos'Recurso'
Financeiro''

5.1.$Programas$de$computador$e$softwares$ 0$ 0$ 0$
5.2.$Equipamentos$para$a$sala$de$informática$ 0$ 0$ 0$
5.3.$Acervo$para$a$biblioteca$(livros,$assinaturas,$jornais)$ 0$ 0$ 0$
5.4.$Reparos$Emergenciais$ 0$ 0$ 0$
5.5.$Materiais$didáticos$ 0$ 0$ 0$
5.6.$Outros$ 0$ 0$ 0$
5.7$Grau$de$autonomia$do$diretor$para$a$destinação$dos$recursos$financeiros$ 5,5$ 3,25$ 2,25$

6.'Gestão'do'
Diretor'

6.1.$Grau$de$autonomia$do$diretor$no$processo$de$tomada$de$decisão$ 5$ 5,5$ 60,5$
6.2.$Participação$dos$stakeholders$no$processo$de$tomada$de$decisão$da$escola$ 6$ 6$ 6$
$$$$6.2.1.$Comunidade$ 9$ 4$ 5$
$$$$6.2.2.$Setor$privado$ 1$ 1$ 0$
$$$$6.2.3.$Governo$Municipal$ 8,75$ 9,5$ 60,75$
$$$$6.2.4.$Colegiado/Conselho$escolar$ 9$ 9$ 0$
6.3.$Funcionamento$das$Escolas$nos$Finais$de$Semana$(FEFS$6$Escola$Aberta)$ 3$ 1$ 2$
6.4.$Autovaliação$Institucional$ 6$ 6$ 6$
$$$$6.4.1.$Professores$ 4$ 4$ 0$
$$$$6.4.2.$Pais$de$alunos$ 2$ 2$ 0$
$$$$6.4.3.$Funcionários$ 3$ 1$ 2$
$$$$6.4.4.$Alunos$ 1$ 2$ 61$
6.5.$Atendimento$Psicopedagógico$na$escola$ 4$ 2$ 2$
6.6.$Acompanhamento$da$evasão$escolar/$desistência$do$aluno$ 4$ 4$ 0$
6.7.$Ações/políticas$para$evitar$a$evasão/desistência$dos$alunos$ 10$ 8,75$ 1,25$
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6.8.$Acompanhamento$da$reprovação$escolar$ 4$ 4$ 0$
6.9.$Ações/políticas$para$evitar$a$reprovação$escolar$ 10$ 10$ 0$
6.10.$Existência$de$um$planejamento$estratégico$escolar$(indicadores,$metas)$ 8,75$ 7$ 1,75$
6.11.$Impacto$das$avaliações$externas$no$processo$de$tomada$de$decisão$do$
diretor$ 9,75$ 6,25$ 3,5$

6.12.$Acompanhamento$do$índice$de$absenteísmo$docente$ 7,75$ 9,5$ 61,75$
6.13.$Existência$de$mecanismo$de$incentivo$ao$desempenho$docente$ 2$ 0$ 2$
6.14.$Existência$de$reuniões$envolvendo$professores$do$ensino$fundamental$I$e$II$ 10$ 2,75$ 7,25$
6.15.$Preparação$específica$para$a$Prova$Brasil$ 4$ 4$ 0$
6.16.$Carga$horária$das$disciplinas$de$Matemática$e$Português$(absoluta$e$
percentual)$ 6$ 6$ 6$

6.17.$Organização$das$salas$de$aula$ 6$ 6$ 6$
$$$$6.17.1$Salas$do$ensino$fundamental$I$e$II$no$mesmo$período$ 2$ 0$ 2$
$$$$6.17.2$Salas$do$ensino$fundamental$I$e$II$em$períodos$distintos$ 2$ 4$ 62$
6.18.$Existência$de$mecanismo$para$que$os$alunos$sejam$alfabetizados$na$idade$
certa$ 4$ 4$ 0$

7.'Informações'
Adicionais'

7.1.$Avaliação$para$ingressar$na$Escola$ 0$ 0$ 0$
7.2.$Recebe$aluno$por$Transferência$ 4$ 4$ 0$
7.3.$Transferência$compulsória$em$caso$de$reprovação$ 2$ 3$ 61$
7.4.$Matrícula$por$zoneamento$ 0$ 0$ 0$
7.5.$Matrícula$por$escolha$da$família$ 4$ 4$ 0$
7.6.$Existência$de$sistema$de$progressão$continuada$ 2$ 0$ 2$
7.7.$Ensino$fundamental$exclusivamente$público$ 4$ 0$ 4$
7.8.$Número$de$refeições$por$período$ 1,25$ 1$ 0,25$
7.9.$Refeição$farta,$variada$e$balanceada$ 7,25$ 5,5$ 1,75$

Fonte:$elaborado$pelo$auto
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$ Seguindo-se$ o$ mesmo$ critério$ de$ classificação$ adotado$ anteriormente,$ o$

Quadro$15$evidencia,$no$âmbito$da$direção$escolar,$fatores$como$(1)$o$perfil$do$diretor$

(experiência$ como$ coordenador$ de$ ensino,$ acompanhamento$ dos$ resultados$ das$

avaliações$externas,$realização$de$reuniões$de$planejamento$com$os$docentes),$(2)$a$

continuidade$dos$gestores$em$suas$funções,$(3)$a$atratividade$do$salário$do$diretor,$

bem$como$a$existência$de$um$mecanismo$de$incentivo$ao$bom$desempenho$docente,$

e$(4)$o$elevado$grau$de$cobrança$da$comunidade.$

$ Por$ fim,$ em$ relação$ ao$ instrumento$ pedagógico,$ o$ qual$ aborda$ questões$

diretamente$relacionadas$à$sala$de$aula,$docentes$e$alunos,$percebe-se$a$relevância$

algumas$práticas$administrativo-pedagógicas,$sendo:$(1)$Boas$práticas$no$ensino$das$

disciplinas$de$Português$$e$Matemática$(frequência$de$leitura$dos$alunos,$frequente$

acompanhamento$ do$ desempenho$ individual$ de$ cada$ estudante,$ projetos$

diferenciados$ para$ incentivo$ a$ leitura$ e$ aplicação$ dos$ conceitos$matemáticos),$ (2)$

existência$ de$ mecanismos$ que$ incentivem$ a$ participação$ dos$ pais$ nas$ reuniões$

escolares,$(3)$grau$de$disciplina$dos$discentes,$e$(4)$qualidade$da$biblioteca.$Todas$

elas,$sendo$mencionadas$no$Quadro$16.$

$
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#
Quadro'16'*'Comparativo'entre'escolas'*'Instrumento'Pedagógico'

Indicador' Descrição'Atividade' Média&
Eficientes&

Média&
Ineficientes& Diferença&

1.'Desempenho'
Prova'Português'

1.1.#Autonomia#do#docente#no#ensino#dessa#disciplina# 8,25% 6,5% 1,75%
1.2.#Frequência#de#leitura#dos#alunos# 7,5% 3,75% 3,75%
1.3.#Rotatividade#dos#professores#nessa#disciplina# 1,75% 3,5% *1,75%
1.4.#Frequência#que#o#docente#acompanha#o#desempenho#do#aluno# 9,25% 5,75% 3,5%
1.5.#Recuperação#paralela#e#reforço#no#contraturno# 4% 4% 0%
1.6.#Projetos#que#colaborem#para#melhor#desempenho# 9,5% 4,25% 5,25%
1.7.#Distribuição#da#carga#horária#ou#da#grade#curricular#com#os#requisitos#avaliados#na#
Prova#Brasil# 4% 3% 1%

1.8.#Preparação#específica#para#a#Prova#Brasil# 4% 4% 0%

2.'Desempenho'
Prova'de'
Matemática'

2.1.#Autonomia#do#docente#no#ensino#dessa#disciplina# 8,25% 6,25% 2%
2.2.#Frequência#que#o#docente#acompanha#o#desempenho#do#aluno# 9% 2,75% 6,25%
2.3.#Rotatividade#dos#professores#nessa#disciplina# 1,75% 3,5% *1,75%
2.4.#Recuperação#paralela#e#reforço#no#contraturno# 4% 4% 0%
2.5.#Projetos#que#colaborem#para#um#melhor#desempenho# 6,75% 3% 3,75%
2.6.#Distribuição#da#carga#horária#ou#da#grade#curricular#com#os#requisitos#avaliados#na#
Prova#Brasil# 4% 3% 1%

2.7.#Preparação#específica#para#a#Prova#Brasil# 4% 4% 0%

3.Participação'
da'Família'

3.1.#Participação#dos#pais#nas#reuniões# 7,5% 2,75% 4,75%
3.2.#Participação#dos#pais#em#eventos#da#escola# 8% 5,5% 2,5%
3.3.#Contribuição#na#manutenção#da#estrutura#física#escolar# 2,5% 1% 1,5%
3.4.#Participação#dos#pais#na#APM# 5% 3,75% 1,25%
3.5.#Acompanhamento#dos#pais#nos#deveres#escolares#dos#filhos# 5,25% 5,25% 0%
3.6.#Apoio#dos#pais#na#validação#das#ações#da#escola# 8,75% 7,25% 1,5%
3.7.#Frequência#com#que#os#pais#utilizam#o#transporte#público#para#ir#à#escola# 5,75% 4,75% 1%
4.1.#Autonomia#do#docente#no#processo#de#reprovação#do#aluno# 3,25% 2% 1,25%
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4.'Reprovação'
Discente'e'
Sistema'
Disciplinar'

4.2.#Existência#de#sistema#de#reprovação# 4% 4% 0%
4.3.#Acompanhamento#da#evasão#escolar/#desistência#do#aluno# 4% 4% 0%
4.4.#Ações/políticas#para#evitar#a#desistência/evasão#dos#alunos# 4% 3% 1%
4.5.#Regras#claras#e#definidas#do#sistema#disciplinar# 4% 4% 0%
4.6.#Grau#de#disciplina#no#comportamento#discente# 9,25% 6,5% 2,75%
4.7.#Respeito#dos#discentes#em#relação#à#figura#do#professor,#diretor#e#funcionários# 9,25% 6,5% 2,75%

5.'Laboratório'de'
Informática'

5.1.#Existência#de#laboratório#de#informática#na#escola# 3% 2% 1%
5.2.#Frequência#das#aulas#de#informática# 1% 5% *4%
5.3.#Número#de#computadores# *% *% *%

6.'Biblioteca'
6.1.#Tamanho#do#acervo#da#biblioteca# 6,75% 4% 2,75%
6.2.#Variedade#do#acervo#da#biblioteca# 6,75% 4% 2,75%

7.'Sala'de'
Leitura'

7.1.#Existência#de#sala#de#leitura#na#escola# 1% 0% 1%
7.2.#Utilização#da#sala#de#leitura# 1,5% 1% 0,5%

8.'Alunos'
8.1.#Valorização#do#discente#em#relação#à#vaga#conquistada#através#de#processo#seletivo# 1% 1% 0%
8.2.#Frequência#com#que#os#alunos#utilizam#o#transporte#público#para#ir#à#escola# 6,25% 4,75% 1,5%
8.3.#Número#de#matrículas# *% *% *%

9.'Docentes'

9.1.#Porcentagem#de#docentes#pertencentes#ao#gênero#feminino# *% *% *%
9.2.#Porcentagem#dos#docentes#com#magistério#concluído# *% *% *%
9.3.#Porcentagem#dos#docentes#com#curso#de#licenciatura#concluído# *% *% *%
9.4.#Porcentagem#dos#docentes#com#ensino#superior#concluído# *% *% *%
9.5.#Porcentagem#dos#docentes#com#especialização#concluída# *% *% *%
9.6.#Número#de#docentes# *% *% *%

10.'Informações'
adicionais'

10.1.#Estatuto#municipal#de#educação# *% *% *%
####10.1.1.#Frequência#de#atualização# 1,5% 2,75% *1,25%
####10.1.2.#Nível#de#participação#na#elaboração#do#estatuto# *% *% *%
##########10.1.2.1.#Comunidade# 5,5% 5% 0,5%
##########10.1.2.2.#Setor#Privado# 1% 1% 0%
##########10.1.2.3.#Governo#Municipal# 9% 8,5% 0,5%
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##########10.1.2.4.#Docentes# 9% 8% 1%
##########10.1.2.5.#Diretores# 9% 8% 1%
10.2.#Participação#dos#stakeholders#no#processo#de#tomada#de#decisão#da#escola# *% *% *%
###10.2.1.#Comunidade/#Conselho#Escolar# 9% 4% 5%
###10.2.2.#Setor#privado# 1% 1% 0%
###10.2.3.#Governo#Municipal# 8,75% 9,5% *0,75%
###10.2.4.#Colegiado# 9% 9% 0%
10.3.#Existência#de#um#planejamento#estratégico#(indicadores,#metas)# *% *% *%
####10.3.1.#SME# 3% 4% *1%
####10.3.2.#Escola# 3% 4% *1%

10.4.#Impacto#dos#resultados#das#avaliações#externas#no#processo#de#tomada#de#decisão# *% *% *%

####10.4.1.#SME# 4% 4% 0%
####10.4.2.#Escola# 4% 4% 0%
10.5.#Existência#de#ações#específicas#para#escolas#com#menor#desempenho#no#IDEB# 4% 4% 0%
10.6.#Continuidade#de#projetos#elaborados#na#gestão#anterior# *% *% *%
####10.6.1#projetos#da#SME# 4% 2% 2%
####10.6.2#projetos#da#direção# 4% 2% 2%
10.7.#Existência#de#política#de#formação#continuada#para#diretores#e#docentes# 4% 4% 0%
10.8.#Acessibilidade#na#comunicação#com#o#secretário#de#educação# 8,5% 6% 2,5%
10.9.#Participação#na#escolha#do#material#didático# *% *% *%
####10.9.1.#Comunidade# 1% 1,5% *0,5%
####10.9.2.#Diretores# 10% 9,5% 0,5%
####10.9.3.#Docentes# 10% 9,5% 0,5%
####10.9.4.#SME# 7,5% 9% *1,5%
10.10.#Ações/políticas#para#retenção#dos#diretores# 4% 0% 4%
10.11.#Ações/políticas#para#retenção#dos#docentes# 4% 4% 0%
10.12.#Número#de#funcionários# *% *% *%
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10.13.#Matrícula#por#zoneamento# 0% 0% 0%
10.14.#Matrícula#por#escolha#da#família# 4% 4% 0%
10.15.#Existência#de#sistema#de#progressão#continuada# 0% 0% 0%
10.16.#Ensino#fundamental#exclusivamente#público# 3% 0% 3%

Fonte:#elaborado#pelo#autor#
#
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#
4.3#RESULTADOS#DA#ANÁLISE#QUALI3QUANTI!
# Os#tópicos#anteriores#descreveram#separadamente#os#resultados#das#etapas#

quantitativa#e#qualitativa.#Contudo,#faz3se#necessária#a#consolidação#destes,#sendo#os#

resultados#apresentados#nesta#seção,#ou#seja,#a#principal#contribuição#da#tese.#

# No#intuito#de#facilitar#a#visualização#e#compreensão#geral#dos#dados#obtidos,#foi#

elaborada# a# Figura# 82,# a# qual# ilustra# as# fontes# das# informações# que# embasam# a#

proposta#de#práticas#administrativo3pedagógicas#que#podem#contribuir#para#melhorar#

o# desempenho# de# escolas# municipais# do# ensino# fundamental,# de# baixo# nível#

socioeconômico,#no#IDEB.#

Figura'82'*'Práticas'administrativo*pedagógicas'(fontes'de'informação)'

#
Fonte:#elaborado#pelo#autor#

# Desta# forma,# adicionalmente# foi# elaborado# o#Quadro# 17,# o# qual# sintetiza# as#

variáveis#que#se#mostraram#relevantes#em#cada#uma#das#etapas#da#pesquisa.# #

# #

#
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Quadro'17'*'Comparativo'das'variáveis'destacadas'ao'longo'da'pesquisa'

Base'
de'

Dados'
Pergunta' Variável' Referencial'

Teórico'
Análise'
de'

Quintil'
Regressão'
Logística'

Instrumento'
de'

Pesquisa'

Estudo'
de'
Caso'

Efeito'

C
E
N
S
O
#2
01
1#

N/C# predio_alugado# ## X# ## ## ## negativo)
N/C# laboratorio_informatica# ## X# X# ## ## positivo)

N/C# quadra_esportes_desc
oberta# ## X# X# ## ## positivo)

N/C# biblioteca# ## X# ## X# ## positivo)
N/C# sala_leitura# ## X# ## ## ## positivo)
N/C# equip_dvd# ## X# ## ## ## positivo)

P
ro
va
#B
ra
si
l#2
01
1#
C#P
ro
fe
ss
or
#

Faixa#etária#do#docente# q002_idade_40a49# ## X# X# ## X# negativo)

Mais#alto#nível#de#escolaridade#do#docente# q004_escolaridade_em
magisterio# ## X# X# ## ## negativo)

Tipo#de#instituição#na#qual#obteve#o#diploma#de#ensino#
superior# q006_privada# ## X# ## ## ## negativo)

Tipo#de#instituição#na#qual#obteve#o#diploma#de#ensino#
superior# q006_publica_estadual# ## X# X# ## ## positivo)

Forma#em#que#o#docente#realizou#o#seu#curso#de#ensino#
superior# q007_presencial# ## X# ## ## ## positivo)

Forma#em#que#o#docente#realizou#o#seu#curso#de#ensino#
superior# q007_a_distancia# ## X# X# ## ## negativo)

Exerce#de#outra#atividade#remunerada,#fora#docência# q011_nao# ## X# X# ## X# positivo)
Carga#semanal#de#trabalho#na#escola# q017_exat40horas# ## X# ## ## ## positivo)

Necessidade#de#aperfeiçoamento#profissional#nas#
Tecnologias#de#Informação#e#Comunicação#

q031_alta_necessidad
e# ## X# ## ## X# negativo)

Frequência#de#utilização#do##Projetor#(datashow,#projetor#de#
transparências)#nas#aulas#

q046_sempre_ou_quas
e# ## X# ## ## ## positivo)

Frequência#de#utilização#de#Filmes,#desenhos#animados#ou#
documentários#em#sala#de#aula# q047_vez_em_quando# X# X# ## X# X# positivo)
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Forma#de#elaboração#do#Projeto#Pedagógico#
q051_modelo_pronto_c
om_adapt_com_discus
sao_equipe_escolar#

## X# ## X# X# positivo)

Frequência#de#reunião#do#Conselho#de#Classe#por#ano# q052_tres_ou_mais# X# X# ## X# X# positivo)
Frequência#de#participação#do#planejamento#do#currículo#

escolar# q053_mensalmente# ## X# ## ## ## positivo)

Frequência#com#que#troca#materiais#didáticos#com#seus#
colegas# q054_semanalmente# X# X# X# ## X# positivo)

Frequência#de#reuniões#com#colegas#que#trabalham#com#a#
mesma#série#(ano)#para#a(o)#qual#leciona# q055_semanalmente# X# X# ## ## X# positivo)

Frequência#de#participação#em#discussões#sobre#o#
desenvolvimento#da#aprendizagem#dos#alunos# q056_semanalmente# X# X# X# ## X# positivo)

Frequência#de#realização#de#projetos#interdisciplinares# q057_semanalmente# X# X# ## ## X# positivo)
Frequência#que#o#diretor#discute#metas#educacionais#com#

os#professores#nas#reuniões#
q058_sempre_ou_quas

e# X# X# X# ## X# positivo)

Frequência#com#que#direção#e#docentes#verificam#o#
desempenho#coletivo#

q059_sempre_ou_quas
e# ## X# ## ## X# positivo)

Frequência#que#o#diretor#informa#os#professores#sobre#as#
possibilidades#de#aperfeiçoamento#profissional#

q060_sempre_ou_quas
e# X# X# ## ## X# positivo)

Frequência#que#o#diretor#acompanha#aspectos#relacionados#
à#aprendizagem#dos#alunos#

q061_sempre_ou_quas
e# X# X# ## ## X# positivo)

Frequência#que#o#diretor#acompanha#aspectos#relacionados#
com#as#normas#administrativas#

q062_sempre_ou_quas
e# X# X# ## ## X# positivo)

Frequência#que#o#diretor#acompanha#as#necessidades#de#
manutenção#da#escola# q063_algumas_vezes# ## X# ## ## X# negativo)

Frequência#que#o#diretor#motiva#a#equipe#docente# q064_sempre_ou_quas
e# ## X# ## ## X# positivo)

Frequência#que#o#diretor#estimula#atividades#inovadoras.# q065_sempre_ou_quas
e# ## X# ## ## X# positivo)

Frequência#que#o#diretor#demonstra#respeito#pelo#corpo#
docente#

q066_sempre_ou_quas
e# ## X# ## ## ## positivo)

Frequência#que#o#diretor#inspira#confiança#enquanto#
profissional#

q067_sempre_ou_quas
e# ## X# ## ## ## positivo)
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Frequência#de#participação#do#docente#nas#reuniões#de#
colegiado#

q068_sempre_ou_quas
e# ## X# ## ## X# positivo)

Frequência#que#o#corpo#docente#recebe#e#acata#novas#
ideias#

q069_sempre_ou_quas
e# ## X# ## ## ## positivo)

O#docente#entende#que#os#problemas#de#aprendizagem#de#
seus#alunos#devemCse#à#carência#de#infraestrutura#física# q070_nao# ## X# ## ## ## positivo)

O#docente#entende#que#os#problemas#de#aprendizagem#de#
seus#alunos#devemCse#à#ineficiência#da#equipe#gestora# q071_nao# ## X# X# ## X# positivo)

O#docente#entende#que#os#problemas#de#aprendizagem#de#
seus#alunos#devemCse#a#inadequação#dos#conteúdos#

curriculares#
q072_nao# ## X# X# ## ## positivo)

O#docente#entende#que#os#problemas#de#aprendizagem#de#
seus#alunos#devemCse#ao#não#cumprimento#dos#conteúdos#

curriculares#
q073_nao# ## X# X# ## X# positivo)

O#docente#entende#que#os#problemas#de#aprendizagem#de#
seus#alunos#devemCse#à#insatisfação#e#desestímulo#do#

professor#
q075_nao# ## X# ## ## X# positivo)

O#docente#entende#que#os#problemas#de#aprendizagem#de#
seus#alunos#devemCse#ao#alto#índice#de#faltas#discente# q082_sim# ## X# ## ## ## negativo)

Ocorrência,#neste#ano,#de#agressão#verbal#ou#física#de#
alunos#a#professores#ou#a#funcionários#da#escola# q083_sim# X# X# ## X# X# negativo)

Ocorrência,#neste#ano,#de#furto#(sem#uso#de#violência)#na#
escola# q087_nao# X# X# ## X# X# positivo)

Ocorrência,#neste#ano,#de#alunos#frequentando#as#aulas#
sob#efeito#de#bebida#alcoólica# q089_nao# X# X# X# X# X# positivo)

Recebimento#do#livro#didático#conforme#solicitação#prévia# q098_sim# ## X# ## ## ## positivo)
Disponibilidade#de#livros#didáticos#para#os#alunos# q099_sim_todos_tem# ## X# X# ## ## positivo)

Tempo#gasto#pelo#docente#mantendo#a#disciplina#em#sala#
de#aula.#

q103_de60a80porcent
o# X# X# ## X# X# negativo)

Porcentagem#do#conteúdo#previsto#que#efetivamente#foi#
desenvolvido#em#sala#

q106_de60a80porcent
o# X# X# ## X# X# positivo)

Frequência#que#o#docente#propõe#dever#de#casa# q107_diariamente# X# X# X# X# X# positivo)
Frequência#que#o#docente#corrige#o#dever#de#casa# q108_diariamente# X# X# ## X# X# positivo)



228#

#

Frequência#que#o#docente#propõe#atividades#gramaticais#
relacionadas#a#textos#de#jornais#ou#revistas# q115_diariamente# X# X# X# X# X# negativo)

P
ro
va
#B
ra
si
l#2
01
1#
C#A
lu
no
#

Gênero#do#aluno# q001_masculino# ## X# X# ## ## positivo)
O#aluno#reside#com#a#mãe# q018_sim# ## X# X# ## ## positivo)

Grau#de#escolaridade#da#mãe# q019_completou_em_n
ao_comp_es# ## X# ## ## ## positivo)

O#aluno#reside#com#o#pai# q022_nao_mas_moro_
outro_homem# ## X# X# ## ## positivo)

Grau#de#instrução#do#pai/responsável# q023_completou_es# ## X# X# ## ## negativo)
Frequência#que#os#responsáveis#vão#às#reuniões#de#pais#e#

mestres#
q026_sempre_ou_quas

e# X# X# X# X# X# positivo)

Existência#de#incentivo#dos#pais#para#frequentar#a#escola# q030_sim# X# X# X# X# X# positivo)

Frequência#que#o#aluno#lê#notícias#na#internet# q038_de_vez_em_qua
ndo# ## X# ## ## ## positivo)

O#aluno,#além#de#estudar,#trabalha# q045_sim# ## X# ## ## ## negativo)
Frequência#de#abandono#da#escola# q049_sim_uma_vez# ## X# X# ## ## negativo)

Frequência#de#utilização#da#biblioteca#ou#da#sala#de#leitura# q056_de_vez_em_qua
ndo# X# X# ## X# X# positivo)

Fonte:#elaborado#pelo#autor#
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Sobre#o#quadro#anterior,#cabe#a#explicação#de#que#a#coluna#“Estudo#de#Caso”#

refere=se#a#variáveis#percebidas#ao#longo#da#realização#da#pesquisa#de#campo,#mas#

que#não#foram#contempladas#previamente#ao#longo#da#elaboração#dos#instrumentos#

de#pesquisa.#

Dentre#as#variáveis#apontadas#pelo#Quadro#17,#percebe=se#que#algumas#são#

recorrentes#em#mais#de#três#fontes#de# informação#e,#portanto,#estas#possivelmente#

têm# um# maior# poder# explicativo# para# o# fenômeno# analisado.# Sendo# assim,#

considerando=se#tal#análise#e#agrupando=se#as#variáveis#semelhantes,#chega=se#a#14#

fatores/práticas#consideradas#aqui#mais#relevantes,#sendo#elas:#

•# Menor#proporção#de#docentes#que#exercem#outra#atividade#remunerada#

além#da#docênciaP#

•# Diversificação#de#metodologias#de#ensino#para#a#disciplina#de#PortuguêsP#

•# Forte#incentivo#à#leituraP#

•# Disponibilidade#de#uma#biblioteca#adequadaP#

•# Participação#docente#na#elaboração#do#Projeto#PedagógicoP#

•# Maior# frequência#de#reuniões#do#Conselho#de#Classe#(participação#da#

família)P#

•# Maior#Frequência#da#participação#dos#responsáveis#nas#reuniões#de#pais#

e#mestresP#

•# Apoio#da#família#às#ações#da#escolaP#

•# Forte# interação# entre# os# docentes# (planejamento# de# aula,# troca# de#

materiais#e#experiências)P#

•# Realização#de#projetos#interdisciplinaresP#

•# Frequente# acompanhamento# dos# deveres# de# casa# indicados# pelos#

professoresP#

•# Frequente#acompanhamento#das#metas#educacionais#e# rotina#escolar#

por#parte#da#SME,#diretores#e#docentesP#

•# Oferecimento# de# capacitação# docente,# a# partir# do# diagnóstico#

proveniente#das#avaliações#internas#(elaboradas#pela#SME)#e#externas#

(esfera#estadual#e#municipal)P#

•# Maior#grau#de#disciplina#discenteP#

Tais#práticas#podem#ser#agrupadas#em#duas#categorias,# conforme#mostra#o#

Quadro#18#o#qual#traz#a#contribuição#central#desta#tese.
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$
Quadro'18'*'Proposta'de'práticas'administrativo*pedagógicas'

Categoria' Variável' Práticas'administrativo*pedagógica'

Administrativo$

Menor$proporção$de$docentes$que$exercem$outra$atividade$remunerada$ Remuneração$por$desempenho$e$salário$adequado$

Disponibilidade$de$uma$biblioteca$adequada$ Investimento$em$infraestrutura$e$no$acervo$bibliográfico$
Participação$docente$na$elaboração$do$Projeto$Pedagógico$ Reuniões$semestrais$de$planejamento$

Maior$frequência$de$reuniões$do$Conselho$de$Classe$ Reuniões$mensais/bimestrais$com$o$Conselho$de$Classe$
Forte$interação$entre$os$docentes$(planejamento$de$aula,$troca$de$materiais$e$

experiências)$ Definição$de$horário$de$planejamento$docente$remunerado$

Frequente$acompanhamento$das$metas$educacionais$e$rotina$escolar$(SME$e$diretores)$ Realização$de$avaliações$municipais$mensais$

Oferecimento$de$capacitação$docente$(diagnóstico$das$avaliações$internas$e$externas)$ Definição$de$calendário$de$capacitação$

Maior$grau$de$disciplina$discente$ Definição$e$divulgação$das$regras$disciplinares$
Maior$Frequência$da$participação$dos$responsáveis$nas$reuniões$de$pais$e$mestres$ Conscientização$contínua$da$comunidade$

Apoio$da$família$às$ações$da$escola$ Conscientização$contínua$da$comunidade$

Pedagógico$

Diversificação$de$metodologias$de$ensino$para$a$disciplina$de$PortuguêsS$ Utilização$de$jornais,$jogos,$teatro,$gincanas,$dataUshow,$
entre$outros$

Forte$incentivo$à$leitura$ Definição$da$prática$semanal$da$leitura$

Realização$de$projetos$interdisciplinares$ Propostas$semestrais$de$projetos$interdisciplinares$
Frequente$acompanhamento$dos$deveres$de$casa$indicados$pelos$professores$ Acompanhamento$diário$dos$cadernos$dos$alunos$

Fonte:$elaborado$pelo$autor
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5!CONCLUSÃO!
$ $

Como$mencionado$na$introdução$deste$trabalho$acadêmico,$o$objetivo$geral$da$

tese$ foi$ propor$ práticas$ administrativo?pedagógicas$ que$ possam$ colaborar$ para$ a$

melhoria$no$desempenho$de$escolas$municipais$do$ensino$fundamental,$de$baixo$nível$

socioeconômico,$no$IDEB.$

Para$ tanto,$ primeiramente$ foi$ elaborado$o$ referencial$ teórico$na$ intenção$de$

propiciar$a$compreensão$das$características$do$ensino$ fundamental$brasileiro,$bem$

como$ do$ papel$ das$ avaliações$ em$ larga$ escala$ no$ processo$ de$ mensuração$ da$

qualidade$ da$ educação$ nacional.$ Fazendo?se$ também$ uma$ explanação$ acerca$ da$

origem$e$composição$do$IDEB,$além$da$descrição$da$técnica$Análise$Envoltória$de$

dados$e$de$pesquisas$relevantes$no$campo$da$educação.$

Em$ seguida,$ os$ procedimentos$ metodológicos$ descreveram$ o$ processo$ da$

elaboração$da$base$de$dados$(composta$por$informações$oriundas$do$FINBRA,$Prova$

Brasil$e$Censo$Escolar),$para$a$qual$no$primeiro$estágio$da$análise$quantitativa$ foi$

elaborado$ o$ escore$ DEA,$ sendo$ em$ seguida$ realizadas$ as$ análises$ de$ quintil$ e$

regressão$logísticas.$

Já$na$etapa$qualitativa,$foi$realizado$o$estudo$de$múltiplos$casos,$visitando$em$

loco$quatro$municípios$do$Ceará$(8$escolas$e$4$SMEs).$Sendo,$a$partir$das$entrevistas$

semiestruturadas$ e$ da$ observação$ sistemática,$ realizado$ preenchimento$ do$

instrumento$ de$ pesquisa,$ o$ qual$ possibilitou$ a$ identificação$ das$ diferentes$

características$dos$grupos$eficiente$e$ineficiente$quanto$à$frequência$de$ocorrência$e$

intensidade$das$práticas$administrativo?pedagógicas$investigadas.$

Finalizadas$ cada$ uma$das$ etapas$ (quantitativa$ e$ qualitativa),$ foi$ realizada$ a$

síntese$ cruzada$ dos$ dados$ (YIN,$ 2010),$ chegando?se$ à$ conclusão! desta! tese.!
Portanto,!propõe;se!que!os! responsáveis!pela!gestão!escolar!busquem!focar!
seus!esforços!em!14!práticas!administrativo;pedagógicas!(Quadro!18)!as!quais!
possivelmente! têm! maior! influência! sobre! o! bom! desempenho! das! escolas!
municipais!do!ensino!fundamental,!de!baixo!nível!socioeconômico,!no!IDEB.!

Além$disso,$destaca?se$aqui$a$relevância$do$forte$acompanhamento$da$rotina$

escolar$ (visitas$ em$ loco$ e$ análise$ de$ avaliações$ periódicas)$ por$ parte$ da$ SME.$

Outrossim,$a$organização$departamental$da$Secretaria$Municipal$de$Educação$e$a$

baixa$ rotatividade$ dos$ cargos$ dos$ colaboradores$ vinculados$ à$ pasta$ de$ educação$
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(secretário$de$educação,$funcionários$da$SME,$diretores$e$professores),$também$se$

mostraram$como$fatores$importantes$para$o$bom$desempenho$dos$alunos.$

É$ importante$ frisar$ que,$ evidentemente,$ dependendo$ da$ metodologia$ de$

pesquisa$utilizada,$assim$como$da$amostra$analisada,$outros$fatores/práticas$poderão$

ser$encontrados$por$pesquisas$futuras,$conforme$descrito$a$seguir.$

$

5.1$LIMITAÇÕES$DA$PESQUISA!
$ Apesar$dos$esforços$empregados,$considera?se$que$esta$ tese$ tem$ algumas$

limitações.$A$primeira$corresponde$à$relativa$imprevisibilidade$da$pesquisa$de$campo.$

Mesmo$realizando?se$um$planejamento$prévio,$situações$como$a$distância$a$

ser$percorrida$entre$os$ locais$pesquisados$em$campo,$bem$como$a$qualidade$das$

estradas$ e$ disponibilidade$ de$ agenda$ dos$ entrevistados$ geraram$ alguns$ reflexos$

negativos$ como$ a$ impossibilidade$ de$ visita$ em$ loco$ à$ uma$ das$ escolas$

antecipadamente$ selecionadas,$ sendo$ esta$ substituída$ por$ outra$ mais$ próxima$

(Escola$E).$

$ A$ segunda$ limitação$ corresponde$ ao$ número$ de$ escolas$ e$ SME$ visitadas,$

evidentemente$seria$interessante$ter$um$maior$número$de$estudos$de$caso,$todavia$

isso$não$foi$possível$em$virtude$da$limitação$de$recursos$financeiros$disponíveis$para$

a$realização$da$pesquisa.$

$ A$terceira$limitação$está$vinculada$às$bases$de$dados$utilizadas.$Como$tomou?

se$mão$de$dados$secundários$para$a$realização$da$etapa$quantitativa,$a$validade$da$

mesma$está$atrelada$à$veracidade$e$acuracidade$das$informações$provenientes$do$

Censo$Escolar,$Prova$Brasil$e$FINBRA.$Sobre$este$último,$cabe$destacar$que$ele$traz$

o$investimento$total$do$município$para$cada$etapa$da$educação$(infantil,$fundamental,$

ensino$ médio$ e$ EJA),$ desta$ forma$ supôs?se$ que$ o$ investimento$ é$ realizado$

proporcionalmente$ao$número$de$matrículas$de$cada$escola.$$

$ A$quarta,$e$última,$limitação$identificada$é$a$impossibilidade$da$generalização$

dos$ resultados$ aqui$ obtidos,$ inclusive,$ este$ nunca$ foi$ um$objetivo$ desta$ tesa.$ Isso$

ocorre$ por$ duas$ razões:$ (1)$ os$ resultados$ estatísticos$ obtidos$ não$ permitem$ a$

generalização$ ei$ (2)$ os$ resultados$ encontrados$ podem$ mudar,$ dependendo$ da$

amostra$e$dos$períodos$analisados$(tanto$na$etapa$quantitativa,$como$na$qualitativa).$

$
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5.2$SUGESTÕES$E$PERSPECTIVAS$FUTURAS$!
Esta$tese$utilizou$como$base$os$resultados$do$IDEB$2013,$dados$mais$recentes$

disponíveis$ à$ época$ da$ elaboração$ da$ pesquisa.$ Contudo,$ diante$ das$ limitações$

supramencionadas,$ sugere?se$ que$ futuros$ trabalhos$ acadêmicos$ façam$ estudos$

longitudinais,$envolvendo$também$outros$recortes$amostrais$e/ou$um$número$maior$

de$estudos$de$caso.$

Finalmente,$ conclui?se$ que$ os$ objetivos$ propostos$ foram$ atingidos,$ todavia,$

existe$a$possibilidade$da$identificação$de$outras$práticas$administrativo?pedagógicas$

que$podem$influenciar$o$desempenho$das$escolas$municipais$do$ensino$fundamental$

no$ IDEB,$ mas$ que$ na$ presente$ tese$ não$ foram$ encontradas,$ ou$ ainda,$ não$ se$

destacaram$das$demais$variáveis$analisadas.$

$

$ $
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APÊNDICE!A!–!ROTEIRO!DE!ENTREVISTA!SEMIESTRUTURADA:!
SECRETÁRIO(A)!DE!EDUCAÇÃO!

$

PERFIL!DO!SECRETÁRIO!DE!EDUCAÇÃO!
!
1.! Nome!Secretário(a)!da!Educação:!!

!
2.! Qual!a!sua!formação!acadêmica?!
($$$$)$$Ensino$Médio$
($$$$)$$Ensino$Superior$Completo$
Qual$área?$_____________$
($$$$)$$Licenciatura$$em$Pedagogia$ $ $
($$$$$)$Pós?Graduação$(Mestrado,$Doutorado).$
Qual$área?$_____________$
($$$$)$$Outras.$$
Qual$área?$_____________$

!
3.! !Você!tem!alguma!especialização!em!gestão!ou!em!outras!áreas?!

!
4.! !Possui!quanto!tempo!(anos)!de!experiência!profissional?!!
($$$$)$Docente$
($$$$)$Coordenador$
($$$$)$Diretor$
($$$$)$Supervisor$
($$$$)$Secretário(a)$de$Educação$

!
5.! Quais!são!os!requisitos!para!se!tornar!secretário!de!educação?!!

!
6.! Qual! é! a! formação! exigida! para! o! cargo?! No! seu! entendimento,! ela! é!
suficiente!ou!seria! importante!que!houvesse!formação!em!outras!áreas!
de!conhecimento!para!exercer!a!função?!!

!
ORGANIZAÇÃO!DA!SME!

!
7.! Como!é!o!organograma!da!SME?!

!
8.! Como! é! o! organograma! do! conselho! municipal! de! educação?! A! sua!
atuação!é!consultiva!ou!deliberativa?!

!
9.! Qual!a! frequência!de!atualização!do!estatuto!do!conselho!municipal!de!
educação?! Comente! sobre! a! participação! dos! seguintes! atores! nesse!
processo:!
Comunidade.$
Setor$privado.$
Governo$Municipal.$
Docentes.$
Diretores.$
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10.!Qual! é! a! forma! de! admissão! dos! funcionários! da! SME! (concurso,!
indicação,!misto)?!Como! e! com! qual! frequência! ocorre! a! alteração! do!
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!
GESTÃO!DA!SME!
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12.!Qual!é!a!sua!percepção!do!atual!contexto!educacional!do!município?!
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13.!Qual!a!frequência!de!reuniões!entre!a!equipe!da!SME!e!os!diretores!das!
escolas?!
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ocorre!o!processo!de!elaboração!do!mesmo?!

!
15.!Como!é!feito!o!planejamento!estratégico!e!acompanhamento!das!
escolas!(metas,!indicadores!etc.)?!

!
16.!Quais!projetos!da!gestão!anterior!foram!mantidos!ou!aprimorados?!Como!
ocorre!o!processo!de!transição!de!uma!gestão!para!a!seguinte?!

!
17.!No!caso!de!não!haver!projetos!que!foram!mantidos,!descreva!os!motivos!
e/ou!dificuldades?!

!
18.!Quais! avaliações! externas! são! consideradas! pela! SME?! Como! os!
resultados!destas! avaliações! externas! influenciam!no!planejamento!da!
SME?!!

!
19.!Quais! são! os! indicadores! de! desempenho! internos! que! avaliam! a!
eficiência!do! trabalho!realizado!na!SME!e!nas!escolas?!Como!é! feito!o!
monitoramento!das!atividades!realizadas?!

!
20.!Quais! são! as! ações! desenvolvidas! para! as! escolas! com! menor!
desempenho!no!IDEB?!

!
21.!O! Secretário! tem! autonomia! para! criação! ou! alteração! de! políticas!
educacionais,!assim!como!do!estatuto!municipal?!

!
22.!Comente!sobre!a!participação!dos!seguintes!stakeholders!no!processo!
de!tomada!de!decisão!da!SME:!
Comunidade.$
Setor$privado.$
Governo$Municipal.$
Docentes.$
Diretores.$
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23.!Quais! são! as! ações! tomadas! pela! SME! para! que! haja! a! retenção! dos!
diretores!e!docentes!na!rede!municipal?!

!
24.!Como! ocorre! a! promoção! de! formação! continuada! para! diretores! e!
docentes?!

!
25.!Como!ocorre!a!promoção!de!capacitação!em!gestão!para!os!diretores?!

!
26.!Como! e! com! que! frequência! ocorre! o! acompanhamento! do! índice! de!
absenteísmo!docente?!Como!você!o!classifica?!

!
27.!Como!ocorre!o!acompanhamento!da!evasão!escolar/!desistência!(geradas!
por!frequência!e/ou!nota)?!Como!você!a!classifica?!

!
28.!Quais! são! as! principais! razões! para! a! evasão! escolar/desistência! no!
município?!!

!
29.!Quais!são!os!critérios!da! rede!municipal! em! relação!à! reprovação!dos!
alunos?!Os!docentes!têm!autonomia!quanto!a!esta!questão!ou!existem!
políticas!pré;definidas!pela!SME?!

!
30.!Como! ocorre! o! acompanhamento! da! reprovação! escolar?! Com! você!
classifica!esse!índice!no!município?!

!
31.!Quais!são!as!principais!razões!para!a!reprovação!no!município?!!

!
32.!Existem!mecanismos!de!recuperação!paralela!ou!reforço!no!contraturno?!

!
33.!As! informações!sobre!evasão!escolar!e! reprovação!são!utilizadas!pela!
SME!em!seu!planejamento!estratégico?!Quais!são!as!políticas!da!SME!
para!evitar!elevados!índices!de!evasão!e!reprovação?!

!
34.!Como!você!classifica!da!rotatividade!dos!funcionários!da!SME!ao!final!
de!cada!gestão!do!governo!municipal?!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$
!

35.!Como!você!classifica!da!rotatividade!dos!diretores!ao!final!de!cada!
gestão!do!governo!municipal?!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$

!
36.!Como!você!classifica!da!rotatividade!dos!docentes!ao!final!de!cada!
gestão!do!governo!municipal?!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$

!
37.!Como! é! a! acessibilidade! do! público! interno! e! externo! em! relação! à!
comunicação!com!o(a)!secretário(a)!de!educação?!

!
!
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38.!Em!relação!à!escolha/alteração!do!material!didático!utilizado!nas!escolas,!
como!ocorre!a!participação:!
a)$ da$comunidadei$
b)$ dos$diretoresi$
c)$ dos$docentesi$
d)$ da$SME.$

!
39.!Como! é! definida! a! continuidade! ou! não! do! uso! do! material! didático!
escolhido!pela!SME?!Com!qual!frequência!ele!é!substituído?!

!
RECURSOS!FINANCEIROS!

!
40.!Quais!são!os!projetos!federais!ou!estaduais,!em!educação!fundamental,!
dos!quais!o!município!participa?!

!
41.!Quais!são!as!parcerias!da!SME!com:!

a)$ ONGsi$
b)$ Iniciativa$privadai$

!
42.!Como! é! a! participação! da! APM! quanto! à! captação! de! recursos!
financeiros?!Estes!são!repassados!à!SME!ou!às!escolas?!

!
43.!Quais!são!e!como!são!utilizados!os! indicadores! financeiros!relativos!à!
situação!da!educação!no!município?!

!
44.!Qual!o!investimento!por!aluno!por!ano!no!município?!Como!o!mesmo!tem!
evoluído!ao!longo!dos!anos?!

!
45.!Qual!é!o!grau!de!autonomia!do!secretário(a)!de!educação!no!processo!de!
tomada!de!decisão!quanto!à!utilização!dos!recursos!financeiros!da!SME?!

!
46.!Em! relação! à! destinação! dos! recursos! financeiros,! indique! qual!
porcentagem!é!destinada!aos!seguintes!tópicos:!
a)$ folha$de$pagamento$dos$docentesi$
b)$ folha$de$pagamento$dos$funcionáriosi$
c)$ capacitação$do$corpo$docentei$
d)$ capacitação$dos$diretoresi$
e)$ capacitação$dos$funcionáriosi$
f)$ infraestrutura$escolar$(novos$investimentos$e$melhorias)i$
g)$ reparos$emergenciais$e$manutenção$de$rotinai$
h)$ transporte$dos$alunosi$
i)$ merenda$escolari$
j)$ uniforme$escolari$
k)! material$escolari!

!
47.!Em!relação!à!destinação!dos!recursos!financeiros!nas!escolas,! indique!
qual!porcentagem!é!destinada!aos!seguintes!tópicos:!
a)$ Programas$de$computador$e$softwaresi$
b)$ Equipamentos$para$a$sala$de$informáticai$
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c)$ Acervo$para$a$bibliotecai$
d)$ Reparos$emergenciais$e$manutenção$de$rotinai$
e)$ Materiais$didáticosi$
f)! Outrosi!

!
48.!Qual!a!média!salarial!dos!diretores!no!município?!O!valor!é!atrativo!em!
relação!à!remuneração!oferecida!na!região?!

!
49.!Qual! a! política! de! benefícios! e! plano! de! carreira! para! os! diretores?!O!
salário!é!compatível!com!a!função?!

!
50.!Qual!a!média!salarial!dos!docentes!no!município?!O!valor!é!atrativo!em!
relação!à!remuneração!oferecida!na!região?!

!
51.!Qual!a!política!de!benefícios!e!plano!de!carreira!para!os!docentes?!

!
INFORMAÇÕES!ADMINISTRATIVO;PEDAGÓGICAS!

!
52.!Quais! são! os! critérios! adotados! para! a! matrícula! dos! alunos! (por!
zoneamento!ou!escolha!da!família)?!

!
53.!Qual!o!número!de!alunos!matriculados!na!rede!municipal?!

!
54.!Qual! é! a! carga! horária! das! disciplinas! de! Matemática! e! Português!
(absoluta! e! percentual)?! Existe! um! padrão! a! ser! seguido! em! todas! as!
escolas?!

!
55.!Ocorre!alguma!preparação!específica!para!alguma!avaliação!externa,!
como!a!Prova!Brasil?!!

!
56.!No!município,!o!ensino!fundamental!é!oferecido!exclusivamente!pela!rede!
pública?!

!
!
!
!
!
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APÊNDICE!B!–!ROTEIRO!DE!ENTREVISTA!SEMIESTRUTURADA:!DIRETOR(A)!
DA!ESCOLA!

$

1.! Informações!da!escola!!
Endereço:$
Telefone:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$e?mail:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Localização:$$
($$)$área$urbana$$$$$$$$$$$$ ($$)$área$rural$$$$$$ $$$$$$

!
2.$ Nível!e!modalidade!de!ensino!ministrado!na!escola:$
($$)$educação$infantil$
($$)$ensino$fundamental$–$1º$ao$5º$ano$$$$($$)$ensino$fundamental$–$6º$ao$9º$ano$
($$)$ensino$fundamental$–$1ª$a$9º$ano$$$$$$($$)$educação$de$jovens$e$adultos$
($$)$ensino$médio$$$$$$$$$$$$

DADOS!DA!DIREÇÃO!
3.$ Nome!do!Diretor:!$

!
4.$ Sexo:$$$$$$$$$$$$Feminino$ Masculino$

!
5.! Qual!é!o!seu!nível!de!escolaridade?!
($$$$)$$Ensino$Superior$Completo$
Qual$área?$_________________.$$$$$$$
($$$$$$)$Licenciatura$$em$Pedagogia.$$$$$$$$$$$$$$
($$$$$)$Pós?Graduação$(Mestrado,$Doutorado).$
Qual$área?$________________________________________.$$$$$$$
($$$$)$$Outras.$

Qual$área?$________________________________________.$$$$$$$$

!
6.! Quais!são!os!seus!cursos!de!especialização?!

!
7.! A!SME!oferece!capacitação!em!gestão!para!os!diretores?!

!
8.! Possui!quanto!tempo!(anos)!de!experiência!profissional?!!
($$$$)$Docente$
($$$$)$Coordenador$
($$$$)$Diretor$
($$$$)$Supervisor$
($$$$)$Secretário(a)$de$Educação$

$
9.! Quais!são!os!requisitos!para!se!tornar!diretor!da!escola?!!

!
10.!Qual!é!a!formação!exigida!para!o!cargo?!No!seu!entendimento,!ela!é!
suficiente!ou!seria!importante!que!houvesse!formação!em!outras!áreas!
de!conhecimento!para!exercer!a!função?!

!
11.!Você!assumiu!a!direção!desta!escola!por!meio!de:!
Concurso.$ $ $$$$$$Eleição$pela$comunidade.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Indicação.$

!
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12.!Como!você!classifica!o!grau!de!cobrança!do!diretor!por!parte!da!
comunidade?!

!
13.$Referente!às!condições!para!o!exercício!do!cargo!de!diretor(a):$
a)$ Há$interferências$externas$na$sua$gestão?$
b)$ Há$apoio$de$instâncias$superiores?$
c)$ Como$ocorre$a$troca$de$informações$com$outros$diretores?$
d)$ Como$é$o$acompanhamento$e$participação$da$comunidade$em$relação$à$sua$
gestão?$

e)$ Quais$são$as$dificuldades$para$o$exercício$de$sua$função?$
f)$ Qual$a$frequência$de$reuniões$com$o$secretário$da$Educação?$Ele$(a)$
mostra?se$acessível?$

!
RELAÇÃO!COM!A!SME!

!
14.!A!SME!segue!um!planejamento!estratégico!com!metas!e!objetivos?!Como!
ocorre!o!processo!de!elaboração!do!mesmo?!

!
15.!Quais! avaliações! externas! são! consideradas! pela! SME?! Como! os!
resultados!destas!avaliações!influenciam!no!planejamento!da!SME?!

!
16.!Quais! são! as! ações! desenvolvidas! para! as! escolas! com! menor!
desempenho!no!IDEB?!

!
17.!Qual!a! frequência!de!atualização!do!estatuto!do!conselho!municipal!de!
educação?! Comente! sobre! a! participação! dos! seguintes! atores! nesse!
processo:!
Comunidade.$
Setor$privado.$
Governo$Municipal.$
Docentes.$
Diretores.$

!
18.!Quais!ações!são!tomadas!pela!SME!objetivando!a!atração!e!retenção!
dos!diretores?!

!
19.!Quais!ações!são!tomadas!pela!SME!objetivando!a!atração!e!retenção!
dos!docentes?!

!
20.!Existe!plano!de!carreira!estruturado!e!diferenciado!para!professores!e!
diretores?!

!
21.!Existe!política!de!formação!continuada!para!professores!e!diretores?!
!

22.!O!salário!pago!ao!diretor!no!município!é!atrativo!em!relação!à!média!
regional?!!!

!
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23.!O! salário! do! diretor! é! compatível! com! a! função! (responsabilidades!
adicionais,!carga!horária)?!Do!ponto!de!vista!financeiro,!é!atrativo!exercer!
a!função!de!diretor?!

!
24.!Existe!um!colegiado!/!conselho!escolar!que!participe!no!processo!de!
tomada!de!decisão!da!SME?!!

!
25.!Comente! sobre! a! participação! dos! seguintes! atores! no! processo! de!
tomada!de!decisão!da!SME:!
Comunidade.$
Setor$privado.$
Governo$Municipal.$
Docentes.$
Diretores.$
$

26.!Projetos!pedagógicos:!
a.$Quais$são$os$projetos$implantados$pela$SME?$
b.$Quais$são$os$resultados$dos$projetos$implantados?$
c.$Quais$são$os$projetos$que$dão$atenção$especial$aos$alunos$com$dificuldades$
de$aprendizagem?$$

d.$Quais$projetos$da$gestão$anterior$permanecem$em$andamento$na$SME?$
$
27.!Em!relação!à!escolha/alteração!do!material!didático!utilizado!nas!escolas,!
como!ocorre!a!participação:!
a)$ da$comunidadei$
b)$ dos$diretoresi$
c)$ dos$docentesi$
d)$ da$SMEi$

!
28.!Com!qual!frequência!ocorre!a!alteração!do!material!didático?!

!
GESTÃO!DA!DIREÇÃO!

!
29.!Quais!projetos!da!gestão!escolar!anterior!permanecem!em!andamento?!

!
30.!Qual!o!grau!de!autonomia!do!diretor!para!lidar!com!as!decisões!
inerentes!à!gestão!escolar?!

!
31.!Como!é!feito!o!planejamento!estratégico!da!escola?!

!
32.!Comente!sobre!a!participação!dos!seguintes!stakeholders!no!processo!
de!tomada!de!decisão!da!escola:!
Comunidadei$
Setor$privado$
Governo$Municipal/SMEi$
Colegiado/conselho$escolari$

!
33.!Quais!atores!participam!da!autoavaliação!da!escola:!

!
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a)$Professores.$ $$$$$$$Sim.$$$$$$$$$$$$$$$$$$Não.$
b)$Pais$de$alunos.$ $$$$$$$Sim.$ $$$$$$$$$$$Não.$
c)$Funcionários.$$$$$$$$$$$$$$$Sim.$ $$$$$$$$$$$Não.$
d)$Alunos.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Sim.$$$$$$$$$$$$$$$$$Não.$

!!
34.!Quais!avaliações!externas!influenciam!na!gestão!da!escola?!Como!
ocorre!esse!processo?!

!
35.!Quais!são!os!indicadores!internos!de!desempenho!da!escola?!!

!
36.!Como!você!classifica!da!rotatividade!dos!funcionários!da!SME!ao!final!
de!cada!gestão!do!governo!municipal?!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$
!

37.!Como!você!classifica!da!rotatividade!dos!diretores!ao!final!de!cada!
gestão!do!governo!municipal?!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$

!
38.!Como!você!classifica!da!rotatividade!dos!docentes!ao!final!de!cada!
gestão!do!governo!municipal?!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$

!
39.!Como!é!feito!o!acompanhamento!do!índice!de!absenteísmo!dos!
docentes?!

!
40.!Existe!algum!incentivo!em!relação!ao!desempenho!apresentado!pelo!
docente?!

!
41.!Qual!a!frequência!de!reuniões!envolvendo!professores!do!ensino!
fundamental!I!e!II!para!alinhamento!de!conteúdo?!

!
RECURSOS!FINANCEIROS!

!
42.!Qual!o!grau!de!autonomia!do!diretor!para!lidar!com!a!destinação!dos!
recursos!financeiros!disponíveis?!

!
43.!Em!quais!fontes!a!escola!busca!recursos?!Qual!o!volume!de!parcerias?!
a)$ Esfera$Federali$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
b)$ Esfera$Estaduali$
c)$ ONGs,$Iniciativa$Privada$e$IESi$

!
44.!Existe!arrecadação!de!recursos!descentralizados?!(Rifas,!festas!juninas!
etc.)!

!
45.!Em!relação!à!destinação!dos!recursos!financeiros!distribua!100!pontos!
sobre!o!volume!do!repasse!que!é!feito!para!os!seguintes!itens:!

Utilização!dos!recursos!descentralizados! !
a.$Programas$de$computador$e$softwares.$ $
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b.$Equipamentos$para$a$sala$de$informática.$ $
c.$ Acervo$ para$ a$ biblioteca$ (livro,$ assinatura,$
jornais).$

$

d.$Materiais$didáticos$diversos.$ $
e.$Reparos$Emergenciais.$ $
f.$Outros:$ $

!
QUESTÕES!ADMINISTRATIVO;PEDAGÓGICAS!

!
46.!Quantos!funcionários!atualmente!trabalham!nesta!escola?!

!
47.!Quantos!docentes!atualmente!trabalham!nesta!escola?!

!
48.!Qual!o!grau!de!autonomia!do!docente!em!relação!ao!conteúdo!
ministrado?!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$

!
49.!Qual!o!grau!de!autonomia!do!docente!em!relação!à!forma!de!avaliação?!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$

!
50.!Qual!o!grau!de!autonomia!do!docente!em!relação!à!reprovação!do!
aluno?!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$

!
51.!Os!docentes!das!disciplinas!de!Português!e!Matemática!realizam!
projetos!que!facilitam!a!aprendizagem?!Quais?!

!
52.!Qual! é! a! carga! horária! das! disciplinas! de! Matemática! e! Português!
(absoluta!e!percentual)?!

!
53.!Como! ocorre! o! acompanhamento! da! evasão! escolar/! desistência!
(frequência!e/ou!nota)?!Como!você!a!classifica?!

!
54.!Existe!o!hábito!de!ligar!para!a!família!do!aluno!no!intuito!de!compreender!
o!motivo!do!absenteísmo!ou!evasão!do!mesmo?!

!
55.!Como! ocorre! o! acompanhamento! da! reprovação! escolar?! Com! você!
classifica!esse!índice!na!escola?!

!
56.!Quais!são!as!principais!razões!para!a!evasão!e!reprovação!no!município?!!

!
57.!Existem!mecanismos!de!recuperação!paralela!ou!reforço!no!contraturno?!

!
58.!As! informações!sobre!evasão!escolar!e! reprovação!são!utilizadas!pela!
SME!em!seu!planejamento!estratégico?!Quais!são!as!políticas!da!SME!
para!evitar!elevados!índices!de!evasão!e!reprovação?!

!
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59.!Ocorre!alguma!preparação!específica!para!alguma!avaliação!externa,!
como!a!Prova!Brasil?!!
!

60.!Os!alunos!valorizam!as!disciplinas!de!Português!e!Matemática!de!forma!
diferenciada?!
!

61.!Como!você!classifica!a!disciplina!dos!alunos?!
!
62.!Os!alunos!respeitam!os!professores!e!demais!funcionários!da!escola?!

!
63.!Com!que!frequência!o!laboratório!de!informática!é!utilizado?!Que!tipos!
de!atividades!são!realizadas?!

!
64.!Qual!o!número!de!computadores!disponíveis!no!laboratório!de!
informática?!

!
65.$Há!quanto!tempo!o!laboratório!de!informática!é!utilizado?$

$
66.!A!escola!recebe!alunos!de!outras!escolas!por!transferência?!Existe!
alguma!restrição!neste!processo?!

!
67.!Em!quais!casos!a!escola!realiza!transferência!compulsória?!

!
68.!Existe!atendimento!psicopedagógico!na!escola?!Como!ele!funciona?!

!
69.!Organização!das!salas!de!aula:!

$$$$$$Ensino$Fundamental$I$e$II$no$mesmo$período.$$
$$$$$$Ensino$Fundamental$I$e$II$em$períodos$distintos.$
$
70.!Qual!o!mecanismo!utilizado!para!que!os!alunos!sejam!alfabetizados!na!
idade!certa?!

!
71.$Como!você!classifica!a!frequência!de!leitura!dos!alunos?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$

$
72.!Em!relação!à!sala!de!leitura:!!
a)$A$escola$possui$uma$sala$de$leitura.$ $$$$$$$Sim.$ $ Não.$
b)$Com$que$frequência$ela$é$utilizada?$$
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$

!
PAIS!E!COMUNIDADE!

!
73.!A!escola!promove!eventos!que!permitam!contato!entre!pais!e!
professores?!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$

$
74.!Os!pais!comparecem!e!participam!das!reuniões!para!as!quais!são!
convidados?!
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1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$
$
75.!Com!qual!frequência!os!pais!utilizam!o!transporte!público!para!ir!à!
escola?!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$

$
76.!Os!pais!participam!de!eventos!festivos!que!acontecem!nas!escolas?!!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$

$
77.!Os!pais!participam!da!APM?!!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$

$
78.!Os!pais!conhecem!e!apoiam!as!regras/ações!da!escola?!!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$

$
79.!As!regras!disciplinares!são!claramente!definidas!e!informadas!à!
comunidade?!

!
80.!Como!a!APM!(Associação!de!Pais!e!Mestres)!auxilia!na!gestão!do!
diretor?!Qual!o!volume!de!recursos!provenientes?!

!
81.!A!APM!contribui!com!a!manutenção!da!estrutura!física!da!escola?!

$
82.!Quantos!alunos!estão!matriculados!atualmente!na!escola?!!

!
83.!Com!qual!frequência!os!alunos!fazem!uso!do!transporte!público!para!ir!à!
escola?!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$

!
84.!Em!relação!à!Alimentação!dos!alunos,!a!escola:!
a)$Promove$a$participação$dos$alunos$no$cultivo$de$hortifruti$para$consumo.$$
Sim.$$$$$$$Não.$
b)$É$(São)$oferecida$(s)$____$refeição(ões)$ao$dia.$$
c)$No$seu$ponto$de$vista,$as$refeições$são$fartas,$variadas$e$balanceadas?$

!
85.!No!município,!o!ensino!fundamental!é!oferecido!exclusivamente!pela!
rede!pública?!

!
86.!Com!relação!ao!critério!para!admissão!(matrícula)!de!alunos,!ela!é!feita:!
!!!!!!!!por$zoneamento.$ $ $ por$escolha$da$família.$

!
87.!A!escola!realiza!algum!tipo!de!processo!seletivo!para!ingresso!do!
aluno?!Como!é!realizado?!

!
88.!O!aluno!valoriza!o!fato!de!estudar!nesta!escola?!

!
89.!A!escola!participa!do!FEFS!(Funcionamento!das!Escolas!no!Fim!de!
Semana)?!Como!funciona?!

!
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APÊNDICE!C!–!ROTEIRO!DE!ENTREVISTA!SEMIESTRUTURADA:!
PROFESSORES!

$
1.! Nome!da!Escola:!

!
2.! Sexo:!!!$$$$Feminino$$ Masculino$

!
3.! Qual!é!o!seu!nível!de!escolaridade?!

($$$$)$$Ensino$Superior$Completo.$Qual$área?$_________________.$$$$$$$
($$$$)$Licenciatura$$em$Pedagogia.$$$$$$$$$$$$$$
($$$$)$Pós?Graduação$(Mestrado,$Doutorado).$
Qual$área?$________________________________________.$$$$$$$
($$$$)$$Outras.$

Qual$área?$________________________________________.$

!
4.! Há!quanto!tempo!você!atua!como!professor?!!
!

5.! Ministra!quais!disciplinas?!
!

RELAÇÃO!COM!A!SME!
!

6.! Qual! a! frequência!de!atualização!do!estatuto!do!conselho!municipal!de!
educação?! Comente! sobre! a! participação! dos! seguintes! atores! nesse!
processo:!

a)$ Comunidade.$
b)$ Setor$privado.$
c)$ Governo$Municipal.$
d)$ Docentes.$
e)$ Diretores.$

$
7.! A!SME!segue!um!planejamento!estratégico!com!metas!e!objetivos?!Como!
é!o!processo!de!elaboração!do!mesmo?!
!

8.! Quais! avaliações! externas! são! consideradas! pela! SME?! Como! os!
resultados! destas! avaliações! externas! influenciam! no! planejamento! da!
SME?!!
!

9.! Como!é!feito!o!acompanhamento!do!índice!de!absenteísmo!dos!
docentes?!
!

10.!Comente!sobre!a!participação!dos!stakeholders!da!SME!no!processo!de!
tomada!de!decisão:!

a)$ Comunidade.$
b)$ Setor$privado.$
c)$ Governo$Municipal.$
d)$ Docentes.$
e)$ Diretores$
$

11.!Como!é!a!sua!relação!com!o(a)!secretário!(a)!da!educação!do!município?!
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!
12.!Quais!ações!são!tomadas!pela!SME!para!atração!e!retenção!dos!
diretores?!

!
13.!Quais!ações!são!tomadas!pela!SME!para!atração!e!retenção!dos!
docentes?!
$

14.!Quais! são! as! ações! desenvolvidas! para! as! escolas! com! menor!
desempenho!no!IDEB?$
!

15.!Qual! é! a! carga! horária! das! disciplinas! de! Matemática! e! Português!
(absoluta!e!percentual)?!Existe!um!padrão!a!ser!seguido!ou! trata;se!de!
uma!decisão!de!cada!escola?!
!

GESTÃO!ESCOLAR!
!

16.!Como!é!feito!o!planejamento!estratégico!da!escola?!
!

17.!Quais! avaliações! externas! são! consideradas! pela! escola?! Como! os!
resultados! destas! avaliações! externas! influenciam! no! planejamento! da!
escola?!!
!

18.!Como!ocorre!a!participação!dos!seguintes!atores!no!processo!de!tomada!
de!decisão!da!escola?!

a)$ Comunidade.$
b)$ Setor$privado.$
c)$ Governo$Municipal.$
d)$ Docentes.$
e)$ Diretores.$
!

19.!Quais!atores!participam!da!autoavaliação!da!escola:!
a)$Professores.$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Sim.$$$$$$$$$$$$$$$$Não.$
b)$Pais$de$alunos.$ $ $ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Sim.$ $$$$$$$$$$Não.$
c)$Funcionários.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Sim.$ $$$$$$$$$$Não.$
d)$Alunos.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Sim.$$$$$$$$$$$$$$$$Não.$

!
20.!Em!relação!à!SME,!quais!projetos!da!gestão!anterior!continuam!em!
andamento?!
!

21.!Em!relação!à!escola,!quais!projetos!da!gestão!anterior!continuam!em!
andamento?!
!

22.!Como!você!classifica!da!rotatividade!dos!funcionários!da!SME!ao!final!de!
cada!gestão!do!governo!municipal?!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$
!

23.!Como!você!classifica!da!rotatividade!dos!diretores!ao!final!de!cada!
gestão!do!governo!municipal?!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$
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!
24.!Como!você!classifica!da!rotatividade!dos!docentes!ao!final!de!cada!
gestão!do!governo!municipal?!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$
!

25.!As!regras!disciplinares!são!claramente!definidas!e!informadas!à!
comunidade?!

!
26.!Qual!a!frequência!de!reuniões!envolvendo!professores!do!ensino!
fundamental!I!e!II!para!alinhamento!de!conteúdo?!

!
27.!Como!você!classifica!a!sua!autonomia!no!ensino!da!disciplina!quanto!ao!
conteúdo!ministrado?!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$
!

28.!Como!você!classifica!a!sua!autonomia!no!ensino!da!disciplina!quanto!à!
forma!de!avaliação?!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$
!

29.!Como!você!classifica!a!sua!autonomia!no!ensino!da!disciplina!quanto!à!
reprovação!do!aluno?!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$
!

30.!Como!você!avalia!a!frequência!de!leitura!dos!alunos?!Qual!é!a!média!de!
livros!lidos!por!aluno!semestralmente?!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$
!

31.!Existem!projetos!que!incentivam!a!leitura?!
!

32.!Como!ocorre!o!acompanhamento!do!desempenho!do!aluno?!Com!qual!
frequência!ele!é!feito?!
!

33.!Ocorre!alguma!preparação!específica!para!alguma!avaliação!externa,!
como!a!Prova!Brasil?!!
!

34.!A!escola!promove!eventos!que!permitam!a!interação!entre!pais!e!
professores?!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$
!

35.!Os!pais!comparecem!e!participam!das!reuniões!para!as!quais!são!
convidados?!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$
!

36.!Com!qual!frequência!os!pais!utilizam!o!transporte!público!para!ir!à!
escola?!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$
!
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37.!Com!qual!frequência!os!alunos!utilizam!o!transporte!público!para!ir!à!
escola?!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$
!

38.!Os!pais!participam!dos!eventos!festivos!que!acontecem!nas!escolas?!!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$
!

39.!Os!pais!participam!da!APM?!!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$
!

40.!Os!pais!conhecem!e!apoiam!as!regras/ações!da!escola?!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$
$

41.!Com!que!frequência!os!pais!acompanham!os!deveres!escolares!do!filho?!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$
!

42.!A!APM!contribui!com!a!manutenção!da!estrutura!física!da!escola?!
$

43.!Em!relação!à!escolha/alteração!do!material!didático!utilizado!nas!
escolas,!como!ocorre!a!participação:$
a)$ da$comunidadei$
b)$ dos$diretoresi$
c)$ dos$docentesi$
d)$ da$SME.$
!

44.!Como!ocorre!a!recuperação!paralela!ou!o!reforço!escolar!nas!disciplinas!
de!Matemática!e!Português?!
!

45.!Existe!atendimento!psicopedagógico!na!escola?!Como!ele!funciona?!
!

46.!Você!faz!uso!de!laboratório!de!informática,!biblioteca!e!outros!ambientes!
diversificados?!Como!e!com!qual!frequência?!
!

47.!Qual! o! número! de! computadores! disponíveis! no! laboratório! de!
informática?!
!

48.!Em! relação!à!biblioteca,! como!você!classifica!o!volume!e!variedade!do!
acervo?!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$
!

49.!Com!qual!frequência!os!alunos!retiram!livros?!
!

50.!Existe! sala! de! leitura?! Com! qual! frequência! os! alunos! fazem! uso! da!
mesma?!
1$ $$$$2$ $$$$$3$ $$$$$4$ $$$$5$ $$$$6$ $$$$7$ $$$$8$ $$$$9$ 10$
!

51.!Que!tipo!de!ação(ões)!você!acredita!que!contribuiria(m)!para!uma!melhora!
dos!resultados!dos!alunos!na!Prova!Brasil?!
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!
!

52.!Você!desenvolve(u)!algum!projeto!pedagógico!diferenciado!que!seja!de!
iniciativa!própria?!
!

53.!Você!desenvolve(u)!algum!projeto!pedagógico!de!iniciativa!da!Secretaria!
Municipal!da!Educação?!
!

54.!Você! participou! de! algum! processo! de! formação! continuada! como!
atualização,!treinamento!e/ou!capacitação!nos!últimos!dois!anos?!Listar.!
!

55.!Como!é!o!plano!de!carreira!para!os!docentes?$
$

56.!Quais!são!os!critérios!para!os!professores!serem!promovidos?!!$
a)$Qualificação$Profissional.$
b)$Tempo$de$Serviço.$
c)$Quantidade$de$treinamentos$realizados.$
d)$Combinação$das$alternativas$(b)$+$(c).$
e)$Outro$critério.$$
Especifique:$
$
57.!Existe!algum!incentivo!em!relação!ao!desempenho!apresentado!pelo!
docente?!
!

58.! !Se!a!resposta!anterior!for!“Sim”,!este!incentivo!é!aplicado!com!base!em!
(assinale!quantas!alternativas!julgar!necessárias):!

$$$$$$$Desempenho$dos$alunos.$
$$$$$$$Resultado$geral$da$escola.$
$$$$$$$Resultado$de$avaliação$do$professor.$
$$$$$$$Outro$critério.$Especifique:$$

!
59.!Especifique!o!tipo!de!incentivo!oferecido:!

!!!!!!!Financeiro.$
$$$$$$$Bolsa$de$estudos$para$aperfeiçoamento.$
$$$$$$$Pontos$para$aposentadoria.$
$$$$$$$Outro$tipo.$Especifique:$
$
60.!O!salário!pago!ao!docente!no!município!é!atrativo!em!relação!à!média!
regional?!
!

61.!Existe!na!escola/rede!municipal!o!sistema!de!progressão!continuada?!
!

62.!No!município,!o!ensino!fundamental!é!oferecido!exclusivamente!pela!
rede!pública?!
!

63.!Organização!das!salas!de!aula:!
$$$$$$Ensino$Fundamental$I$e$II$no$mesmo$período.$$
Ensino$Fundamental$I$e$II$em$períodos$distintos.$
!
!
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64.!Com!relação!ao!critério!para!admissão!(matrícula)!de!alunos,!ela!é!feita:!
!!!!!!!por$zoneamento.$ $ $ $ por$escolha$da$família.$
!

65.!Quantos!alunos!por!classe,!em!média,!estudam!nesta!escola?!
!

66.!Qual!o!mecanismo!utilizado!para!que!os!alunos!sejam!alfabetizados!na!
idade!certa?!
!

67.!No!ambiente!escolar,!qual!é!a!sua!percepção!em!relação!ao!respeito!
entre!a!figura!do!professor,!do!aluno,!do!diretor!e!dos!funcionários?!
!

68.!Como!é!tratada!a!questão!da!disciplina!no!ambiente!escolar?!Qual!o!grau!
de!disciplina!dos!alunos?!
!

69.!Como! ocorre! o! acompanhamento! da! evasão! escolar/! desistência!
(frequência!e/ou!nota)?!Como!você!a!classifica?!

!
70.!Existe!o!hábito!de!ligar!para!a!família!do!aluno!no!intuito!de!compreender!
o!motivo!do!absenteísmo!ou!evasão!do!mesmo?!

!
71.!Como! ocorre! o! acompanhamento! da! reprovação! escolar?! Com! você!
classifica!esse!índice!na!escola?!

!
72.!Quais!são!as!principais!razões!para!a!evasão!e!reprovação!no!município?!!

!
73.!Existem!mecanismos!de!recuperação!paralela!ou!reforço!no!contraturno?!

!
74.!As! informações! sobre! evasão! escolar! e! reprovação! são! utilizadas! pela!
SME! em! seu! planejamento! estratégico?!Quais! são! as! políticas! da!SME!
para!evitar!elevados!índices!de!evasão!e!reprovação?!
!

75.!A!escola!realiza!algum!tipo!de!processo!seletivo!para!ingresso!do!aluno?!
Como!ele!é!realizado?!
!

76.!Os!alunos!valorizam!a!vaga!conquistada!para!estudar!na!escola?!
!

77.!A! escola! recebe! alunos! de! outras! escolas! por! transferência?! Existe!
alguma!restrição!para!que!isso!aconteça?!
!

78.!A! escola! realiza! transferência! compulsória! caso! o! aluno! reprove! em!
alguma!disciplina?!
!

79.!A! escola! participa! do! FEFS! (Funcionamento! das! Escolas! no! Fim! de!
Semana)?!Como!funciona?!
!

80.!Em!relação!à!Alimentação!dos!alunos,!a!escola:!
a)$É$(São)$oferecida$(s)$____$refeição(ões)$ao$dia.$$
b)$No$seu$ponto$de$vista,$as$refeições$são$fartas,$variadas$e$balanceadas?$
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APÊNDICE!D!–!ROTEIRO!DE!ENTREVISTA!SEMIESTRUTURADA:!ALUNOS!
$
$
1.$ A$escola$realiza$algum$tipo$de$processo$seletivo$para$ingresso$como$aluno?$Como$
ele$é$realizado?$

$
2.$Você$gosta$das$aulas$e$de$estudar$nesta$escola?$
$
3.$Como$são$suas$aulas$de$matemática?$

$
4.$Como$são$suas$aulas$de$português?$
$
5.$Você$gosta$de$ler?$Com$que$frequência$você$costuma$retirar$livros$da$biblioteca?$

$
6.$A$escola$tem$sala$de$leitura?$Com$qual$frequência$você$a$utiliza?$
$
7.$Você$é$incentivado$a$ler$através$de$algum$programa$específico$desenvolvido$pela$
escola?$
$
8.$Você$frequenta$a$biblioteca?$Costuma$levar$livros$pra$casa?$
$
9.$Você$gosta$da$forma$como$os$professores$abordam$os$conteúdos$na$sala?$Dê$
exemplos.$

$
10.$Você$admira$e$respeita$os$seus$professores?$Como$você$classifica$a$troca$de$
professores?$
$

11.$As$regras$de$convivência$da$escola$são$claras,$conhecidas$e$respeitadas$pela$
comunidade$escolar?$
$

12.$Seus$pais/responsáveis$concordam$com$as$regras$estipuladas$pela$escola?$
$

13.$Seus$pais/responsáveis$participam$em$suas$tarefas$de$casa?$$
$

14.$Seus$pais$participam$das$reuniões$na$escola,$da$APM$e$dos$eventos?$
$

15.$Como$você$classifica$a$disciplinas$dos$alunos$na$escola?$Eles$respeitam,$o$
diretor,$professores$e$funcionários?$
$

16.$Sua$escola$costuma$realizar$atividades$extra$escolares?$Liste$algumas$delas.$$
$

17.$Você$tem$aulas$no$laboratório$de$informática?$Como$e$com$qual$frequência$
ocorrem$estas$aulas?$
$

18.$A$escola$ajuda$alunos$com$baixo$desempenho?$De$que$forma?$
$

19.$O$professor$acompanha$o$seu$desempenho?$Você$se$sente$cobrado$pelo$
professor?$É$cobrado$pela$família?$
$
$
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20.$Os$alunos$com$baixo$desempenho$reprovam$nas$disciplinas?$
$

21.$Você$utiliza$o$transporte$público$para$vir$à$escola?$$
$

22.$Quantas$refeições$a$escola$oferece$por$dia?$Elas$são$fartas$e$variadas?$
$

23.$A$escola$participa$do$FEFS$(Funcionamento$das$Escolas$no$Fim$de$Semana)?$
Como$funciona?$
$

24.$Você$participa$da$autoavaliação$da$escola?$
$

25.$Existe$atendimento$psicopedagógico$na$escola?$Como$ele$funciona?$
$

26.$Se$você$pudesse,$o$que$mudaria$em$sua$escola?$
$

$
$
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APÊNDICE!E!–!ROTEIRO!DE!ENTREVISTA!SEMIESTRUTURADA:!PAIS!DE!
ALUNOS!

$
1.$ No$município,$o$ensino$fundamental$é$oferecido$exclusivamente$pela$rede$
pública?$
$

2.$ Com$relação$ao$critério$para$admissão$(matrícula)$de$alunos:$
$$$$$$$$por$zoneamento.$ $ $ $ por$escolha$da$família.$
$
3.$ A$escola$realiza$algum$tipo$de$processo$seletivo$para$ingresso$do$aluno?$Como$
isso$ocorre?$
$

4.$ Você$conhece$a$diretora?$$($$$$)$sim$$$$$($$$$)$não$
$
5.$ Você$conhece$a$coordenadora?$$($$$$)$sim$$$$$($$$$)$não$
$

6.$ Você$conhece$os$professores$de$seu$(sua)$filho$(a)?$$($$$$)$sim$$$$$($$$$)$não$
$$$Com$qual$tem$mais$contato?$$Por$quê?$$
$
7.$ Os$pais$dos$alunos$da$rede$municipal$participam$de$alguma$forma$das$decisões$
tomadas$pela$SME?$
$

8.$ Qual$a$frequência$de$atualização$do$estatuto$do$conselho$municipal$de$
educação?$Comente$sobre$a$participação$dos$seguintes$atores$nesse$processo:$
f)$ Comunidade.$
g)$ Setor$privado.$
h)$ Governo$Municipal.$
i)$ Docentes.$
j)$ Diretores.$
$

9.$ Com$que$frequência$ocorre$a$comunicação$dos$pais$dos$alunos$da$rede$
municipal$com$o(a)$secretário(a)$de$educação?$
$

10.$Você$participa$das$reuniões$escolares?$
$

11.$Os$pais$dos$alunos$participam$ativamente$da$APM?$Ela$contribui$financeiramente$
com$a$escola?$
$

12.$Você$conhece$as$regras$da$escola?$Como$ficou$sabendo?$
$

13.$Você$apoia$as$propostas$pedagógicas$que$a$escola$desenvolve$ao$longo$do$ano?$
Como$ficou$sabendo$delas?$
$

14.$Os$pais$dos$alunos$participam$da$autoavaliação$e$de$decisões$da$escola?$
$

15.$Como$ocorre$a$participação$dos$pais$dos$alunos$da$rede$municipal$nas$decisões$
da$escola$e$na$escolha/alteração$do$material$didático?$
$
$
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16.$Você$participa$de$alguma$atividade$da$sua$comunidade$que$utiliza$o$espaço$da$
escola?$Qual?$
$

17.$A$escola$participa$do$FEFS$ (Funcionamento$das$Escolas$no$Fim$de$Semana)?$
Como$funciona?$

$
18.$De$forma$geral,$como$você$classifica$o$comportamento$dos$alunos$e$o$respeito$à$
figura$do$professor,$diretor$e$funcionários?$
$

19.$Os$pais$costumam$contribuir$de$alguma$forma$para$a$melhoria/manutenção$na$
estrutura$da$escola?$
$

20.$Você$costuma$participar$da$vida$da$escolar$de$seu$filho?$Como?$
$

21.$Você$sabe$da$existência$da$Prova$Brasil?$$($$$$)$sim$$$$$($$$$)$não$
$
22.$Você$sabe$a$pontuação$na$Prova$Brasil$da$escola$de$seu(a)$filho(a)?$$

$
23.$O$seu$filho$gosta$de$estudar$nesta$escola?$

$
24.$Seu$(s)$filho$(s)$gosta$de$ler?$$($$$$)$sim$$$$$($$$$)$não$
$
25.$Seu$filho$traz$livros$da$escola$para$casa$e$os$lê?$Com$qual$frequência?$

$
26.$Com$qual$frequência$os$professores$acompanham$o$desempenho$de$seu(a)$
filho(a)?$
$

27.$Existem$projetos$diferenciados$para$o$ensino$de$Matemática$e$Português?$
Quais?$
$

28.$Qual$o$mecanismo$de$combate$à$evasão$e/ou$repetência$adotado$pela$escola?$
$

29.$$Qual$o$mecanismo$utilizado$para$que$os$alunos$sejam$alfabetizados$na$idade$
certa?$
$

30.$$Com$qual$frequência$você$e$o$seu$filho$costumam$utilizar$o$transporte$público$
para$ir$à$escola?$
$

31.$Quantas$refeições$a$escola$oferece$por$dia?$Qual$a$sua$percepção$em$relação$à$
qualidade$delas?$
$

32.$Existe$atendimento$psicopedagógico$na$escola?$Como$ele$funciona?$
$

33.$Qual$a$maior$qualidade$dessa$escola?$
$

34.$Que$nota$de$0$a$10$você$daria$para$o$serviço$prestado$pela$escola.$
$
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APÊNDICE!F!–!ROTEIRO!DE!OBSERVAÇÃO!DA!INFRAESTRUTURA!ESCOLAR!
1.! Nome!da!escola:!____________________________________________!

$$$$$$$$$$
2.! Nível!e!modalidade!de!ensino!ministrado!na!escola:$

($$)$educação$infantil$$$$$$($$)$ensino$fundamental$–$1º$ao$5º$ano$
($$)$ensino$fundamental$–$6º$ao$9º$ano$$($$)$ensino$fundamental$–$1ª$a$9º$ano$$
($$)$educação$de$jovens$e$adultos$$($$)$ensino$médio$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
!
3.! Avalie! o! estado! de! conservação! dos! itens! e! equipamentos! do! prédio!
escolar,!classificando;os!em!Bom,!Regular,!Ruim!ou!Inexistente:!!

a)$Telhado.$ $ $
b)$Paredes.$ $ $ $
c)$Piso.$ $ $ $
d)$Entrada$do$Prédio.$
e)$Pátio.$ $ $ $
f)$Corredores.$
g)$Salas$de$Aulas.$
h)$Portas.$ $ $
i)$Janelas.$
j)$Banheiros.$
k)$Cozinha.$
l)$Instalações$hidráulicas.$
m)$Instalações$elétricas.$$
n)$Portões$de$entrada/saída.$
o)$Muros.$
p)$Cercas.$ .$ $ $
q)$Grades$de$segurança.$
!
4.!Indique!se!existem!ou!não!nesta!escola!os!itens!listados!abaixo:!
a)$Computadores$para$uso$dos$alunos.$
b)$Acesso$à$Internet$para$uso$dos$alunos.$
c)$Computadores$para$uso$dos$professores.$
d)$Acesso$à$Internet$para$uso$dos$professores.$
e)$Computadores$para$uso$exclusivo$administrativo.$
f)$Fitas$de$vídeo$ou$DVD$(educativas)$e$Vídeo$Cassete$ou$DVD.$
g)$Máquina$copiadora.$
h)$Impressora.$
i)$Retroprojetor.$
j)$Projetor$de$slides.$
k)Televisão.$
l)$Aparelho$de$Fax.$
m)$Aparelho$de$Som.$
n)$Quadra$de$Esportes.$
o)$Laboratório.$
p)$Sala$para$atividades$musicais.$
q)$Sala$para$atividades$de$artes$plásticas.$
r)$Sala$de$leitura.$
!
5.!Em!relação!à!biblioteca!e/ou!sala!de!leitura:!!

a)$Possui$acervo$diversificado$para$o$incentivo$à$leitura.$
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b)$Possui$espaço$para$estudos$coletivos.$
c)$Os$livros$podem$ser$manuseados$ou$emprestados.$
d)$A$comunidade$pode$usar$os$espaços$e$os$livros.$
e)$O$espaço$é$bem$iluminado$e$arejado.$
f)$Existe$fluxo$de$alunos$na$biblioteca$.$
$
$
!
$
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APÊNDICE)G)–)INSTRUMENTO)DE)PESQUISA)DA)SME)(AUTORES)POR)INDICADOR))
)

Quadro)19)<)Instrumento)de)pesquisa)da)SME)(Autores)por)Indicador))

Indicador) Descrição)Atividade) Autores)

1.))
Organização)
da)SME)

1.1.$Organograma$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$
1.2.$Forma$de$admissão$dos$funcionários$$(concurso,$indicação,$misto)$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$

1.3.$Escolha$do$Secretário$de$Educação$ Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)K$Oliveira$
(2014)$

$$$$1.3.1.$Indicação$política$ Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)K$Oliveira$
(2014)$

$$$$1.3.2.$Eleição$pela$comunidade$escolar$ Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)K$Oliveira$
(2014)$

$$$$1.3.3.$Concurso$Público$ Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)K$Oliveira$
(2014)$

1.4.$Escolha$dos$Diretores$ Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$
$$$$1.4.1.$Indicação$política$ Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$
$$$$1.4.2.$Eleição$pela$comunidade$escolar$ Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$
$$$$1.4.3.$Concurso$Público$ Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$
1.5.$Formação$dos$funcionários$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$
$$$$$1.5.1.$Supervisores$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$
$$$$$1.5.2.$Diretor$Pedagógico$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$
$$$$$1.5.3.$Diretor$Administrativo$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$
$$$$$1.5.4.$Coordenador$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$
$$$$$1.5.5.$Outros$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$
1.6.$Atuação$do$conselho$municipal$de$educação$(consultivo,$deliberativo)$ $Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)$
$$$$$$1.6.1$Organograma$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$

1.7.$Estatuto$$ Barbosa$e$Mello$(2015)K$$Gouveia$(2009)K$Miranda$
(2008)$Dourado$(2007)$

$$$$1.7.1.$Frequência$de$atualização$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$

$$$$1.7.2.$Participação$na$elaboração$do$estatuto$ $Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$Carvalho,$
Bonamino$e$Kappel$(2011)$



271$

$

$$$$$$$$$$1.7.2.1.$Comunidade$ $Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$Carvalho,$
Bonamino$e$Kappel$(2011)$

$$$$$$$$$$1.7.2.2.$Setor$Privado$ Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$

$$$$$$$$$$1.7.2.3.$Governo$Municipal$ Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$Carvalho,$
Bonamino$e$Kappel$(2011)$

$$$$$$$$$$1.7.2.4.$Docentes$ $Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$Carvalho,$
Bonamino$e$Kappel$(2011)$

$$$$$$$$$$1.7.2.5.$Diretores$ $Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$Carvalho,$
Bonamino$e$Kappel$(2011)$

1.8.$Infraestrutura$da$SME$ Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)$

2.)Secretário)
da)Educação)

2.1.$Formação$Acadêmica$(Graduação)$ Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$
$$$$2.1.1.$Pedagogia$ Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$
$$$$2.1.2.$Administração$ Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$
$$$$2.1.3.$Licenciaturas$ Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$
$$$$2.1.4.$Outros$ Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$
2.2.$Cursos$Complementares$(Pós]graduação)$ Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$
$$$$2.2.1.$Pedagogia$ Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$

$$$$2.2.2.$Administração$ Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)K$Georges,$
Borman,$Lee$(2010)K$Meinerz,$Fiss,$Ogiba$(2013)$

$$$$2.2.3.$Licenciaturas$ Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$
$$$$2.2.4.$Outros$ Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$
2.3.$Experiência$Profissional$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$
$$$$2.3.1.$Docente$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$
$$$$2.3.2.$Coordenador$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$
$$$$2.3.3.$Diretor$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$
$$$$2.3.4.$Supervisor$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$

2.4.$Requisitos$para$o$cargo$ Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)K$Oliveira$
(2014)$

2.5.$Frequência$das$reuniões$com$a$equipe$da$SME$ Garcia$(2011)K$Oliveira$(2014)$

2.6.$Frequência$das$reuniões$com$os$diretores$ Miranda$e$Rodrigues$(2010)KMiranda$(2008)K$
Garcia$(2011)K$Oliveira$(2014)$

2.7.$Grau$de$conhecimento$da$situação$educacional$pedagógica$geral$do$município$ Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)K$Oliveira$
(2014)$
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2.8.$Grau$de$autonomia$para$a$criação$ou$alterações$de$políticas$educacionais$e$
estatuto$municipal$de$educação$ Barbosa$e$Mello$(2015)$

2.9.$Existência$de$um$planejamento$estratégico$(indicadores,$metas)$
Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$$Gouveia$(2009)K$
Miranda$(2008)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$
(2011)K$Mizrahi$e$Canen$(2012)K$Oliveira$(2014)$

2.10.$Existência$de$Impacto$dos$resultados$das$avaliações$externas$no$processo$de$
tomada$de$decisão$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$

2.11.$Existência$de$ações$específicas$para$escolas$com$menor$desempenho$no$IDEB$
Barbosa$e$Mello$(2015)$Lima$(2013)K$$Machado$e$
Alavarse$(2014)$K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$

Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$

3.)Captação)
de)Recursos)
Financeiros)

3.1.$Volume$de$projetos$Federais$e$Estaduais$ Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$$Gouveia$(2009)K$
Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)K$Silva$(2009)$

3.2.$Volume$de$parcerias$(ONGs,$iniciativa$privada$e$IES)$ Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Carvalho,$
Bonamino$e$Kappel$(2011)K$Silva$(2009)$

3.3.$Montante$de$recursos$providos$da$APM$
Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Gouveia$(2009)K$
Garcia$(2011)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$

(2011)K$Silva$(2009)K$

3.4.$Grau$de$conhecimento$de$indicadores$financeiros$do$município$ Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Carvalho,$
Bonamino$e$Kappel$(2011)K$Oliveira$(2014)$$

3.5.$Grau$de$autonomia$para$decisões$financeiras$ Barbosa$e$Mello$(2015)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$
(2014)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$

4.)
Destinação)

dos)
Recursos)
Financeiros)

4.1.$Folha$de$pagamento$docente$ Gouveia$(2009)$
4.2.$Folha$de$pagamento$funcionários$ Gouveia$(2009)$
4.3.$Capacitação$do$corpo$docente$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$
4.4.$Capacitação$dos$diretores$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$
4.5.$Capacitação$dos$funcionários$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$

4.6.$Infraestrutura$escolar$ Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Carvalho,$
Bonamino$e$Kappel$(2011)$

4.7.$Reparos$emergenciais$e$manutenção$de$rotina$ Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)$
4.8.$Transporte$dos$alunos$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$
4.9.$Merenda$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$
4.10.$Uniforme$escolar$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$
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4.11.$Material$escolar$ Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Carvalho,$
Bonamino$e$Kappel$(2011)$

5.)Gestão)da)
SME)

5.1.$Acompanhamento$da$evasão$escolar$do$aluno$ Miranda$(2008)$
5.1.1$Políticas$para$redução$da$evasão/desistência$escolar$ Miranda$(2008)$
5.2.$Acompanhamento$da$rotatividade:$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$
$$$$5.2.1.$Funcionários$da$SME$ Chirin$e$Brand$(2015)K$Miranda$(2008)$

$$$$5.2.2.$Diretores$ Chirin$e$Brand$(2015)$$Tavares$(2015)K$Gouveia$
(2009)K$Miranda$(2008)$

$$$$5.2.3.$Docentes$ Chirin$e$Brand$(2015)K$Miranda$(2008)$

5.3.$Acompanhamento$do$índice$de$absenteísmo$docente$ Silva,$Bonamino$e$Ribeiro$(2012)K$Miranda$e$
Rodrigues$(2010)K$Miranda$(2008)$

5.4.$Gestão$democrática$no$processo$de$tomada$de$decisão$(Participação$no$
processo$de$tomada$de$decisão$da$SME)$

Silva,$Bonamino$e$Ribeiro$(2012)$,$Carvalho,$
Bonamino$e$Kappel$(2011)$K$Nardi,$Schneider$e$

Rios$(2014)$

$$$5.4.1.$Comunidade$
Silva,$Bonamino$e$Ribeiro$(2012)K$Nardi,$Schneider$
e$Rios$(2014)K$Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$

Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$

$$$5.4.2.$Setor$privado$
Silva,$Bonamino$e$Ribeiro$(2012)K$Nardi,$Schneider$
e$Rios$(2014)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$

(2011)$

$$$5.4.3.$Governo$Municipal$
Silva,$Bonamino$e$Ribeiro$(2012)K$Nardi,$Schneider$

e$Rios$(2014)K$Gouveia$(2009)K$Carvalho,$
Bonamino$e$Kappel$(2011)$

$$$5.4.4.$Docentes$
Silva,$Bonamino$e$Ribeiro$(2012)K$Nardi,$Schneider$
e$Rios$(2014)K$$Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$

Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$

$$$5.4.5.$Diretores$
Silva,$Bonamino$e$Ribeiro$(2012)K$Nardi,$Schneider$
e$Rios$(2014)K$$Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$

Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$

5.5.$Existência$de$política$de$formação$continuada$para$diretores$e$docentes$

Ferrarotto$e$Malavasi$(2015)K$Chirin$e$Brand$
(2015)$Tavarez$(2015)$Lima$(2013)$Silva$(2014)K$
Silva,$Bonamino$e$Ribeiro$(2012)K$Fagnani$(2014)K$

Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Miranda$e$
Rodrigues$(2010)K$Miranda$(2008)K$Garcia$(2011)$
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$$$$5.5.1.$Oferecimento$de$capacitação$em$gestão$para$os$diretores$
Tavares$(2015)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$
(2011)K$Georges,$Borman,$Lee$(2010)K$Meinerz,$

Fiss,$Ogiba$(2013)$

5.6.$Acessibilidade$na$comunicação$com$o$secretário$de$educação$
Mesquita$(2012)K$Miranda$(2008)K$Carvalho,$
Bonamino$e$Kappel$(2011)K$Garcia$(2011)$K$

Oliveira$(2014)$

$$$$5.6.1.$Público$interno$
Mesquita$(2012)K$Miranda$(2008)K$Carvalho,$
Bonamino$e$Kappel$(2011)K$Garcia$(2011)$K$

Oliveira$(2014)$

$$$$5.6.2.$Público$externo$
Mesquita$(2012)K$Miranda$(2008)K$Carvalho,$
Bonamino$e$Kappel$(2011)K$Garcia$(2011)$K$

Oliveira$(2014)$

5.7.$Participação$na$escolha$do$material$didático$ Lima$et#al.$(2014)K$$Gouveia$(2009)K$Miranda$
(2008)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$

$$$$5.7.1.$Comunidade$ Lima$et#al.$(2014)K$$Gouveia$(2009)K$Miranda$
(2008)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$

$$$$5.7.2.$Diretores$ Lima$et#al.$(2014)K$$Gouveia$(2009)K$Miranda$
(2008)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$

$$$$5.7.3.$Docentes$ Lima$et#al.$(2014)K$$Gouveia$(2009)K$Miranda$
(2008)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$

$$$$5.7.4.$SME$ Lima$et#al.$(2014)K$$Gouveia$(2009)K$Miranda$
(2008)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$

5.8.$Ações/políticas$para$retenção$dos$diretores$ Garcia$(2011)$

5.9.$Ações/políticas$para$retenção$dos$docentes$ Cadraval$(2010)K$Garcia$(2011)K$Miranda$(2008)K$
Miranda$e$Rodrigues$(2010)$

5.10.$Acompanhamento$da$reprovação$escolar$ Miranda$(2008)$
5.11$Políticas$para$redução$da$reprovação$escolar$ Miranda$(2008)$
5.12.$Continuidade$de$projetos$elaborados$na$gestão$anterior$ Cardoso$e$Magalhães$(2012)K$$Gouveia$(2009)$

6.)
Informações)
Adicionais)

6.1.$Ensino$fundamental$exclusivamente$público$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$
6.2.$Matrícula$por$Zoneamento$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$
6.3.$Matrícula$por$Escolha$da$Família$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$

Fonte:$elaborado$pelo$autor$
Obs:$os$indicadores$mencionados$pelo$Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$foram$apontados$nas$discussões$em$grupo$para$
definição$das$práticas$que$deveriam$ser$investigadas$a$campo.$
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APÊNDICE)H)–)INSTRUMENTO)DE)PESQUISA)DA)SME)(ESCALA)DE)AVALIAÇÃO))
$
Quadro)20)<)Instrumento)de)pesquisa)da)SME)(Escala)de)Avaliação))

Indicador) Descrição)Atividade)
Discordo)Totalmente) Concordo)Totalmente)
1$ 2$ 3$ 4$ 5$ 6$ 7$ 8$ 9$ 10$

1.))Organização)
da)SME)

1.1.$Organograma$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
1.2.$Forma$de$admissão$dos$funcionários$$(concurso,$indicação,$misto)$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
1.3.$Escolha$do$Secretário$de$Educação$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$1.3.1.$Indicação$política$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$1.3.2.$Eleição$pela$comunidade$escolar$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$1.3.3.$Concurso$Público$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
1.4.$Escolha$dos$Diretores$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$1.4.1.$Indicação$política$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$1.4.2.$Eleição$pela$comunidade$escolar$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$1.4.3.$Concurso$Público$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
1.5.$Formação$dos$funcionários$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$$1.5.1.$Supervisores$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$$1.5.2.$Diretor$Pedagógico$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$$1.5.3.$Diretor$Administrativo$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$$1.5.4.$Coordenador$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$$1.5.5.$Outros$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
1.6.$Atuação$do$conselho$municipal$de$educação$(consultivo,$deliberativo)$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$$$1.6.1$Organograma$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
1.7.$Estatuto$$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$1.7.1.$Frequência$de$atualização$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$1.7.2.$Participação$na$elaboração$do$estatuto$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$$$$$$$1.7.2.1.$Comunidade$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$$$$$$$1.7.2.2.$Setor$Privado$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$$$$$$$1.7.2.3.$Governo$Municipal$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$$$$$$$1.7.2.4.$Docentes$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$$$$$$$1.7.2.5.$Diretores$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
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1.8.$Infraestrutura$da$SME$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

2.)Secretário)da)
Educação)

2.1.$Formação$Acadêmica$(Graduação)$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$2.1.1.$Pedagogia$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$2.1.2.$Administração$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$2.1.3.$Licenciaturas$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$2.1.4.$Outros$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
2.2.$Cursos$Complementares$(Pós]graduação)$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$2.2.1.$Pedagogia$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$2.2.2.$Administração$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$2.2.3.$Licenciaturas$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$2.2.4.$Outros$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
2.3.$Experiência$Profissional$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$2.3.1.$Docente$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$2.3.2.$Coordenador$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$2.3.3.$Diretor$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$2.3.4.$Supervisor$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
2.4.$Requisitos$para$o$cargo$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
2.5.$Frequência$das$reuniões$com$a$equipe$da$SME$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
2.6.$Frequência$das$reuniões$com$os$diretores$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
2.7.$Grau$de$conhecimento$da$situação$educacional$pedagógica$geral$do$município$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
2.8.$Grau$de$autonomia$para$a$criação$ou$alterações$de$políticas$educacionais$e$
estatuto$municipal$de$educação$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

2.9.$Existência$de$um$planejamento$estratégico$(indicadores,$metas)$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
2.10.$Existência$de$Impacto$dos$resultados$das$avaliações$externas$no$processo$de$
tomada$de$decisão$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

2.11.$Existência$de$ações$específicas$para$escolas$com$menor$desempenho$no$
IDEB$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

3.)Captação)de)
Recursos)
Financeiros)

3.1.$Volume$de$projetos$Federais$e$Estaduais$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
3.2.$Volume$de$parcerias$(ONGs,$iniciativa$privada$e$IES)$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
3.3.$Montante$de$recursos$providos$da$APM$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
3.4.$Grau$de$conhecimento$de$indicadores$financeiros$do$município$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
3.5.$Grau$de$autonomia$para$decisões$financeiras$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
4.1.$Folha$de$pagamento$docente$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
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4.)Destinação)
dos)Recursos)
Financeiros)

4.2.$Folha$de$pagamento$funcionários$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
4.3.$Capacitação$do$corpo$docente$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
4.4.$Capacitação$dos$diretores$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
4.5.$Capacitação$dos$funcionários$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
4.6.$Infraestrutura$escolar$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
4.7.$Reparos$emergenciais$e$manutenção$de$rotina$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
4.8.$Transporte$dos$alunos$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
4.9.$Merenda$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
4.10.$Uniforme$escolar$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
4.11.$Material$escolar$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

5.)Gestão)da)
SME)

5.1.$Acompanhamento$da$evasão$escolar$do$aluno$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
5.1.1$Políticas$para$redução$da$evasão/desistência$escolar$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
5.2.$Acompanhamento$da$rotatividade:$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$5.2.1.$Funcionários$da$SME$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$5.2.2.$Diretores$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$5.2.3.$Docentes$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
5.3.$Acompanhamento$do$índice$de$absenteísmo$docente$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
5.4.$Gestão$democrática$no$processo$de$tomada$de$decisão$(Participação$no$
processo$de$tomada$de$decisão$da$SME)$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$5.4.1.$Comunidade$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$5.4.2.$Setor$privado$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$5.4.3.$Governo$Municipal$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$5.4.4.$Docentes$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$5.4.5.$Diretores$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
5.5.$Existência$de$política$de$formação$continuada$para$diretores$e$docentes$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$5.5.1.$Oferecimento$de$capacitação$em$gestão$para$os$diretores$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
5.6.$Acessibilidade$na$comunicação$com$o$secretário$de$educação$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$5.6.1.$Público$interno$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$5.6.2.$Público$externo$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
5.7.$Participação$na$escolha$do$material$didático$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$5.7.1.$Comunidade$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$5.7.2.$Diretores$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
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$$$$5.7.3.$Docentes$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$5.7.4.$SME$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
5.8.$Ações/políticas$para$retenção$dos$diretores$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
5.9.$Ações/políticas$para$retenção$dos$docentes$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
5.10.$Acompanhamento$da$reprovação$escolar$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
5.11$Políticas$para$redução$da$reprovação$escolar$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
5.12.$Continuidade$de$projetos$elaborados$na$gestão$anterior$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

6.)Informações)
Adicionais)

6.1.$Ensino$fundamental$exclusivamente$público$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
6.2.$Matrícula$por$Zoneamento$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
6.3.$Matrícula$por$Escolha$da$Família$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

Fonte:$elaborado$pelo$autor$
$
Obs:$as$células$em$amarelo$dependem$da$análise$do$investigador$e$as$células$em$preto$indicam$que$a$escala$inerente$àquela$coluna$não$é$considerada$para$

aquele$determinado$indicador$(denotando$indicadores$binários$ou$que$são$compostos$por$subdivisões$mostradas$em$seguida$do$mesmo).$

$
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APÊNDICE)I)–)INSTRUMENTO)DE)PESQUISA)DA)SME)(QUESTÕES)POR)INDICADOR))
$
Quadro)21)<)Instrumento)de)pesquisa)da)SME)(Questões)por)indicador))

Indicador) Descrição)Atividade) )Questões)

1.))Organização)
da)SME)

1.1.$Organograma$ 7]A$
1.2.$Forma$de$admissão$dos$funcionários$(concurso,$indicação,$misto)$ 10]A$
1.3.$Escolha$dos$Diretores$ 11]AK11]B$
$$$$1.3.1.$Indicação$política$ 11]AK11]B$
$$$$1.3.2.$Eleição$pela$comunidade$escolar$ 11]AK11]B$
$$$$1.3.3.$Concurso$Público$ 11]AK11]B$
1.4.$Formação$dos$funcionários$ ]$
$$$$$1.4.1.$Supervisores$ ]$
$$$$$1.4.2.$Diretor$Pedagógico$ ]$
$$$$$1.4.3.$Diretor$Administrativo$ ]$
$$$$$1.4.4.$Coordenador$ ]$
$$$$$1.4.5.$Outros$ ]$
1.5.$Atuação$do$conselho$municipal$de$educação$(consultivo,$deliberativo)$ 8]AK24]B$
$$$$$$1.5.1$Organograma$ 8]A$
1.6.$Estatuto$$$ 9]AK17]BK6]CK8]E$
$$$$1.6.1.$Frequência$de$atualização$ 9]AK17]BK6]CK8]E$
$$$$1.6.2.$Nível$de$participação$na$elaboração$do$estatuto$ 9]AK17]BK6]CK8]E$
$$$$$$$$$$1.6.2.1.$Comunidade$ 9$a)$]$AK17$a)$]$BK6$a)$]$CK8$a)$]$E$
$$$$$$$$$$1.6.2.2.$Setor$Privado$ 9$b)$]$AK17$b)$]$BK6$b)$]$CK8$b)$]$E$
$$$$$$$$$$1.6.2.3.$Governo$Municipal$ 9$c)$]$AK17$c)$]$BK6$c)$]$CK8$c)$]$E$
$$$$$$$$$$1.6.2.4.$Docentes$ 9$d)$]$AK17$d)$]$BK6$d)$]$CK8$d)$]$E$
$$$$$$$$$$1.6.2.5.$Diretores$ 9$e)$]$AK17$e)$]$BK6$e)$]$CK8$e)$]$E$
1.7.$Infraestrutura$da$SME$ Apêndice$F$
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2.)Secretário)
da)Educação)

2.1.$Formação$Acadêmica$(Graduação)$ 2]A$
$$$$2.1.1.$Pedagogia$ 2]A$
$$$$2.1.2.$Administração$ 2]A$
$$$$2.1.3.$Licenciaturas$ 2]A$
$$$$2.1.4.$Outros$ 2]A$
2.2.$Cursos$Complementares$(Pós]graduação)$ 3]A$
$$$$2.2.1.$Pedagogia$ 3]A$
$$$$2.2.2.$Administração$ 3]A$
$$$$2.2.3.$Licenciaturas$ 3]A$
$$$$2.2.4.$Outros$ 3]A$
2.3.$Experiência$Profissional$ 4]A$
$$$$2.3.1.$Docente$ 4]A$
$$$$2.3.2.$Coordenador$ 4]A$
$$$$2.3.3.$Diretor$ 4]A$
$$$$2.3.4.$Supervisor$ 4]A$
2.4.$Requisitos$para$o$cargo$ 5]A$
2.5.$Gestão$democrática$no$processo$de$tomada$de$decisão$ 22]AK25]BK10]CK$
2.6.$Frequência$das$reuniões$com$a$equipe$da$SME$ 13]A$
2.7.$Frequência$das$reuniões$com$os$diretores$ 13]AK13$f)$]$B$

2.8.$$Grau$de$conhecimento$da$situação$educacional$pedagógica$geral$do$município$
9]A$K$12]A$K$15]A$K$16]AK$18]A$K$19]A$K$20]
A$K$26]A$K$27]A$K$28]A$K$29]A$K$30]A$K$32]
A$K$33]A$K$34]A$K$35]A$K$36]A$K$37]A$K$38]
A$K$40]AK$41]A$K$42]A$K$44]A$K$46]A$K$47]A$

K$48]A$K$49]A$K$50]A$K$51]A$
2.9.$Grau$de$autonomia$para$a$criação$ou$alterações$de$políticas$educacionais$e$
estatuto$municipal$de$educação$ 21]A$
2.10.$Existência$de$um$planejamento$estratégico$(indicadores,$metas)$ 14]AK14]BK7]C$
2.11.$Impacto$dos$resultados$das$avaliações$externas$no$processo$de$tomada$de$
decisão$ 18]AK15]BK8]C$
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2.12.$Existência$de$ações$específicas$para$escolas$com$menor$desempenho$no$IDEB$ 20]AK16]BK14]C$

3.)Captação)de)
Recursos)
Financeiros)

3.1.$Volume$de$projetos$Federais$e$Estaduais$ 34]A$
3.2.$Volume$de$parcerias$(ONGs,$iniciativa$privada$e$IES)$ 35]A$
3.3.$Montante$de$recursos$providos$da$APM$ 36]AK75]B$

3.4.$Grau$de$conhecimento$de$indicadores$financeiros$do$município$ 34]A$$K$35]A$K$36]A$K$37]A$K$38]A$K$39]A$K$
40]A$K$41]A$K$42]A$K$43]A$K$44]A$K$45]A$

3.5.$Grau$de$autonomia$para$decisões$financeiras$ 39]A$

4.)Destinação)
dos)Recursos)
Financeiros)

4.1.$Folha$de$pagamento$docente$ 40$a)$]$A$
4.2.$Folha$de$pagamento$funcionários$ 40$b)$]$A$
4.3.$Capacitação$do$corpo$docente$ 40$c)$]$A$
4.4.$Capacitação$dos$diretores$ 40$d)$]$A$
4.5.$Capacitação$dos$funcionários$ 40$e)$]$A$
4.6.$Infraestrutura$escolar$ 40$f)$]$A$
4.7.$Reparos$emergenciais$e$manutenção$de$rotina$ 40$g)$]$A$
4.8.$Transporte$dos$alunos$ 40$h)$]$A$
4.9.$Merenda$ 40$i)$]$A$
4.10.$Uniforme$escolar$ 40$j)$]$A$
4.11.$Material$escolar$ 40$k)$]$A$

5.)Gestão)da)
SME)

5.1.$Acompanhamento$da$evasão$escolar$do$aluno$ 27]A$
5.2.$Acompanhamento$da$rotatividade:$ ]$
$$$$5.2.1.$Funcionários$da$SME$ 28]AK36]BK22]C$
$$$$5.2.2.$Diretores$ 29]A$
$$$$5.2.3.$Docentes$ 30]A$
5.3.$Acompanhamento$do$índice$de$absenteísmo$docente$ 26]A$
5.4.$Participação$dos$stakeholders$no$processo$de$tomada$de$decisão$ 22]AK25]BK10]CK7]E$
$$$5.4.1.$Comunidade$ 22$a)$]$AK25$a)$]$BK10]C$
$$$5.4.2.$Setor$privado$ 22$b)$]$AK25$b)$]$BK10$a)$]$C$



282$

$

$$$5.4.3.$Governo$Municipal$ 22$c)$]$AK25$c)$]$BK10$b)$]$C$
$$$5.4.4.$Docentes$ 22$d)$]$AK25$d)$]$BK10$c)$]$C$
$$$5.4.5.$Diretores$ 22$e)$]$AK25$e)$]$BK10$d)$]$C$
5.5.$Existência$de$política$de$formação$continuada$para$diretores$e$docentes$ 24]AK21]BK54]C$
$$$$5.5.1.$Oferecimento$de$capacitação$em$gestão$para$os$diretores$ 25]AK7]B$
5.6.$Acessibilidade$na$comunicação$com$o$secretário$de$educação$ 31]AK13$f)$]$BK11]CK9]E$
$$$$5.6.1.$Público$interno$ 31]A$
$$$$5.6.2.$Público$externo$ 31]AK11]CK9]E$
5.7.$Participação$na$escolha$do$material$didático$ 32]AK27]BK42]CK15]E$
$$$$5.7.1.$Comunidade$ 32$a)$]$AK27$a)$]$$BK43$a)$]$C$
$$$$5.7.2.$Diretores$ 32$b)$]$AK27$b)$]$$BK43$b)$]$C$
$$$$5.7.3.$Docentes$ 32$c)$]$AK27$c)$]$$BK43$c)$]$C$
$$$$5.7.4.$SME$ 32$d)$]$AK27$d)$]$$BK43$d)$]$C$
5.8.$Ações/políticas$para$retenção$dos$diretores$ 23]AK18]B$K$20]B$K$21]BK12]C$

5.9.$Ações/políticas$para$retenção$dos$docentes$ 23]AK19]B$K$20]B$K$21]BK13]C$K$55]C$K$56]
C$K$57]C$K$58]C$K$59]C$K$60]C$

5.10.$Continuidade$de$projetos$elaborados$na$gestão$anterior$ 16]A$K$17]AK26$d)$]$BK20]C$

6.)Informações)
Adicionais)

6.1.$Existência$de$sistema$de$progressão$continuada$ 50]AK26$c)$$]$BK29]C$K$61]CK20]D$
6.2.$Ensino$fundamental$exclusivamente$público$ 52]AK80]BK62]CK1]E$
6.3.$Por$Zoneamento$ 46]AK81]BK64]CK2]E$
6.4.$Por$Escolha$da$Família$ 46]AK81]BK64]CK2]E$

Fonte:$elaborado$pelo$autor$
$
Obs:$as$células$em$azul$correspondem$a$questões$repassadas$pela$SME.$
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APÊNDICE)J)–)INSTRUMENTO)DE)PESQUISA)DO)DIRETOR)(AUTORES)POR)INDICADOR))
$
Quadro)22)<)Instrumento)de)pesquisa)do)Diretor)(Autores)por)Indicador))

Indicador) Descrição)Atividade) Autores)

1.)Diretor)

1.1.$Formação$Acadêmica$(Graduação)$ Tavares$(2015)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Mello$
e$Luz$(2015)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$

$$$$1.1.1.$Pedagogia$ Tavares$(2015)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Mello$
e$Luz$(2015)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$

$$$$1.1.2.$Administração$ Tavares$(2015)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Mello$
e$Luz$(2015)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$

$$$$1.1.3.$Licenciaturas$ Tavares$(2015)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Mello$
e$Luz$(2015)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$

$$$$1.1.4.$Outros$ Tavares$(2015)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Mello$
e$Luz$(2015)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$

1.2.$Cursos$Complementares$(Pós]graduação)$ Tavares$(2015)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Mello$
e$Luz$(2015)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$

$$$$1.2.1.$Pedagogia$ Tavares$(2015)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Mello$
e$Luz$(2015)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$

$$$$1.2.2.$Administração$ Tavares$(2015)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Mello$
e$Luz$(2015)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$

$$$$1.2.3.$Licenciaturas$ Tavares$(2015)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Mello$
e$Luz$(2015)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$

$$$$1.2.4.$Outros$ Tavares$(2015)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Mello$
e$Luz$(2015)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$

1.3.$Experiência$Profissional$ Tavares$(2015)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Mello$
e$Luz$(2015)$

$$$$1.3.1.$Docente$ Tavares$(2015)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Mello$
e$Luz$(2015)$

$$$$1.3.2.$Coordenador$ Tavares$(2015)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Mello$
e$Luz$(2015)$
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$$$$1.3.3.$Diretor$de$outra$escola$ Tavares$(2015)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Mello$
e$Luz$(2015)$

$$$$1.3.4.$Supervisor$ Tavares$(2015)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Mello$
e$Luz$(2015)$

1.4.$Processo$de$admissão$do$Diretor$ Tavares$(2015)$
$$$$1.4.1.$Indicação$ Tavares$(2015)$
$$$$1.4.2.$Eleição$pela$comunidade$ Tavares$(2015)K$$Gouveia$(2009)$
$$$$1.4.3.$Concurso$público$ Tavares$(2015)$
1.5.$Grau$de$Cobrança$da$Comunidade$ Tavares$(2015)K$Miranda$(2008)$
1.6.$Plano$de$Carreira$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$
1.7.$Salário$Compatível$com$a$função$ Miranda$(2008)$

2.)Relação)
com)a)SME)

2.1.$Participação$na$elaboração$do$estatuto$municipal$de$educação$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$

$$$$$$$$$$2.1.1.$Comunidade$
Barbosa$e$Mello$(2015)K$$Gouveia$(2009)K$Miranda$
(2008)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)K$$
Komatsu$(2013)K$Martins$e$Silva$(2011)$$

$$$$$$$$$$2.1.2.$Setor$Privado$ Barbosa$e$Mello$(2015)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$
(2011)$$

$$$$$$$$$$2.1.3.$Governo$Municipal$
Barbosa$e$Mello$(2015)K$Gouveia$(2009)K$Miranda$
(2008)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)K$$
Komatsu$(2013)K$Martins$e$Silva$(2011)$$

$$$$$$$$$$2.1.4.$Docentes$

Barbosa$e$Mello$(2015)K$Miranda$e$Rodrigues$(2010)K$$
Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$Carvalho,$Bonamino$
e$Kappel$(2011)K$$Komatsu$(2013)K$Martins$e$Silva$

(2011)$$

$$$$$$$$$$2.1.5.$Diretores$
Barbosa$e$Mello$(2015)K$Gouveia$(2009)K$Miranda$
(2008)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)K$$
Komatsu$(2013)K$Martins$e$Silva$(2011)$$

2.2.$Frequência$de$reuniões$com$a$SME$ Miranda$e$Rodrigues$(2010)KMiranda$(2008)K$Garcia$
(2011)K$Oliveira$(2014)$

2.3.$Gestão$democrática$no$processo$de$tomada$de$decisão$(Participação$no$
processo$de$tomada$de$decisão$da$SME)$

Mello$e$Luz$(2015)K$Silva,$Bonamino$e$Ribeiro$(2012)K$
Miranda$(2008)$,$Silva,$Bonamino$e$Ribeiro$(2012)$,$

Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$
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$$$2.3.1.$Comunidade$

Mello$e$Luz$(2015)K$Silva,$Bonamino$e$Ribeiro$(2012)K$$
Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$Carvalho,$Bonamino$
e$Kappel$(2011)K$$Komatsu$(2013)K$Martins$e$Silva$

(2011)$$

$$$2.3.2.$Setor$privado$
Mello$e$Luz$(2015)K$Silva,$Bonamino$e$Ribeiro$(2012)K$
Miranda$(2008)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)K$

Martins$e$Silva$(2011)$$

$$$2.3.3.$Governo$Municipal$

Mello$e$Luz$(2015)K$Silva,$Bonamino$e$Ribeiro$(2012)K$$
Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$Carvalho,$Bonamino$
e$Kappel$(2011)K$$Komatsu$(2013)K$Martins$e$Silva$

(2011)$$

$$$2.3.4.$Docentes$

Mello$e$Luz$(2015)K$Silva,$Bonamino$e$Ribeiro$(2012)K$$
Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$Carvalho,$Bonamino$
e$Kappel$(2011)K$$Komatsu$(2013)K$Martins$e$Silva$

(2011)$$

$$$2.3.5.$Diretores$

Mello$e$Luz$(2015)K$Silva,$Bonamino$e$Ribeiro$(2012)K$$
Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$Carvalho,$Bonamino$
e$Kappel$(2011)K$$Komatsu$(2013)K$Martins$e$Silva$

(2011)$$

2.4.$Existência$de$um$planejamento$estratégico$da$SME$(indicadores,$metas)$
Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$$Gouveia$(2009)K$

Miranda$(2008)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)K$
Mizrahi$e$Canen$(2012)K$Oliveira$(2014)$

2.5.$Impacto$dos$resultados$das$avaliações$externas$no$processo$de$tomada$de$
decisão$ Lima$et#al.$(2014)K$Barbosa$e$Wilhelm$(2009)$

2.6.$Existência$de$ações$específicas$para$escolas$com$menor$desempenho$no$
IDEB$

Barbosa$e$Mello$(2015)$Lima$(2013)K$$Machado$e$
Alavarse$(2014)$K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$

Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$
2.7.$Grau$de$alteração$do$quadro$de$funcionários$da$SME$ao$final$da$gestão$ Chirin$e$Brand$(2015)K$Miranda$(2008)$

2.8.$Grau$de$alteração$dos$diretores$ao$final$da$gestão$ Chirin$e$Brand$(2015)$$Tavares$(2015)K$Gouveia$
(2009)K$Miranda$(2008)$

2.9.$Continuidade$de$projetos$elaborados$na$gestão$anterior$ Cardoso$e$Magalhães$(2012)K$$Gouveia$(2009)$
$$$$2.9.1$projetos$da$SME$ Cardoso$e$Magalhães$(2012)K$$Gouveia$(2009)$
$$$$2.9.2$projetos$da$direção$ Cardoso$e$Magalhães$(2012)K$$Gouveia$(2009)$
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2.10.$Existência$de$política$de$formação$continuada$para$diretores$e$docentes$

Ferrarotto$e$Malavasi$(2015)K$Chirin$e$Brand$(2015)$
Tavarez$(2015)$Lima$(2013)$Silva$(2014)K$Silva,$

Bonamino$e$Ribeiro$(2012)K$Fagnani$(2014)K$Nardi,$
Schneider$e$Rios$(2014)K$Miranda$e$Rodrigues$(2010)K$

Miranda$(2008)K$Garcia$(2011)$

2.11.$Oferecimento$de$capacitação$em$gestão$para$os$diretores$
Tavares$(2015)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)K$
Georges,$Borman,$Lee$(2010)K$Meinerz,$Fiss,$Ogiba$

(2013)$

2.12.$Acessibilidade$na$comunicação$com$o$secretário$de$educação$ Mesquita$(2012)K$Miranda$(2008)K$Carvalho,$Bonamino$
e$Kappel$(2011)K$Garcia$(2011)$K$Oliveira$(2014)$

2.13.$Participação$na$escolha$do$material$didático$
Lima$et#al.$(2014)K$$Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$
Mello$e$Luz$(2015)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$
(2011)K$$Komatsu$(2013)K$Martins$e$Silva$(2011)$$

$$$$2.13.1.$Comunidade$
Lima$et#al.$(2014)K$$Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$
Mello$e$Luz$(2015)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$
(2011)K$$Komatsu$(2013)K$Martins$e$Silva$(2011)$$

$$$$2.13.2.$Diretores$
Lima$et#al.$(2014)K$$Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$
Mello$e$Luz$(2015)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$
(2011)K$$Komatsu$(2013)K$Martins$e$Silva$(2011)$$

$$$$2.13.3.$Docentes$
Lima$et#al.$(2014)K$$Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$
Mello$e$Luz$(2015)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$
(2011)K$$Komatsu$(2013)K$Martins$e$Silva$(2011)$$

$$$$2.13.4.$SME$
Lima$et#al.$(2014)K$$Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$
Mello$e$Luz$(2015)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$

(2011)K$$Komatsu$(2013)$
2.14.$Ações/políticas$para$retenção$dos$diretores$ Garcia$(2011)$
2.15.$Ações/políticas$para$retenção$dos$docentes$ Cadraval$(2010)K$Garcia$(2011)K$Miranda$(2008)K$D92$

4.)Captação)
de)

Recursos)
Financeiros)

4.1.$Volume$de$projetos$Federais$e$Estaduais$ Lima$et#al.$(2014)K$Dias$e$Melão$(2009),$$Gouveia$
(2009)$

4.2.$Volume$de$parcerias$(ONGs,$iniciativa$privada$e$IES)$ Lima$et#al.$(2014)K$Dias$e$Melão$(2009),$Peroni$(2013)$

4.3.$Montante$de$recursos$providos$da$APM$ Lima$et#al.$(2014)K$Dias$e$Melão$(2009),$$Gouveia$
(2009)K$Garcia$(2011)K$Silva$(2009)$
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4.4.$Volume$de$Rifas$e$Festividades$ Lima$et#al.$(2014)K$Dias$e$Melão$(2009)$

5.)
Destinação)

dos)
Recurso)
Financeiro))

5.1.$Programas$de$computador$e$softwares$ Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Carvalho,$Bonamino$e$
Kappel$(2011)$

5.2.$Equipamentos$para$a$sala$de$informática$ Silva$(2014)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$
Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$

5.3.$Acervo$para$a$biblioteca$(livros,$assinaturas,$jornais)$ Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Carvalho,$Bonamino$e$
Kappel$(2011)K$Oliveira$(2014)$

5.4.$Reparos$Emergenciais$ Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)$

5.5.$Materiais$didáticos$ Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Carvalho,$Bonamino$e$
Kappel$(2011)$

5.6.$Outros$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$

5.7$Grau$de$autonomia$do$diretor$para$a$destinação$dos$recursos$financeiros$ Barbosa$e$Mello$(2015)K$Fernandes$et#al.$(2014)K$
Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)$

6.)Gestão)
do)Diretor)

6.1.$Grau$de$autonomia$do$diretor$no$processo$de$tomada$de$decisão$ Barbosa$e$Mello$(2015)$

6.2.$Participação$dos$stakeholders$no$processo$de$tomada$de$decisão$da$escola$
Mello$e$Luz$(2015)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$
Miranda$(2008)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)K$$

Komatsu$(2013)K$Martins$e$Silva$(2011)$$

$$$$6.2.1.$Comunidade$

Lima$et#al.$(2014)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$$
Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$Carvalho,$Bonamino$
e$Kappel$(2011)K$$Komatsu$(2013)K$Martins$e$Silva$

(2011)$$
$$$$6.2.2.$Setor$privado$ Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$$

$$$$6.2.3.$Governo$Municipal$
Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)K$Carvalho,$

Bonamino$e$Kappel$(2011)K$$Komatsu$(2013)K$Martins$
e$Silva$(2011)$$

$$$$6.2.4.$Colegiado/Conselho$escolar$

Lima$et#al.$(2014)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$
Miranda$e$Rodrigues$(2010)K$$Gouveia$(2009)K$
Miranda$(2008)K$$Komatsu$(2013)K$Martins$e$Silva$

(2011)$$
6.3.$Funcionamento$das$Escolas$nos$Finais$de$Semana$(FEFS$]$Escola$Aberta)$ Miranda$(2008)$

6.4.$Participação$dos$stakeholders$no$processo$de$avaliação$institucional$ Ferrarotto$e$Malavasi$(2015)K$Miranda$e$Rodrigues$
(2010)$
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$$$$6.4.1.$Professores$
Ferrarotto$e$Malavasi$(2015)K$Miranda$e$Rodrigues$

(2010)K$Miranda$(2008)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$
(2011)K$Garcia$(2011)K$Oliveira$(2014)K$$Komatsu$

(2013)K$Martins$e$Silva$(2011)$$

$$$$6.4.2.$Pais$de$alunos$

Lima$et#al.$(2014)K$Ferrarotto$e$Malavasi$(2015)K$
Miranda$e$Rodrigues$(2010)K$Miranda$(2008)K$

Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)K$Oliveira$(2014)K$
Garcia$(2011)K$Silva$(2009)K$$Komatsu$(2013)K$Martins$

e$Silva$(2011)$$

$$$$6.4.3.$Funcionários$
Ferrarotto$e$Malavasi$(2015)K$Miranda$e$Rodrigues$

(2010)K$Miranda$(2008)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$
(2011)K$Oliveira$(2014)K$$Komatsu$(2013)K$Martins$e$

Silva$(2011)$$

$$$$6.4.4.$Alunos$
Ferrarotto$e$Malavasi$(2015)K$Miranda$e$Rodrigues$

(2010)K$Miranda$(2008)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$
(2011)K$Garcia$(2011)K$Oliveira$(2014)K$$Komatsu$

(2013)K$Martins$e$Silva$(2011)$$
6.5.$Atendimento$Psicopedagógico$na$escola$ Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Miranda$(2008)$

6.6.$Acompanhamento$da$evasão$escolar/$desistência$do$aluno$ Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Barbosa$e$Wilhelm$
(2009)K$Miranda$(2008)$

6.7.$Ações/políticas$para$evitar$a$evasão/desistência$dos$alunos$ Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Barbosa$e$Wilhelm$
(2009)K$Miranda$(2008)$

6.8.$Acompanhamento$da$reprovação$escolar$ Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Barbosa$e$Wilhelm$
(2009)K$Miranda$(2008)$

6.9.$Ações/políticas$para$evitar$a$reprovação$escolar$ Lima$et#al.$(2014)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$
Barbosa$e$Wilhelm$(2009)K$Miranda$(2008)$

6.10.$Existência$de$um$planejamento$estratégico$escolar$(indicadores,$metas)$
Lima$et#al.$(2014)$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$
Miranda$e$Rodrigues$(2010)K$Miranda$(2008)$,$

Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)K$Mizrahi,$Canen$
(2012)K$Oliveira$(2014)$

6.11.$Impacto$das$avaliações$externas$no$processo$de$tomada$de$decisão$do$
diretor$ Lima$et#al.$(2014)K$Barbosa$e$Wilhelm$(2009)$
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6.12.$Acompanhamento$do$índice$de$absenteísmo$docente$ Chirin$e$Brand$(2015)$$Silva,$Bonamino$e$Ribeiro$
(2012)K$Miranda$e$Rodrigues$(2010)K$Miranda$(2008)$

6.13.$Existência$de$mecanismo$de$incentivo$ao$desempenho$docente$ Lima$et#al.$(2014)$

6.14.$Existência$de$reuniões$envolvendo$professores$do$ensino$fundamental$I$e$
II$

Ferrarotto$e$Malavasi$(2015)$Lima$et#al.$(2014)$$Silva,$
Bonamino$e$Ribeiro$(2012)K$Garcia$(2011)K$Oliveira$

(2014)$

6.15.$Preparação$específica$para$a$Prova$Brasil$ Mesquita$(2012)K$Andrews$e$Vries$(2012)K$Lima$
(2013)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$

6.16.$Carga$horária$das$disciplinas$de$Matemática$e$Português$(absoluta$e$
percentual)$ Andrews$e$Vries$(2012)$
6.17.$Organização$das$salas$de$aula$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$
$$$$6.17.1$Salas$do$ensino$fundamental$I$e$II$no$mesmo$período$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$
$$$$6.17.2$Salas$do$ensino$fundamental$I$e$II$em$períodos$distintos$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$
6.18.$Existência$de$mecanismo$para$que$os$alunos$sejam$alfabetizados$na$idade$
certa$ Lima$et#al.$(2014)$

7.)
Informações)
Adicionais)

7.1.$Avaliação$para$ingressar$na$Escola$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$
7.2.$Recebe$aluno$por$Transferência$ Miranda$(2008)$
7.3.$Transferência$compulsória$em$caso$de$reprovação$ Miranda$(2008)$
7.4.$Matrícula$por$zoneamento$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$
7.5.$Matrícula$por$escolha$da$família$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$
7.6.$Existência$de$sistema$de$progressão$continuada$ Gomes$(2010)$
7.7.$Ensino$fundamental$exclusivamente$público$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$
7.8.$Número$de$refeições$por$período$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$
7.9.$Refeição$farta,$variada$e$balanceada$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$

Fonte:$elaborado$pelo$autor$
$
Obs:$os$indicadores$mencionados$pelo$Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$foram$apontados$nas$discussões$em$grupo$para$

definição$das$práticas$que$deveriam$ser$investigadas$a$campo.$

$
$
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APÊNDICE)K)–)INSTRUMENTO)DE)PESQUISA)DO)DIRETOR)(ESCALA)DE)AVALIAÇÃO))
$
Quadro)23)<)Instrumento)de)pesquisa)do)Diretor)(Escala)de)Avaliação))

Indicador) Descrição)Atividade)
Discordo)Totalmente) Concordo)Totalmente)
1$ 2$ 3$ 4$ 5$ 6$ 7$ 8$ 9$ 10$

1.)Diretor)

1.1.$Formação$Acadêmica$(Graduação)$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$1.1.1.$Pedagogia$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$1.1.2.$Administração$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$1.1.3.$Licenciaturas$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$1.1.4.$Outros$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
1.2.$Cursos$Complementares$(Pós]graduação)$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$1.2.1.$Pedagogia$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$1.2.2.$Administração$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$1.2.3.$Licenciaturas$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$1.2.4.$Outros$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
1.3.$Experiência$Profissional$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$1.3.1.$Docente$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$1.3.2.$Coordenador$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$1.3.3.$Diretor$de$outra$escola$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$1.3.4.$Supervisor$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
1.4.$Processo$de$admissão$do$Diretor$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$1.4.1.$Indicação$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$1.4.2.$Eleição$pela$comunidade$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$1.4.3.$Concurso$público$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

1.5.$Grau$de$Cobrança$da$Comunidade$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

1.6.$Plano$de$Carreira$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

1.7.$Salário$Compatível$com$a$função$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
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2.)Relação)
com)a)SME)

2.1.$Participação$na$elaboração$do$estatuto$municipal$de$educação$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$$$$$$$2.1.1.$Comunidade$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$$$$$$$2.1.2.$Setor$Privado$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$$$$$$$2.1.3.$Governo$Municipal$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$$$$$$$2.1.4.$Docentes$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$$$$$$$2.1.5.$Diretores$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

2.2.$Frequência$de$reuniões$com$a$SME$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
2.3.$Gestão$democrática$no$processo$de$tomada$de$decisão$(Participação$no$
processo$de$tomada$de$decisão$da$SME)$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$2.3.1.$Comunidade$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$2.3.2.$Setor$privado$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$2.3.3.$Governo$Municipal$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$2.3.4.$Docentes$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$2.3.5.$Diretores$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

2.4.$Existência$de$um$planejamento$estratégico$da$SME$(indicadores,$metas)$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

2.5.$Impacto$dos$resultados$das$avaliações$externas$no$processo$de$tomada$de$
decisão$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

2.6.$Existência$de$ações$específicas$para$escolas$com$menor$desempenho$no$
IDEB$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

2.7.$Grau$de$alteração$do$quadro$de$funcionários$da$SME$ao$final$da$gestão$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

2.8.$Grau$de$alteração$dos$diretores$ao$final$da$gestão$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

2.9.$Continuidade$de$projetos$elaborados$na$gestão$anterior$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$2.9.1$projetos$da$SME$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$2.9.2$projetos$da$direção$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

2.10.$Existência$de$política$de$formação$continuada$para$diretores$e$docentes$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

2.11.$Oferecimento$de$capacitação$em$gestão$para$os$diretores$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
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2.12.$Acessibilidade$na$comunicação$com$o$secretário$de$educação$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

2.13.$Participação$na$escolha$do$material$didático$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$2.13.1.$Comunidade$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$2.13.2.$Diretores$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$2.13.3.$Docentes$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$2.13.4.$SME$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

2.14.$Ações/políticas$para$retenção$dos$diretores$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

2.15.$Ações/políticas$para$retenção$dos$docentes$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

4.)Captação)
de)Recursos)
Financeiros)

4.1.$Volume$de$projetos$Federais$e$Estaduais$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

4.2.$Volume$de$parcerias$(ONGs,$iniciativa$privada$e$IES)$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

4.3.$Montante$de$recursos$providos$da$APM$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

4.4.$Volume$de$Rifas$e$Festividades$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

5.)Destinação)
dos)Recurso)
Financeiro))

5.1.$Programas$de$computador$e$softwares$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

5.2.$Equipamentos$para$a$sala$de$informática$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
5.3.$Acervo$para$a$biblioteca$(livros,$assinaturas,$jornais)$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

5.4.$Reparos$Emergenciais$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
5.5.$Materiais$didáticos$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

5.6.$Outros$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

5.7$Grau$de$autonomia$do$diretor$para$a$destinação$dos$recursos$financeiros$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

6.)Gestão)do)
Diretor)

6.1.$Grau$de$autonomia$do$diretor$no$processo$de$tomada$de$decisão$
$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

6.2.$Participação$dos$stakeholders$no$processo$de$tomada$de$decisão$da$escola$
$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$6.2.1.$Comunidade$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$6.2.2.$Setor$privado$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$6.2.3.$Governo$Municipal$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$6.2.4.$Colegiado/Conselho$escolar$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
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6.3.$Funcionamento$das$Escolas$nos$Finais$de$Semana$(FEFS$]$Escola$Aberta)$
$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

6.4.$Participação$dos$stakeholders$no$processo$de$avaliação$institucional$
$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$6.4.1.$Professores$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$6.4.2.$Pais$de$alunos$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$6.4.3.$Funcionários$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$6.4.4.$Alunos$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
6.5.$Atendimento$Psicopedagógico$na$escola$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
6.6.$Acompanhamento$da$evasão$escolar/$desistência$do$aluno$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
6.7.$Ações/políticas$para$evitar$a$evasão/desistência$dos$alunos$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
6.8.$Acompanhamento$da$reprovação$escolar$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
6.9.$Ações/políticas$para$evitar$a$reprovação$escolar$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

6.10.$Existência$de$um$planejamento$estratégico$escolar$(indicadores,$metas)$
$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

6.11.$Impacto$das$avaliações$externas$no$processo$de$tomada$de$decisão$do$
diretor$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
6.12.$Acompanhamento$do$índice$de$absenteísmo$docente$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

6.13.$Existência$de$mecanismo$de$incentivo$ao$desempenho$docente$
$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

6.14.$Existência$de$reuniões$envolvendo$professores$do$ensino$fundamental$I$e$II$
$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

6.15.$Preparação$específica$para$a$Prova$Brasil$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
6.16.$Carga$horária$das$disciplinas$de$Matemática$e$Português$(absoluta$e$
percentual)$ $$
6.17.$Organização$das$salas$de$aula$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$$$$6.17.1$Salas$do$ensino$fundamental$I$e$II$no$mesmo$período$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$6.17.2$Salas$do$ensino$fundamental$I$e$II$em$períodos$distintos$
$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
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6.18.$Existência$de$mecanismo$para$que$os$alunos$sejam$alfabetizados$na$idade$
certa$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

7.)
Informações)
Adicionais)

7.1.$Avaliação$para$ingressar$na$Escola$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
7.2.$Recebe$aluno$por$Transferência$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
7.3.$Transferência$compulsória$em$caso$de$reprovação$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
7.4.$Matrícula$por$zoneamento$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
7.5.$Matrícula$por$escolha$da$família$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
7.6.$Existência$de$sistema$de$progressão$continuada$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
7.7.$Ensino$fundamental$exclusivamente$público$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
7.8.$Número$de$refeições$por$período$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

7.9.$Refeição$farta,$variada$e$balanceada$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$
$
$
Obs:$as$células$em$amarelo$dependem$da$análise$do$investigador$e$as$células$em$preto$indicam$que$a$escala$inerente$àquela$coluna$não$é$considerada$para$

aquele$determinado$indicador$(denotando$indicadores$binários$ou$que$são$compostos$por$subdivisões$mostradas$em$seguida$do$mesmo).$
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APÊNDICE)L)–)INSTRUMENTO)DE)PESQUISA)DO)DIRETOR)(QUESTÕES)POR)INDICADOR))
$
Quadro)24)<)Instrumento)de)pesquisa)do)Diretor)(Questões)por)indicador))

Indicador) Descrição)Atividade) Questões)

1.)Diretor)

1.1.$Formação$Acadêmica$(Graduação)$ 5]B$
$$$$1.1.1.$Pedagogia$ 5]B$
$$$$1.1.2.$Administração$ 5]B$
$$$$1.1.3.$Licenciaturas$ 5]B$
$$$$1.1.4.$Outros$ 5]B$
1.2.$Cursos$Complementares$(Pós]graduação)$ 6]B$
$$$$1.2.1.$Pedagogia$ 6]B$
$$$$1.2.2.$Administração$ 6]B$
$$$$1.2.3.$Licenciaturas$ 6]B$
$$$$1.2.4.$Outros$ 6]B$
1.3.$Experiência$Profissional$ 8]B$
$$$$1.3.1.$Docente$ 8]B$
$$$$1.3.2.$Coordenador$ 8]B$
$$$$1.3.3.$Diretor$de$outra$escola$ 8]B$
$$$$1.3.4.$Supervisor$ 8]B$
1.4.$Processo$de$admissão$do$Diretor$ 11]AK11]B$
$$$$1.4.1.$Indicação$ 11]AK11]B$
$$$$1.4.2.$Eleição$pela$comunidade$ 11]AK11]B$
$$$$1.4.3.$Concurso$público$ 11]AK11]B$
1.5.$Grau$de$Cobrança$da$Comunidade$ 12]B$

2.)Relação)com)a)
SME)

2.1.$Nível$de$participação$na$elaboração$do$estatuto$municipal$de$
educação$ 9]AK17]BK6]CK8]E$



296$

$

$$$$$$$$$$2.1.1.$Comunidade$ 9$a)$]$AK17$a)$]$BK6$a)$]$CK8$a)$]$E$
$$$$$$$$$$2.1.2.$Setor$Privado$ 9$b)$]$AK17$b)$]$BK6$b)$]$CK8$b)$]$E$
$$$$$$$$$$2.1.3.$Governo$Municipal$ 9$c)$]$AK17$c)$]$BK6$c)$]$CK8$c)$]$E$
$$$$$$$$$$2.1.4.$Docentes$ 9$d)$]$AK17$d)$]$BK6$d)$]$CK8$d)$]$E$
$$$$$$$$$$2.1.5.$Diretores$ 9$e)$]$AK17$e)$]$BK6$e)$]$CK8$e)$]$E$
2.2.$Frequência$de$reuniões$com$a$SME$ 13]AK13$f)$]$B$
2.3.$Grau$de$participação$na$tomada$de$decisão$da$SME$ 22]AK25]BK10]CK7]E$
$$$2.3.1.$Comunidade$ 22$a)$]$AK25$a)$]$BK10$a)$]$CK7]E$
$$$2.3.2.$Setor$privado$ 22$b)$]$AK25$b)$]$BK10$b)$]$C$
$$$2.3.3.$Governo$Municipal$ 22$c)$]$AK25$c)$]$BK10$c)$]$C$
$$$2.3.4.$Docentes$ 22$d)$]$AK25$d)$]$BK10$d)$]$C$
$$$2.3.5.$Diretores$ 22$e)$]$AK25$e)$]$BK10$e)$]$C$
2.4.$Existência$de$um$planejamento$estratégico$da$SME$(indicadores,$
metas)$ 14]AK14]BK7]C$
2.5.$Impacto$dos$resultados$das$avaliações$externas$no$processo$de$
tomada$de$decisão$ 18]AK15]BK8]C$
2.6.$Existência$de$ações$específicas$para$escolas$com$menor$
desempenho$no$IDEB$ 20]AK16]BK14]C$
2.7.$Grau$de$alteração$do$quadro$de$funcionários$da$SME$ao$final$da$
gestão$ 28]AK36]BK22]C$
2.8.$Grau$de$alteração$dos$diretores$ao$final$da$gestão$ 29]AK37]BK23]C$
2.9.$Continuidade$de$projetos$elaborados$na$gestão$anterior$ 16]AK]$
$$$$2.9.1$projetos$da$SME$ 16]AK26$d)$]$B$
$$$$2.9.2$projetos$da$direção$ 29]B$
2.10.$Existência$de$política$de$formação$continuada$para$diretores$e$
docentes$ 24]AK21]BK54]C$
2.11.$Oferecimento$de$capacitação$em$gestão$para$os$diretores$ 25]AK7]B$
2.12.$Grau$de$acessibilidade$na$comunicação$com$o$secretário$de$
educação$ 31]AK13$f)$]$BK11]C$
2.13.$Participação$na$escolha$do$material$didático$ 32]AK27]BK43]CK15]E$



297$

$

$$$$2.13.1.$Comunidade$ 32$a)$]$AK27$a)$]$BK43$a)$]$CK15]E$
$$$$2.13.2.$Diretores$ 32$b)$]$AK27$b)$]$BK43$b)$]$C$
$$$$2.13.3.$Docentes$ 32$c)$]$AK27$c)$]$BK43$c)$]$C$
$$$$2.13.4.$SME$ 32$d)$]$AK27$d)$]$BK43$d)$]$C$
2.14.$Ações/políticas$para$retenção$dos$diretores$ 23]AK18]B$K$20]B$K$21]BK12]C$

2.15.$Ações/políticas$para$retenção$dos$docentes$ 23]AK19]B$K$20]B$K$21]BK13]C$K$55]C$K$
56]C$K$57]C$K$58]C$K$59]C$K$60]C$

3.)Plano)de)
Carreira)do)Diretor)

3.1.$Plano$de$Carreira$ 43]AK20]B$
3.2.$Salário$Compatível$com$a$função$ 42]AK22]B$K$23]B$

4.)Captação)de)
Recursos)
Financeiros)

4.1.$Volume$de$projetos$Federais$e$Estaduais$ 34]AK43$a),b)$]$B$
4.2.$Volume$de$parcerias$(ONGs,$iniciativa$privada$e$IES)$ 35]AK43$c)$]$B$
4.3.$Montante$de$recursos$providos$da$APM$ 75]BK11]E$
4.4.$Volume$de$Rifas$e$Festividades$ 44]B$

5.)Destinação)dos)
Recurso)
Financeiro))

5.1.$Programas$de$computador$e$softwares$ 41$a)$]$AK45$a)$]$B$
5.2.$Equipamentos$para$a$sala$de$informática$ 41$b)$]$AK45$b)$]$B$
5.3.$Acervo$para$a$biblioteca$(livros,$assinaturas,$jornais)$ 41$c)$]$AK45$c)$]$B$
5.4.$Reparos$Emergenciais$ 41$d)$]$AK45$d)$]$B$
5.5.$Materiais$didáticos$ 41$e)$]$AK45$e)$]$B$
5.6.$Outros$ 41$f)$]$AK45$f)$]$B$
5.7$Grau$de$autonomia$do$diretor$para$a$destinação$dos$recursos$
financeiros$ 42]B$

6.)Gestão)do)
Diretor)

6.1.$Grau$de$autonomia$do$diretor$no$processo$de$tomada$de$decisão$ 30]B$
6.2.$Participação$dos$stakeholders$no$processo$de$tomada$de$decisão$
da$escola$ 32]BK18]C$
$$$$6.2.1.$Comunidade$ 32$a)$]$BK18$a)$]$CK14]E$
$$$$6.2.2.$Setor$privado$ 32$b)$]$BK18$b)$]$C$
$$$$6.2.3.$Governo$Municipal$ 32$c)$]$BK18$c)$]$C$
$$$$6.2.4.$Colegiado/Conselho$escolar$ 32$d)$]$BK18$d)$]$CK14]E$
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6.3.$Funcionamento$das$Escolas$nos$Finais$de$Semana$(FEFS$]$Escola$
Aberta)$ 84]BK74]CK23]DK17]E$
6.4.$Avaliação$Institucional$ 33]BK19]CK24]DK14]E$
$$$$6.4.1.$Professores$ 33$a)$]$BK19$a)$]$C$
$$$$6.4.2.$Pais$de$alunos$ 33$b)$]$BK19$b)$]$CK14]E$
$$$$6.4.3.$Funcionários$ 33$c)$]$BK19$c)$]$C$
$$$$6.4.4.$Alunos$ 33$d)$]$BK19$d)$]$CK24]D$
6.5.$Atendimento$Psicopedagógico$na$escola$ 63]BK45]CK25]DK32]E$
6.6.$Existência$de$mecanismo$de$combate$à$evasão$e/ou$repetência$
escolar$ 53]BK44]C$K$69]CK28]E$
6.7.$Existência$de$um$planejamento$estratégico$escolar$(indicadores,$
metas)$ 31]B$K$35]BK16]C$
6.8.$Impacto$das$avaliações$externas$no$processo$de$tomada$de$decisão$
do$diretor$ 34]BK17]C$
6.9.$Acompanhamento$do$índice$de$absenteísmo$docente$ 39]BK9]C$
6.10.$Existência$de$mecanismo$de$incentivo$ao$desempenho$docente$ 40]BK57]C$K$58]C$K$59]C$
6.11.$Existência$de$reuniões$envolvendo$professores$do$ensino$
fundamental$I$e$II$ 41]BK26]C$
6.12.$Preparação$específica$para$a$Prova$Brasil$ 54]BK33]C$
6.13.$Carga$horária$das$disciplinas$de$Matemática$e$Português$(absoluta$
e$percentual)$ 52]BK15]C$
6.14.$Organização$das$salas$de$aula$ 64]BK63]C$
$$$$6.14.1$Salas$do$ensino$fundamental$I$e$II$no$mesmo$período$ 64]BK63]C$
$$$$6.14.2$Salas$do$ensino$fundamental$I$e$II$em$períodos$distintos$ 64]BK63]C$
6.15.$Existência$de$mecanismo$para$que$os$alunos$sejam$alfabetizados$
na$idade$certa$ 65]BK66]CK29]E$

7.)Informações)
Adicionais)

7.1.$Avaliação$para$ingressar$na$Escola$ 82]BK70]CK1]DK3]E$
7.2.$Recebe$aluno$por$Transferência$ 61]BK72]C$
7.3.$Transferência$compulsória$em$caso$de$reprovação$ 62]BK73]C$
7.4.$Matrícula$por$zoneamento$ 46]AK81]BK64]CK2]E$
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7.5.$Matrícula$por$escolha$da$família$ 46]AK81]BK64]CK2]E$
7.6.$Existência$de$sistema$de$progressão$continuada$ 50]AK50]BK29]C$K$61]CK20]DK12]E$
7.7.$Ensino$fundamental$exclusivamente$público$ 52]AK80]BK62]CK1]E$
7.8.$Número$de$refeições$por$período$ 79$b)$]$BK75$a)$]$CK22]DK31]E$
7.9.$Refeição$farta,$variada$e$balanceada$ 79$c)$]$BK75$b)$]$CK22]DK31]E$

Fonte:$elaborado$pelo$autor$
$
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APÊNDICE)M)–)INSTRUMENTO)DE)PESQUISA)PEDAGÓGICO)(AUTORES)POR)INDICADOR))
Quadro)25)<)Instrumento)de)pesquisa)Pedagógico)(Autores)por)Indicador))

Indicador) Descrição)Atividade) Autores)

1.)
Desempenho)

Prova)
Português)

1.1.$Grau$de$autonomia$do$docente$no$ensino$dessa$disciplina$ Brandão$e$Carvalho$(2015)$

1.2.$Frequência$de$leitura$dos$alunos$ Miranda$(2008)$

1.3.$Frequência$da$rotatividade$dos$professores$nessa$disciplina$ Chirin$e$Brand$(2015)K$Miranda$(2008)$

1.4.$Frequência$que$o$docente$acompanha$o$desempenho$do$aluno$ Silva,$Bonamino$e$Ribeiro$(2012)$,$Miranda$(2008)$

1.5.$Recuperação$paralela$e$reforço$no$contraturno$
Ferrarotto$e$Malavasi$(2015)$Lima$et#al.$(2014)K$Silva,$Bonamino$e$
Ribeiro$(2012)K$Brandão$e$Carvalho$(2015)K$Nardi,$Schneider$e$

Rios$(2014)$

1.6.$Projetos$que$colaborem$para$melhor$desempenho$na$disciplina$ Miranda$e$Rodrigues$(2010)K$Miranda$(2008)K$Garcia$(2011)$
1.7.$Distribuição$da$carga$horária$ou$da$grade$curricular$com$os$
requisitos$avaliados$na$Prova$Brasil$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$

1.8.$Preparação$específica$para$a$Prova$Brasil$ Mesquita$(2012)K$Andrews$e$Vries$(2012)K$Lima$(2013)K$Carvalho,$
Bonamino$e$Kappel$(2011)$

2.)
Desempenho)
Prova)de)
Matemática)

2.1.$Grau$de$autonomia$do$docente$no$ensino$dessa$disciplina$ Brandão$e$Carvalho$(2015)$

2.2.$Frequência$que$o$docente$acompanha$o$desempenho$do$aluno$ Silva,$Bonamino$e$Ribeiro$(2012)K$Miranda$(2008)$

2.3.$Frequência$da$rotatividade$dos$professores$nessa$disciplina$ Chirin$e$Brand$(2015)K$Miranda$(2008)$

2.4.$Recuperação$paralela$e$reforço$no$contraturno$
Ferrarotto$e$Malavasi$(2015)$Lima$et#al.$(2014)K$Silva,$Bonamino$e$
Ribeiro$(2012)K$Brandão$e$Carvalho$(2015)K$Nardi,$Schneider$e$

Rios$(2014)$
2.5.$Projetos$que$colaborem$para$um$melhor$desempenho$na$
disciplina$ Miranda$e$Rodrigues$(2010)K$Miranda$(2008)K$Garcia$(2011)$

2.6.$Distribuição$da$carga$horária$ou$da$grade$curricular$com$os$
requisitos$avaliados$na$Prova$Brasil$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$

2.7.$Preparação$específica$para$a$Prova$Brasil$ Mesquita$(2012)$Andrews$e$Vries$(2012)$Lima$(2013)K$Carvalho,$
Bonamino$e$Kappel$(2011)$

3.Participação)
da)Família) 3.1.$Grau$de$participação$dos$pais$nas$reuniões$ Lima$et#al.$(2014)K$Barbosa$e$Mello$(2015)K$Barbosa$e$Wilhelm$

(2009)K$Miranda$(2008)K$Garcia$(2011)K$Silva$(2009)$
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3.2.$Grau$de$participação$dos$pais$em$eventos$da$escola$ Lima$et#al.$(2014)K$Barbosa$e$Wilhelm$(2009)K$Miranda$(2008)K$
Garcia$(2011)K$Silva$(2009)$

3.3.$Contribuição$na$manutenção$da$estrutura$física$escolar$ Barbosa$e$Wilhelm$(2009)K$Miranda$(2008)K$Garcia$(2011)K$Silva$
(2009)$

3.4.$Grau$de$participação$dos$pais$na$APM$ Barbosa$e$Wilhelm$(2009)K$Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$
Garcia$(2011)K$Silva$(2009)$

3.5.$Frequência$do$acompanhamento$dos$pais$nos$deveres$
escolares$dos$filhos$

Lima$et#al.$(2014)K$Barbosa$e$Wilhelm$(2009)K$Miranda$(2008)K$
Garcia$(2011)K$Silva$(2009)$

3.6.$Apoio$dos$pais$na$validação$das$ações$da$escola$ Lima$et#al.$(2014)K$Barbosa$e$Wilhelm$(2009)K$Garcia$(2011)K$Silva$
(2009)$

3.7.$Frequência$com$que$os$pais$utilizam$o$transporte$público$para$
ir$à$escola$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$

4.)Reprovação)
Discente)e)
Sistema)
Disciplinar)

4.1.$Autonomia$do$docente$no$processo$de$reprovação$do$aluno$ Brandão$e$Carvalho$(2015)K$Miranda$(2008)$

4.2.$Existência$de$sistema$de$reprovação$ Gomes$(2010)KMiranda$(2008)$

4.3.$Existência$de$regras$claras$e$definidas$do$sistema$disciplinar$ Lima$et#al.$(2014)$Silva,$Bonamino$e$Ribeiro$(2012)$,$Miranda$
(2008)$

4.4.$Grau$de$disciplina$no$comportamento$discente$ Silva,$Bonamino$e$Ribeiro$(2012)K$Miranda$(2008)$
4.5.$Respeito$dos$discentes$em$relação$à$figura$do$professor,$
diretor$e$funcionários$ Silva,$Bonamino$e$Ribeiro$(2012)$$Miranda$(2008)$

5.)Laboratório)
de)Informática)

5.1.$Existência$de$laboratório$de$informática$na$escola$
Silva$(2014)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Miranda$e$

Rodrigues$(2010)K$$Gouveia$(2009)K$Gomes$(2010)K$Carvalho,$
Bonamino$e$Kappel$(2011)$

5.2.$Frequência$das$aulas$de$informática$ Silva$(2014)K$Miranda$e$Rodrigues$(2010)K$Carvalho,$Bonamino$e$
Kappel$(2011)$

5.3.$Número$de$computadores$
Silva$(2014)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Miranda$e$

Rodrigues$(2010)K$$Gouveia$(2009)K$Gomes$(2010)K$Carvalho,$
Bonamino$e$Kappel$(2011)$

6.)Biblioteca)

6.1.$Tamanho$do$acervo$da$biblioteca$
Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Miranda$e$Rodrigues$(2010)K$Diaz$
(2012)K$$Gouveia$(2009)K$Gomes$(2010)K$Carvalho,$Bonamino$e$

Kappel$(2011)K$Oliveira$(2014)$

6.2.$Variedade$do$acervo$da$biblioteca$
Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Miranda$e$Rodrigues$(2010)K$Diaz$
(2012)K$$Gouveia$(2009)K$Gomes$(2010)K$Carvalho,$Bonamino$e$

Kappel$(2011)K$Oliveira$(2014)$
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7.)Sala)de)
Leitura)

7.1.$Existência$de$sala$de$leitura$na$escola$ Diaz$(2012)$

7.2.$Frequência$de$utilização$da$sala$de$leitura$ Diaz$(2012)K$Miranda$(2008)$

8.)Alunos)

8.1.$Valorização$do$discente$em$relação$à$vaga$conquistada$
através$de$processo$seletivo$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$

8.2.$Frequência$com$que$os$alunos$utilizam$o$transporte$público$
para$ir$à$escola$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$

8.3.$Número$de$matrículas$ Diaz$(2012)K$Gomes$(2010)K$Miranda$(2008)$

9.)Docentes)

9.1.$Porcentagem$de$docentes$pertencentes$ao$gênero$feminino$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$

9.2.$Porcentagem$dos$docentes$com$magistério$concluído$

Ferrarotto$e$Malavasi$(2015)K$Chirin$e$Brand$(2015)K$Tavarez$
(2015)K$Lima$(2013)K$Silva$(2014)K$Silva,$Bonamino$e$Ribeiro$
(2012)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Diaz$(2012)K$Cadraval$

(2010)K$Miranda$(2008)$

9.3.$Porcentagem$dos$docentes$com$curso$de$licenciatura$
concluído$

Ferrarotto$e$Malavasi$(2015)K$Chirin$e$Brand$(2015)K$Tavarez$
(2015)K$Lima$(2013)K$Silva$(2014)K$Silva,$Bonamino$e$Ribeiro$
(2012)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Diaz$(2012)K$Miranda$

(2008)$

9.4.$Porcentagem$dos$docentes$com$ensino$superior$concluído$

Ferrarotto$e$Malavasi$(2015)K$Chirin$e$Brand$(2015)K$Tavarez$
(2015)K$Lima$(2013)K$Silva$(2014)K$Silva,$Bonamino$e$Ribeiro$
(2012)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Diaz$(2012)K$Cadraval$

(2010)K$Gomes$(2010)K$Miranda$(2008)$

9.5.$Porcentagem$dos$docentes$com$especialização$concluída$

Ferrarotto$e$Malavasi$(2015)K$Chirin$e$Brand$(2015)K$Tavarez$
(2015)K$Lima$(2013)K$Silva$(2014)K$Silva,$Bonamino$e$Ribeiro$
(2012)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Diaz$(2012)K$Cadraval$

(2010)K$Miranda$(2008)$

9.6.$Número$de$docentes$ Gomes$(2010)K$Miranda$(2008)$

10.)
Informações)
adicionais)

10.1.$Estatuto$municipal$de$educação$ Barbosa$e$Mello$(2015)K$Miranda$(2008)K$Carvalho,$Bonamino$e$
Kappel$(2011)$

$$$$10.1.1.$Frequência$de$atualização$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$

$$$$10.1.2.$Participação$na$elaboração$do$estatuto$
Barbosa$e$Mello$(2015)K$$Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$

Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)K$$Komatsu$(2013)K$Martins$e$
Silva$(2011)$$
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$$$$$$$$$$10.1.2.1.$Comunidade$
Barbosa$e$Mello$(2015)K$$Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$

Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)K$$Komatsu$(2013)K$Martins$e$
Silva$(2011)$$

$$$$$$$$$$10.1.2.2.$Setor$Privado$ Barbosa$e$Mello$(2015)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$$

$$$$$$$$$$10.1.2.3.$Governo$Municipal$
Barbosa$e$Mello$(2015)K$Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$

Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)K$$Komatsu$(2013)K$Martins$e$
Silva$(2011)$$

$$$$$$$$$$10.1.2.4.$Docentes$
Barbosa$e$Mello$(2015)K$Miranda$e$Rodrigues$(2010)K$$Gouveia$
(2009)K$Miranda$(2008)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)K$$

Komatsu$(2013)K$Martins$e$Silva$(2011)$$

$$$$$$$$$$10.1.2.5.$Diretores$
Barbosa$e$Mello$(2015)K$Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$

Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)K$$Komatsu$(2013)K$Martins$e$
Silva$(2011)$$

10.2.$Participação$dos$stakeholders$no$processo$de$tomada$de$
decisão$da$escola$

Mello$e$Luz$(2015)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Miranda$
(2008)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)K$$Komatsu$(2013)K$

Martins$e$Silva$(2011)$$

$$$10.2.1.$Comunidade$
Lima$et#al.$(2014)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$$Gouveia$
(2009)K$Miranda$(2008)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)K$$

Komatsu$(2013)K$Martins$e$Silva$(2011)$$

$$$10.2.2.$Setor$privado$ Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$$

$$$10.2.3.$Governo$Municipal$ Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)K$Carvalho,$Bonamino$e$
Kappel$(2011)K$$Komatsu$(2013)K$Martins$e$Silva$(2011)$$

$$$10.2.4.$Colegiado/Conselho$escolar$
Lima$et#al.$(2014)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Miranda$e$
Rodrigues$(2010)K$$Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$$Komatsu$

(2013)K$Martins$e$Silva$(2011)$$

10.3.$Existência$de$um$planejamento$estratégico$(indicadores,$
metas)$

Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Miranda$(2008)K$Carvalho,$
Bonamino$e$Kappel$(2011)K$Mizrahi,$Canen$(2012)K$Oliveira$
(2014)K$Lima$et#al.$(2014)K$Miranda$e$Rodrigues$(2010)K$

$$$$10.3.1.$SME$
Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$$Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$
Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)K$Mizrahi$e$Canen$(2012)K$

Oliveira$(2014)$

$$$$10.3.2.$Escola$
Lima$et#al.$(2014)$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Miranda$e$

Rodrigues$(2010)K$Miranda$(2008)$,$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$
(2011)K$Mizrahi,$Canen$(2012)K$Oliveira$(2014)$
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10.3.$Impacto$dos$resultados$das$avaliações$externas$no$processo$
de$tomada$de$decisão$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$

$$$$10.3.1.$SME$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$

$$$$10.3.2.$Escola$ Lima$et#al.$(2014)$

10.4.$Existência$de$ações$específicas$para$escolas$com$menor$
desempenho$no$IDEB$

Barbosa$e$Mello$(2015)$Lima$(2013)K$$Machado$e$Alavarse$(2014)$
K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$

(2011)$
10.5.$Continuidade$de$projetos$elaborados$na$gestão$anterior$ Cardoso$e$Magalhães$(2012)K$$Gouveia$(2009)$

$$$$10.5.1$projetos$da$SME$ Cardoso$e$Magalhães$(2012)K$$Gouveia$(2009)$

$$$$10.5.2$projetos$da$direção$ Cardoso$e$Magalhães$(2012)K$$Gouveia$(2009)$

10.6.$Existência$de$política$de$formação$continuada$para$diretores$e$
docentes$

Ferrarotto$e$Malavasi$(2015)K$Chirin$e$Brand$(2015)K$Tavarez$
(2015)K$Lima$(2013)K$Silva$(2014)K$Silva,$Bonamino$e$Ribeiro$
(2012)K$Nardi,$Schneider$e$Rios$(2014)K$Miranda$(2008)K$

Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)$

10.7.$Acessibilidade$na$comunicação$com$o$secretário$de$educação$ Mesquita$(2012)K$Miranda$(2008)K$Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$
(2011)K$Garcia$(2011)$K$Oliveira$(2014)$

10.8.$Acessibilidade$na$comunicação$com$o$diretor$ Carvalho,$Bonamino$e$Kappel$(2011)K$Garcia$(2011)$

10.9.$Participação$na$escolha$do$material$didático$
Lima$et#al.$(2014)K$Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$Carvalho,$
Bonamino$e$Kappel$(2011)K$$Komatsu$(2013)K$Martins$e$Silva$

(2011)$$

$$$$10.9.1.$Comunidade$
Lima$et#al.$(2014)K$Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$Carvalho,$
Bonamino$e$Kappel$(2011)K$$Komatsu$(2013)K$Martins$e$Silva$

(2011)$$

$$$$10.9.2.$Diretores$
Lima$et#al.$(2014)K$Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$Carvalho,$
Bonamino$e$Kappel$(2011)K$$Komatsu$(2013)K$Martins$e$Silva$

(2011)$$

$$$$10.9.3.$Docentes$
Lima$et#al.$(2014)K$Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$Carvalho,$
Bonamino$e$Kappel$(2011)K$$Komatsu$(2013)K$Martins$e$Silva$

(2011)$$

$$$$10.9.4.$SME$ Lima$et#al.$(2014)K$Gouveia$(2009)K$Miranda$(2008)K$Carvalho,$
Bonamino$e$Kappel$(2011)K$$Komatsu$(2013)$

10.11.$Ações/políticas$para$retenção$dos$diretores$ Garcia$(2011)$
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10.12.$Ações/políticas$para$retenção$dos$docentes$ Cadraval$(2010)K$Garcia$(2011)K$Miranda$(2008)$K$Miranda$e$
Rodrigues$(2010)$

10.13.$Número$de$funcionários$ Miranda$e$Rodrigues$(2010)K$Gomes$(2010)K$Miranda$(2008)$

10.14.$Matrícula$por$zoneamento$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$

10.15.$Matrícula$por$escolha$da$família$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$

10.16.$Existência$de$sistema$de$progressão$continuada$ Gomes$(2010)$

10.17.$Ensino$fundamental$exclusivamente$público$ Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$
$
Obs:$os$indicadores$mencionados$pelo$Grupo$de$Estudos$em$Eficiência$(GREFIC)$foram$apontados$nas$discussões$em$grupo$para$

definição$das$práticas$que$deveriam$ser$investigadas$a$campo.$

$
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APÊNDICE)N)–)INSTRUMENTO)DE)PESQUISA)PEDAGÓGICO)(ESCALA)DE)AVALIAÇÃO))
$
Quadro)26)<)Instrumento)de)pesquisa)Pedagógico)(Escala)de)Avaliação))

Indicador) Descrição)Atividade)
Discordo)Totalmente) Concordo)Totalmente)
1$ 2$ 3$ 4$ 5$ 6$ 7$ 8$ 9$ 10$

1.)Desempenho)
Prova)

Português)

1.1.$Grau$de$autonomia$do$docente$no$ensino$dessa$disciplina$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

1.2.$Frequência$de$leitura$dos$alunos$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

1.3.$Frequência$da$rotatividade$dos$professores$nessa$disciplina$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

1.4.$Frequência$que$o$docente$acompanha$o$desempenho$do$aluno$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

1.5.$Recuperação$paralela$e$reforço$no$contraturno$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

1.6.$Projetos$que$colaborem$para$melhor$desempenho$na$disciplina$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

1.7.$Distribuição$da$carga$horária$ou$da$grade$curricular$com$os$requisitos$
avaliados$na$Prova$Brasil$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

1.8.$Preparação$específica$para$a$Prova$Brasil$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

2.)Desempenho)
Prova)de)
Matemática)

2.1.$Grau$de$autonomia$do$docente$no$ensino$dessa$disciplina$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

2.2.$Frequência$que$o$docente$acompanha$o$desempenho$do$aluno$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
2.3.$Frequência$da$rotatividade$dos$professores$nessa$disciplina$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

2.4.$Recuperação$paralela$e$reforço$no$contraturno$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

2.5.$Projetos$que$colaborem$para$um$melhor$desempenho$na$disciplina$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

2.6.$Distribuição$da$carga$horária$ou$da$grade$curricular$com$os$requisitos$
avaliados$na$Prova$Brasil$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

2.7.$Preparação$específica$para$a$Prova$Brasil$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

3.Participação)
da)Família)

3.1.$Grau$de$participação$dos$pais$nas$reuniões$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

3.2.$Grau$de$participação$dos$pais$em$eventos$da$escola$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

3.3.$Contribuição$na$manutenção$da$estrutura$física$escolar$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

3.4.$Grau$de$participação$dos$pais$na$APM$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
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3.5.$Frequência$do$acompanhamento$dos$pais$nos$deveres$escolares$dos$
filhos$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

3.6.$Apoio$dos$pais$na$validação$das$ações$da$escola$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

3.7.$Frequência$com$que$os$pais$utilizam$o$transporte$público$para$ir$à$
escola$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

4.)Reprovação)
Discente)e)
Sistema)
Disciplinar)

4.1.$Autonomia$do$docente$no$processo$de$reprovação$do$aluno$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

4.2.$Existência$de$sistema$de$reprovação$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

4.3.$Existência$de$regras$claras$e$definidas$do$sistema$disciplinar$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
4.4.$Grau$de$disciplina$no$comportamento$discente$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
4.5.$Respeito$dos$discentes$em$relação$à$figura$do$professor,$diretor$e$
funcionários$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

5.)Laboratório)
de)Informática)

5.1.$Existência$de$laboratório$de$informática$na$escola$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

5.2.$Frequência$das$aulas$de$informática$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

5.3.$Número$de$computadores$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

6.)Biblioteca)
6.1.$Tamanho$do$acervo$da$biblioteca$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

6.2.$Variedade$do$acervo$da$biblioteca$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

7.)Sala)de)
Leitura)

7.1.$Existência$de$sala$de$leitura$na$escola$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

7.2.$Frequência$de$utilização$da$sala$de$leitura$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

8.)Alunos)

8.1.$Valorização$do$discente$em$relação$à$vaga$conquistada$através$de$
processo$seletivo$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

8.2.$Frequência$com$que$os$alunos$utilizam$o$transporte$público$para$ir$à$
escola$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

8.3.$Número$de$matrículas$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

9.)Docentes)

9.1.$Porcentagem$de$docentes$pertencentes$ao$gênero$feminino$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

9.2.$Porcentagem$dos$docentes$com$magistério$concluído$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

9.3.$Porcentagem$dos$docentes$com$curso$de$licenciatura$concluído$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

9.4.$Porcentagem$dos$docentes$com$ensino$superior$concluído$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

9.5.$Porcentagem$dos$docentes$com$especialização$concluída$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

9.6.$Número$de$docentes$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
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10.)
Informações)
adicionais)

10.1.$Estatuto$municipal$de$educação$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$10.1.1.$Frequência$de$atualização$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$10.1.2.$Participação$na$elaboração$do$estatuto$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$$$$$$$10.1.2.1.$Comunidade$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$$$$$$$10.1.2.2.$Setor$Privado$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$$$$$$$10.1.2.3.$Governo$Municipal$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$$$$$$$10.1.2.4.$Docentes$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$$$$$$$10.1.2.5.$Diretores$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

10.2.$Participação$dos$stakeholders$no$processo$de$tomada$de$decisão$da$
escola$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$10.2.1.$Comunidade$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$10.2.2.$Setor$privado$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$10.2.3.$Governo$Municipal$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$10.2.4.$Colegiado/Conselho$escolar$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

10.3.$Existência$de$um$planejamento$estratégico$(indicadores,$metas)$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$10.3.1.$SME$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$10.3.2.$Escola$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

10.3.$Impacto$dos$resultados$das$avaliações$externas$no$processo$de$
tomada$de$decisão$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$10.3.1.$SME$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$10.3.2.$Escola$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

10.4.$Existência$de$ações$específicas$para$escolas$com$menor$desempenho$
no$IDEB$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

10.5.$Continuidade$de$projetos$elaborados$na$gestão$anterior$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$10.5.1$projetos$da$SME$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$10.5.2$projetos$da$direção$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
10.6.$Existência$de$política$de$formação$continuada$para$diretores$e$
docentes$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

10.7.$Acessibilidade$na$comunicação$com$o$secretário$de$educação$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
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10.8.$Acessibilidade$na$comunicação$com$o$diretor$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
10.9.$Participação$na$escolha$do$material$didático$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$10.9.1.$Comunidade$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$10.9.2.$Diretores$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$10.9.3.$Docentes$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$10.9.4.$SME$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

10.11.$Ações/políticas$para$retenção$dos$diretores$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

10.12.$Ações/políticas$para$retenção$dos$docentes$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

10.13.$Número$de$funcionários$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

10.14.$Matrícula$por$zoneamento$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

10.15.$Matrícula$por$escolha$da$família$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

10.16.$Existência$de$sistema$de$progressão$continuada$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

10.17.$Ensino$fundamental$exclusivamente$público$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$
$
Obs:,$as$células$em$amarelo$dependem$da$análise$do$investigador$e$as$células$em$preto$indicam$que$a$escala$inerente$àquela$coluna$não$é$considerada$
para$aquele$determinado$indicador$(denotando$indicadores$binários$ou$que$são$compostos$por$subdivisões$mostradas$em$seguida$do$mesmo)$
$
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APÊNDICE)O)–)INSTRUMENTO)DE)PESQUISA)PEDAGÓGICO)(QUESTÕES)POR)INDICADOR))
Quadro)27)<)Instrumento)Pedagógico)(Questões)por)indicador))

Indicador) Descrição)Atividade) Questões)

1.)Desempenho)
Prova)

Português)

1.1.$Autonomia$do$docente$no$ensino$dessa$disciplina$ 48]B$K$49]B$K$50]BK27]C$K$28]C$K$29]C$
1.2.$Frequência$de$leitura$dos$alunos$ 30]C$K$49K]C$K$50]CK5]D$K$6]DK25]E$
1.3.$Rotatividade$dos$professores$nessa$disciplina$ 38]BK24]CK10]D$
1.4.$Frequência$que$o$docente$acompanha$o$desempenho$do$aluno$ 32]CK19]DK26]E$
1.5.$Recuperação$paralela$e$reforço$no$contraturno$ 51]AK26$c)$]$B$K$53]BK44]CK18]DK28]E$

1.6.$Projetos$que$colaborem$para$melhor$desempenho$na$disciplina$ 51]BK31]C$K$53]C$K4]D$K$7]D$K$8]D$K$$9]DK27]
E$

1.7.$Distribuição$da$carga$horária$ou$da$grade$curricular$com$os$requisitos$avaliados$na$
Prova$Brasil$ 48]AK52]BK15]C$
1.8.$Preparação$específica$para$a$Prova$Brasil$ 49]AK54]BK33]C$

2.)Desempenho)
Prova)de)
Matemática)

2.1.$Autonomia$do$docente$no$ensino$dessa$disciplina$ 48]B$K$49]B$K$50]BK27]C$K$28]C$K$29]C$
2.2.$Frequência$que$o$docente$acompanha$o$desempenho$do$aluno$ 32]CK19]DK26]E$
2.3.$Rotatividade$dos$professores$nessa$disciplina$ 38]BK24]CK10]D$
2.4.$Recuperação$paralela$e$reforço$no$contraturno$ 51]AK26$c)$]$B$K$53]BK45]CK18]DK28]E$
2.5.$Projetos$que$colaborem$para$um$melhor$desempenho$na$disciplina$ 51]BK53]C$K3]D$K$9]DK27]E$
2.6.$Distribuição$da$carga$horária$ou$da$grade$curricular$com$os$requisitos$avaliados$na$
Prova$Brasil$ 48]AK52]BK15]C$
2.7.$Preparação$específica$para$a$Prova$Brasil$ 49]AK54]BK33]C$

3.Participação)
da)Família)

3.1.$Participação$dos$pais$nas$reuniões$ 69]BK35]CK14]DK10]E$
3.2.$Participação$dos$pais$em$eventos$da$escola$ 68B$K$71]BK34]C$K$38]CK14]DK16]E$
3.3.$Contribuição$na$manutenção$da$estrutura$física$escolar$ 76]BK42]CK19]E$
3.4.$Participação$dos$pais$na$APM$ 72]BK39]CK14]DK11]E$
3.5.$Acompanhamento$dos$pais$nos$deveres$escolares$dos$filhos$ 41]CK13]DK20]E$
3.6.$Apoio$dos$pais$na$validação$das$ações$da$escola$ 73]BK40]CK12]DK13]E$
3.7.$Frequência$com$que$os$pais$utilizam$o$transporte$público$para$ir$à$escola$ 70]BK36]CK30]E$
4.1.$Autonomia$do$docente$no$processo$de$reprovação$do$aluno$ 50]AK50]BK29]C$
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4.)Reprovação)
Discente)e)
Sistema)
Disciplinar)

4.2.$Existência$de$sistema$de$reprovação$ 50]AK50]BK29]CK20]DK12]E$
4.3.$Regras$claras$e$definidas$do$sistema$disciplinar$ 74]BK25]CK11]DK12]E$
4.4.$Grau$de$disciplina$no$comportamento$discente$ 56]BK68]CK15]DK18]E$
4.5.$Respeito$dos$discentes$em$relação$à$figura$do$professor,$diretor$e$funcionários$ 57]BK67]CK15]DK18]E$

5.)Laboratório)
de)Informática)

5.1.$Existência$de$laboratório$de$informática$na$escola$ 58]BK46]CK17]DK$
5.2.$Frequência$das$aulas$de$informática$ 58]BK46]CK17]D$
5.3.$Número$de$computadores$ 59]BK47]CK$

6.)Biblioteca)
6.1.$Tamanho$do$acervo$da$biblioteca$ 48]CK$
6.2.$Variedade$do$acervo$da$biblioteca$ 48]CK$

7.)Sala)de)
Leitura)

7.1.$Existência$de$sala$de$leitura$na$escola$ 67$a)$]$BK50]CK6]DK$
7.2.$Utilização$da$sala$de$leitura$ 67$b)$]$BK50]CK6]D$

8.)Alunos)

8.1.$Valorização$do$discente$em$relação$à$vaga$conquistada$através$de$processo$
seletivo$ 83]BK71]CK2]DK23]E$
8.2.$Frequência$com$que$os$alunos$utilizam$o$transporte$público$para$ir$à$escola$ 78]BK37]CK21]DK30]E$
8.3.$Número$de$matrículas$ 47]AK77]B$

9.)Docentes)

9.1.$Porcentagem$de$docentes$pertencentes$ao$gênero$feminino$ ]$
9.2.$Porcentagem$dos$docentes$com$magistério$concluído$ ]$
9.3.$Porcentagem$dos$docentes$com$curso$de$licenciatura$concluído$ ]$
9.4.$Porcentagem$dos$docentes$com$ensino$superior$concluído$ ]$
9.5.$Porcentagem$dos$docentes$com$especialização$concluída$ ]$
9.6.$Número$de$docentes$ 47]B$

10.)
Informações)
adicionais)

10.1.$Estatuto$municipal$de$educação$ 17]BK6]C$
$$$$10.1.1.$Frequência$de$atualização$ 17]BK6]C$
$$$$10.1.2.$Nível$de$participação$na$elaboração$do$estatuto$ 17]BK6]CK8]E$
$$$$$$$$$$10.1.2.1.$Comunidade$ 17$a)$]$BK6$a)$]$CK8$a)$]$E$
$$$$$$$$$$10.1.2.2.$Setor$Privado$ 17$b)$]$BK6$b)$]$CK8$b)$]$E$
$$$$$$$$$$10.1.2.3.$Governo$Municipal$ 17$c)$]$BK6$c)$]$CK8$c)$]$E$
$$$$$$$$$$10.1.2.4.$Docentes$ 17$d)$]$BK6$d)$]$CK8$d)$]$E$
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$$$$$$$$$$10.1.2.5.$Diretores$ 17$e)$]$BK6$e)$]$CK8$e)$]$E$
10.2.$Participação$dos$stakeholders$no$processo$de$tomada$de$decisão$da$escola$ 32]BK18]C$
$$$10.2.1.$Comunidade$ 32$a)$]$BK18$a)$]$CK14]E$
$$$10.2.2.$Setor$privado$ 32$b)$]$BK18$b)$]$C$
$$$10.2.3.$Governo$Municipal$ 32$c)$]$BK18$c)$]$C$
$$$10.2.4.$Docentes$ 32$d)$]$BK18$d)$]$C$
10.3.$Existência$de$um$planejamento$estratégico$(indicadores,$metas)$ n/a$
$$$$10.3.1.$SME$ n/a$
$$$$10.3.2.$Escola$ 31]B$K$35]BK16]C$
10.3.$Impacto$dos$resultados$das$avaliações$externas$no$processo$de$tomada$de$
decisão$ n/a$
$$$$10.3.1.$SME$ n/a$
$$$$10.3.2.$Escola$ 34]BK17]C$

10.)
Informações)
adicionais)

10.4.$Existência$de$ações$específicas$para$escolas$com$menor$desempenho$no$IDEB$ 16]BK14]C$
10.5.$Continuidade$de$projetos$elaborados$na$gestão$anterior$ n/a$
$$$$10.5.1$projetos$da$SME$ 16]AK26$d)$]$B$
$$$$10.5.2$projetos$da$direção$ 29]BK20]C$
10.6.$Existência$de$política$de$formação$continuada$para$diretores$e$docentes$ 24]AK21]BK21]C$
10.7.$Acessibilidade$na$comunicação$com$o$secretário$de$educação$ 31]AK13$f)$]$BK11]CK9]E$
10.8.$Participação$na$escolha$do$material$didático$ 32]AK27]BK43]C$
$$$$10.8.1.$Comunidade$ 32$a)$]$AK27$a)$]$BK43$a)$]$CK15]E$
$$$$10.8.2.$Diretores$ 32$b)$]$AK27$b)$]$BK43$b)$]$C$
$$$$10.8.3.$Docentes$ 32$c)$]$AK27$c)$]$BK43$c)$]$C$
$$$$10.8.4.$SME$ 32$d)$]$AK27$d)$]$BK43$d)$]$C$
10.9.$Ações/políticas$para$retenção$dos$diretores$ 23]AK18]B$K$20]B$K$21]BK12]C$

10.10.$Ações/políticas$para$retenção$dos$docentes$ 23]AK19]B$K$20]B$K$21]BK13]C$K$55]C$K$56]C$K$
57]C$K$58]C$K$59]C$K$60]C$

10.11.$Número$de$funcionários$ 46]B$
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10.12.$Matrícula$por$zoneamento$ 46]AK81]BK64]CK2]E$
10.13.$Matrícula$por$escolha$da$família$ 46]AK81]BK64]CK2]E$
10.14.$Existência$de$sistema$de$progressão$continuada$ 50]AK50]BK29]C$K$61]CK12]E$
10.15.$Ensino$fundamental$exclusivamente$público$ 52]AK80]BK62]CK1]E$

Fonte:$elaborado$pelo$autor$
$
$
Obs:$as$células$em$azul$correspondem$a$questões$repassadas$pela$SME.$
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APÊNDICE)P)–)PROTOCOLO)DE)PESQUISA)
$
Quadro)28)9)Protocolo)de)pesquisa)de)campo)

Introdução)ao)estudo)de)caso)e)finalidade)do)protocoloG)
Este$protocolo$tem$o$intuito$de$orientar$o$pesquisador$quanto$aos$procedimentos$a$serem$seguidos$
durante$ a$ realização$ dos$ estudos$ de$ caso$ nas$ escolas$ e$ SMEs$ participantes$ da$ pesquisa.$ As$
orientações$a$seguir$devem$ser$acatadas,$pois$contribuem$para$que$a$pesquisa$seja$realizada$de$
forma$alinhada$aos$objetivos$desta$tese.$
Procedimentos)de)coleta)de)dados)
Locais$a$serem$visitados:$
Quatro$Secretarias$Municipais$de$Educação:$
Oito$Escolas:$
Plano$de$coleta$de$dados$
I$ esperaIse$ encontrar$ respostas$ que$ permitam$ a$ identificação$ de$ práticas$ administrativoI
pedagógicas$que$existiam$nos$municípios$e$nas$escolas$analisadas$(entre$2009$e$2012)$e$geraram$
reflexos$no$resultado$do$IDEB$2013$destas$instituições.$
Antes$de$ir$ao$local$de$entrevista$o$pesquisador$deve$conferir:$
I$data$e$horário$combinado$para$a$realização$da$mesmaV$
I$o$caminho$a$ser$percorrido$até$o$local$da$entrevistaV$
I$nome$da$pessoa$que$fará$a$recepção,$do$secretário$municipal$de$educação$e$ou$diretor$da$escolaV$
I$dados$gerais$do$município$e$das$escolasV$
I$ estar$ com$ todo$ o$ material$ necessário$ para$ a$ pesquisa$ em$ mãos$ (roteiros$ de$ entrevista$ e$
questionário$de$infraestrutura$impressos,$gravador$e$caneta$esferográfica$azul)V$
$
Entrevista$semiestruturada:$
I$garantir$que$a$mesma$ocorra$em$ambiente$silencioso$e$adequado$para$que$o$diálogo$não$seja$
prejudicado$por$questões$de$ruídoV$
I$explicar$o$objetivo$e$a$natureza$do$trabalho,$dizendo$ao$entrevistado$como$foi$escolhidoV$
I$assegurar$o$anonimato$do$entrevistado$e$o$sigilo$das$respostasV$
I$ deixar$ explícito$ e$ claro$ que$ todas$ as$ informações$ serão$ utilizadas$ estritamente$ para$ fins$
acadêmicos$e$garantir$o$anonimato$dos$entrevistadosV$
I$antes$de$iniciar$a$entrevista$o$pesquisador$deve$solicitar$autorização$para$gravação$da$mesma,$a$
fim$de$possibilitar$posterior$análise$de$conteúdo$do$discurso$dos$entrevistadosV$
I$anotar$todas$as$informações$relevantes$no$transcorrer$da$entrevistaV$
I$permitir$que$o$entrevistado$interrompa$para$pedir$esclarecimentosV$
$
Observação$não$participante:$
Pontos$a$serem$observados:$
I$infraestrutura$da$escola$(Apêndice$F)V$
I$disciplina$dos$alunosV$
I$registros$que$denotem$o$envolvimento$com$a$comunidadeV$
I$livro$de$registro$da$retirada$de$livros$da$bibliotecaV$
$
Esboço)do)relatório)de)estudo)de)caso)
Secretaria$Municipal$de$Educação$do$município$1$
Escola$A$do$município$1$
I$Data$da$visitaV$
I$Indicadores$do$municípioV$
I$Indicadores$da$escolaV$
I$Descrição$da$visita$(registro$de$fotos$e$percepções)V$
I$Análise$das$condições$da$escola$por$indicadorV$
Escola$B$do$município$1$
I$Data$da$visitaV$
I$Indicadores$do$municípioV$
I$Indicadores$da$escolaV$
I$Descrição$da$visita$(registro$de$fotos$e$percepções)V$
I$Análise$das$condições$da$escola$por$indicadorV$
Repetir$esse$procedimento$para$os$outros$3$municípios$analisadosV$
Efetuar$a$análise$cruzada$dos$dados,$comparandoIse$os$grupos$de$escolas$eficientes$e$ineficientesV$
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Efetuar$a$análise$cruzada$dos$dados,$comparandoIse$os$grupos$de$SMEs$eficientes$e$ineficientesV$
Realizar$a$análise$consolidada$dos$estudos$de$casoV$
Questões)de)estudo)de)caso)
Estudo$de$caso$na$Secretaria$Municipal$de$Educação:$fazer$uso$das$questões$descritas$no$Apêndice$
AV$
Estudo$de$caso$nas$escolas:$fazer$uso$das$questões$descritas$nos$Apêndices$B,$C,$D,$E$e$FV$
Fonte:$adaptado$de$(YIN,$2010)$
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APÊNDICE)Q)–)CARTA)DE)AUTORIZAÇÃO)DO)MUNICÍPIO)1)
$
Figura)83)9)Carta)de)autorização)para)realização)da)pesquisa)(Município)1))

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$
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APÊNDICE)R)–)CARTA)DE)AUTORIZAÇÃO)DO)MUNICÍPIO)2)
Figura)84)9)Carta)de)autorização)para)realização)da)pesquisa)(Município)2))

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$
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APÊNDICE)S)–)CARTA)DE)AUTORIZAÇÃO)DO)MUNICÍPIO)3)
Figura)85)9)Carta)de)autorização)para)realização)da)pesquisa)(Município)3))

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor$
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APÊNDICE)T)–)CARTA)DE)AUTORIZAÇÃO)DO)MUNICÍPIO)4)
Figura)86)9)Carta)de)autorização)para)realização)da)pesquisa)(Município)4))

$
Fonte:$elaborado$pelo$autor
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APÊNDICE)U)–)INSTRUMENTO)DE)PESQUISA)DA)SME)PREENCHIDO))
$
Quadro)29):)Instrumento)de)Pesquisa)da)SME)Preenchido)

Indicador) Descrição)Atividade)
Eficientes) Ineficientes)

SME)1) SME)
2) SME)3) SME)

4)

1.))
Organização)
da)SME)

1.1.$Organograma$ .$ .$ .$ .$
1.2.$Forma$de$admissão$dos$funcionários$(concurso,$indicação,$misto)$ .$ .$ .$ .$
1.3.$Escolha$dos$Diretores$ .$ .$ .$ .$
$$$$1.3.1.$Indicação$política$ Não$ Sim$ Não$ Sim$
$$$$1.3.2.$Eleição$pela$comunidade$escolar$ Não$ Não$ Não$ Não$
$$$$1.3.3.$Concurso$Público$ Não$ Não$ Não$ Não$
$$$$1.3.4.$Processo$Seletivo$ Sim$ Não$ Sim$ Não$
1.4.$Formação$dos$funcionários$ .$ .$ .$ .$
$$$$$1.4.1.$Supervisores$ .$ .$ .$ .$
$$$$$1.4.2.$Diretor$Pedagógico$ .$ .$ .$ .$
$$$$$1.4.3.$Diretor$Administrativo$ .$ .$ .$ .$
$$$$$1.4.4.$Coordenador$ .$ .$ .$ .$
$$$$$1.4.5.$Outros$ .$ .$ .$ .$
1.5.$Atuação$do$conselho$municipal$de$educação$(consultivo,$deliberativo)$ .$ .$ .$ .$
$$$$$$1.5.1$Organograma$ .$ .$ .$ .$
1.6.$Estatuto$$$ .$ .$ .$ .$
$$$$1.6.1.$Frequência$de$atualização$ 5$ 0$ 3$ 1$
$$$$1.6.2.$Nível$de$participação$na$elaboração$do$estatuto$ .$ .$ .$ .$
$$$$$$$$$$1.6.2.1.$Comunidade$ 8$ 8$ 7$ 3$
$$$$$$$$$$1.6.2.2.$Setor$Privado$ 1$ 1$ 1$ 1$
$$$$$$$$$$1.6.2.3.$Governo$Municipal$ 8$ 8$ 9$ 8$
$$$$$$$$$$1.6.2.4.$Docentes$ 8$ 8$ 9$ 7$
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$$$$$$$$$$1.6.2.5.$Diretores$ 8$ 8$ 9$ 7$
1.7.$Infraestrutura$da$SME$ 10$ 4$ 7$ 2$

2.)Secretário)
da)Educação)

2.1.$Formação$Acadêmica$(Graduação)$ .$ .$ .$ .$
$$$$2.1.1.$Pedagogia$ Não$ Não$ Não$ Sim$
$$$$2.1.2.$Administração$ Sim$ Sim$ Não$ Não$
$$$$2.1.3.$Licenciaturas$ Não$ Não$ Sim$ Não$
$$$$2.1.4.$Outros$ Não$ Não$ Não$ Sim$
2.2.$Cursos$Complementares$(Pós.graduação)$ .$ .$ .$ .$
$$$$2.2.1.$Pedagogia$ Não$ Não$ Não$ Não$
$$$$2.2.2.$Administração$ Não$ Não$ Sim$ Não$
$$$$2.2.3.$Licenciaturas$ Não$ Não$ Não$ Não$
$$$$2.2.4.$Outros$ Sim$ Sim$ Não$ Sim$
2.3.$Experiência$Profissional$ .$ .$ .$ .$
$$$$2.3.1.$Docente$ 10$ 0$ 10$ 9$
$$$$2.3.2.$Coordenador$ 10$ 0$ 1$ 1$
$$$$2.3.3.$Diretor$ 0$ 0$ 1$ 1$
$$$$2.3.4.$Supervisor$ 0$ 0$ 1$ 1$
$$$$2.3.4.$Atividades$na$secretaria$ 10$ 4$ 7$ 2$
2.4.$Requisitos$para$o$cargo$ .$ .$ .$ .$
2.5.$Gestão$democrática$no$processo$de$tomada$de$decisão$ 10$ 9$ 9$ 9$
2.6.$Frequência$das$reuniões$com$a$equipe$da$SME$ 10$ 9$ 8$ 7$
2.7.$Frequência$das$reuniões$com$os$diretores$ 10$ 8$ 8$ 7$
2.8.$$Grau$de$conhecimento$da$situação$educacional$pedagógica$geral$do$município$ 10$ 8$ 6$ 3$
2.9.$Grau$de$autonomia$para$a$criação$ou$alterações$de$políticas$educacionais$e$estatuto$municipal$
de$educação$ 10$ 9$ 9$ 3$

2.10.$Existência$de$um$planejamento$estratégico$(indicadores,$metas)$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$
2.11.$Impacto$dos$resultados$das$avaliações$externas$no$processo$de$tomada$de$decisão$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$
2.12.$Existência$de$ações$específicas$para$escolas$com$menor$desempenho$no$IDEB$ Sim$ Sim$ Sim$ Não$
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3.)Captação)de)
Recursos)
Financeiros)

3.1.$Volume$de$projetos$Federais$e$Estaduais$ 10$ 10$ 7$ 4$
3.2.$Volume$de$parcerias$(ONGs,$iniciativa$privada$e$IES)$ 1$ 1$ 1$ 1$
3.3.$Montante$de$recursos$providos$da$APM$ 1$ 1$ 1$ 1$
3.4.$Grau$de$conhecimento$de$indicadores$financeiros$do$município$ 10$ 10$ 6$ 2$
3.5.$Grau$de$autonomia$para$decisões$financeiras$ 10$ 9$ 6$ 2$

4.)Destinação)
dos)Recursos)
Financeiros)

4.1.$Folha$de$pagamento$docente$ .$ .$ .$ .$
4.2.$Folha$de$pagamento$funcionários$ .$ .$ .$ .$
4.3.$Capacitação$do$corpo$docente$ .$ .$ .$ .$
4.4.$Capacitação$dos$diretores$ .$ .$ .$ .$
4.5.$Capacitação$dos$funcionários$ .$ .$ .$ .$
4.6.$Infraestrutura$escolar$ .$ .$ .$ .$
4.7.$Reparos$emergenciais$e$manutenção$de$rotina$ .$ .$ .$ .$
4.8.$Transporte$dos$alunos$ .$ .$ .$ .$
4.9.$Merenda$ .$ .$ .$ .$
4.10.$Uniforme$escolar$ .$ .$ .$ .$
4.11.$Material$escolar$ .$ .$ .$ .$

5.)Gestão)da)
SME)

5.1.$Acompanhamento$da$evasão$escolar/$desistência$escolar$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$
5.1.1$Políticas$para$redução$da$evasão/desistência$escolar$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$
5.2.$Acompanhamento$da$rotatividade:$ .$ .$ .$ .$
$$$$5.2.1.$Funcionários$da$SME$ 10$ 2$ 2$ 10$
$$$$5.2.2.$Diretores$ 10$ 2$ 2$ 10$
$$$$5.2.3.$Docentes$ 10$ 2$ 2$ 9$
5.3.$Acompanhamento$do$índice$de$absenteísmo$docente$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$
5.4.$Participação$dos$stakeholders$no$processo$de$tomada$de$decisão$ .$ .$ .$ .$
$$$5.4.1.$Comunidade$ 7$ 8$ 8$ 3$
$$$5.4.2.$Setor$privado$ 1$ 1$ 3$ 1$
$$$5.4.3.$Governo$Municipal$ 9$ 9$ 9$ 10$
$$$5.4.4.$Docentes$ 8$ 9$ 9$ 9$
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$$$5.4.5.$Diretores$ 9$ 9$ 9$ 9$
5.5.$Existência$de$política$de$formação$continuada$para$diretores$e$docentes$ Sim$ Sim$ Não$ Não$
$$$$5.5.1.$Oferecimento$de$capacitação$em$gestão$para$os$diretores$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$
5.6.$Acessibilidade$na$comunicação$com$o$secretário$de$educação$ .$ .$ .$ .$
$$$$5.6.1.$Público$interno$ 10$ 7$ 10$ 3$
$$$$5.6.2.$Público$externo$ 10$ 3$ 10$ 3$
5.7.$Participação$na$escolha$do$material$didático$ .$ .$ .$ .$
$$$$5.7.1.$Comunidade$ 1$ 1$ 3$ 1$
$$$$5.7.2.$Diretores$ 10$ 10$ 10$ 9$
$$$$5.7.3.$Docentes$ 10$ 10$ 10$ 9$
$$$$5.7.4.$SME$ 10$ 6$ 9$ 8$
5.8.$Ações/políticas$para$retenção$dos$diretores$ Sim$ Sim$ Não$ Não$
5.9.$Ações/políticas$para$retenção$dos$docentes$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$
5.10$Continuidade$de$projetos$elaborados$na$gestão$anterior$ Sim$ Sim$ Sim$ Não$

6.)Informações)
Adicionais)

6.1.$Acompanhamento$da$reprovação$escolar$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$
6.1.1$Políticas$para$redução$da$reprovação$escolar$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$
6.2$Ensino$fundamental$exclusivamente$público$ Não$ Sim$ Não$ Não$
6.3.$Por$Zoneamento$ Não$ Não$ Não$ Não$
6.4.$Por$Escolha$da$Família$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$

Fonte:$elaborado$pelo$autor$
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APÊNDICE)V)–)INSTRUMENTO)DE)PESQUISA)DO)DIRETOR)PREENCHIDO)
 

Quadro)30):)Instrumento)de)Pesquisa)do)Diretor)Preenchido)

Indicador) Descrição)Atividade)
Eficientes) Ineficientes)

Escola)
A)

Escola)
B)

Escola)
C)

Escola)
D)

Escola)
E)

Escola)
F)

Escola)
G)

Escola)
H)

1.)Diretor)

1.1.$Formação$Acadêmica$
(Graduação)$ .$ .$ .$ .$ .$ .$ .$ .$

$$$$1.1.1.$Pedagogia$ Não$ Sim$ Sim$ Não$ Não$ Sim$ Não$ Não$
$$$$1.1.2.$Administração$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$ Sim$
$$$$1.1.3.$Licenciaturas$ Não$ Sim$ Não$ Sim$ Não$ Não$ Sim$ Sim$
$$$$1.1.4.$Outros$ Sim$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$
1.2.$Cursos$Complementares$(Pós.
graduação)$ .$ .$ .$ .$ .$ .$ .$ .$

$$$$1.2.1.$Pedagogia$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$ Sim$ Não$ Não$
$$$$1.2.2.$Administração$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$ Sim$ Sim$ Não$
$$$$1.2.3.$Licenciaturas$ Não$ Não$ Não$ Sim$ Não$ Não$ Não$ Não$
$$$$1.2.4.$Outros$ Sim$ Sim$ Sim$ Não$ Não$ Não$ Sim$ Sim$
1.3.$Experiência$Profissional$ .$ .$ .$ .$ .$ .$ .$ .$
$$$$1.3.1.$Docente$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Não$ Sim$ Sim$ Não$
$$$$1.3.2.$Coordenador$ Sim$ Sim$ Sim$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$
$$$$1.3.3.$Diretor$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Não$ Sim$ Sim$ Sim$
$$$$1.3.4.$Supervisor$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$
1.4.$Processo$de$admissão$do$
Diretor$ .$ .$ .$ .$ .$ .$ .$ .$

$$$$1.4.1.$Indicação$ Não$ Não$ Sim$ Sim$ Não$ Não$ Sim$ Sim$
$$$$1.4.2.$Eleição$pela$comunidade$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$
$$$$1.4.3.$Concurso$público$ Sim$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$
$$$$1.4.4.$Processo$seletivo$ Sim$ Sim$ Não$ Não$ Não$ Sim$ Não$ Não$
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1.5.$Grau$de$Cobrança$da$
Comunidade$ 3$ 7$ 7$ 10$ 2$ 1$ 4$ 3$

2.)Relação)
com)a)SME)

2.1.$Nível$de$participação$na$
elaboração$do$estatuto$municipal$de$
educação$

.$ .$ .$ .$ .$ .$ .$ .$

$$$$$$$$$$2.1.1.$Comunidade$ 0$ 3$ 8$ 8$ 7$ 7$ 3$ 3$
$$$$$$$$$$2.1.2.$Setor$Privado$ 0$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$
$$$$$$$$$$2.1.3.$Governo$Municipal$ 0$ 10$ 8$ 8$ 9$ 9$ 8$ 8$
$$$$$$$$$$2.1.4.$Docentes$ 0$ 10$ 8$ 8$ 9$ 9$ 7$ 7$
$$$$$$$$$$2.1.5.$Diretores$ 0$ 10$ 8$ 8$ 9$ 9$ 7$ 7$
2.2.$Frequência$de$reuniões$com$a$
SME$ 10$ 10$ 4$ 8$ 8$ 8$ 5$ 5$

2.3.$Grau$de$participação$na$tomada$
de$decisão$da$SME$ .$ .$ .$ .$ .$ .$ .$ .$

$$$2.3.1.$Comunidade$ 7$ 7$ 8$ 8$ 8$ 8$ 3$ 3$
$$$2.3.2.$Setor$privado$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$
$$$2.3.3.$Governo$Municipal$ 9$ 9$ 9$ 9$ 9$ 9$ 10$ 10$
$$$2.3.4.$Docentes$ 7$ 8$ 9$ 9$ 9$ 9$ 7$ 7$
$$$2.3.5.$Diretores$ 8$ 9$ 9$ 9$ 9$ 9$ 8$ 8$
2.4.$Existência$de$um$planejamento$
estratégico$da$SME$(indicadores,$
metas)$

Sim$ Sim$ Não$ Não$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$

2.5.$Impacto$dos$resultados$das$
avaliações$externas$no$processo$de$
tomada$de$decisão$

10$ 10$ 10$ 10$ 10$ 10$ 10$ 10$

2.6.$Existência$de$ações$específicas$
para$escolas$com$menor$
desempenho$no$IDEB$

Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Não$ Não$

2.7.$Grau$de$alteração$do$quadro$de$
funcionários$da$SME$ao$final$da$
gestão$

1$ 1$ 2$ 2$ 2$ 2$ 10$ 10$
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2.8.$Grau$de$alteração$dos$diretores$
ao$final$da$gestão$ 1$ 1$ 2$ 2$ 2$ 2$ 10$ 10$

2.9.$Continuidade$de$projetos$
elaborados$na$gestão$anterior$ .$ .$ .$ .$ .$ .$ .$ .$

$$$$2.9.1$projetos$da$SME$ 10$ 10$ 10$ 10$ 9$ 9$ 1$ 1$
$$$$2.9.2$projetos$da$direção$ 10$ 10$ 10$ 10$ 9$ 9$ 1$ 1$
2.10.$Existência$de$política$de$
formação$continuada$para$diretores$e$
docentes$

Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$

2.11.$Oferecimento$de$capacitação$
em$gestão$para$os$diretores$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Não$ Não$

2.12.$Grau$de$acessibilidade$na$
comunicação$com$o$secretário$de$
educação$

8$ 10$ 9$ 7$ 10$ 10$ 4$ 4$

2.13.$Participação$na$escolha$do$
material$didático$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

$$$$2.13.1.$Comunidade$ 1$ 1$ 1$ 1$ 2$ 2$ 1$ 1$
$$$$2.13.2.$Diretores$ 10$ 10$ 10$ 10$ 10$ 10$ 10$ 10$
$$$$2.13.3.$Docentes$ 10$ 10$ 10$ 10$ 10$ 10$ 10$ 10$
$$$$2.13.4.$SME$ 9$ 9$ 6$ 6$ 9$ 9$ 8$ 8$
2.14.$Ações/políticas$para$retenção$
dos$diretores$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Não$ Não$ Não$ Não$

2.15.$Ações/políticas$para$retenção$
dos$docentes$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$

3.)Plano)de)
Carreira)do)
Diretor)

3.1.$Plano$de$Carreira$ Não$ Não$ Sim$ Sim$ Não$ Não$ Não$ Não$

3.2.$Salário$Compatível$com$a$função$ 10$ 10$ 10$ 10$ 2$ 3$ 10$ 10$

4.)Captação)
de)Recursos)
Financeiros)

4.1.$Volume$de$projetos$Federais$e$
Estaduais$ 10$ 10$ 1$ 10$ 7$ 7$ 7$ 7$

4.2.$Volume$de$parcerias$(ONGs,$
iniciativa$privada$e$IES)$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$

4.3.$Montante$de$recursos$providos$
da$APM$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$
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4.4.$Volume$de$Rifas$e$Festividades$ 1$ 1$ 2$ 2$ 3$ 2$ 2$ 2$

5.)
Destinação)
dos)Recurso)
Financeiro))

5.1.$Programas$de$computador$e$
softwares$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

5.2.$Equipamentos$para$a$sala$de$
informática$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

5.3.$Acervo$para$a$biblioteca$(livros,$
assinaturas,$jornais)$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

5.4.$Reparos$Emergenciais$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
5.5.$Materiais$didáticos$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
5.6.$Outros$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
5.7$Grau$de$autonomia$do$diretor$
para$a$destinação$dos$recursos$
financeiros$

6$ 6$ 2$ 8$ 5$ 4$ 2$ 2$

6.)Gestão)do)
Diretor)

6.1.$Grau$de$autonomia$do$diretor$no$
processo$de$tomada$de$decisão$ 5$ 5$ 2$ 8$ 8$ 7$ 4$ 3$

6.2.$Participação$dos$stakeholders$no$
processo$de$tomada$de$decisão$da$
escola$

.$ .$ .$ .$ .$ .$ .$ .$

$$$$6.2.1.$Comunidade$ 9$ 9$ 9$ 9$ 5$ 5$ 3$ 3$
$$$$6.2.2.$Setor$privado$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$
$$$$6.2.3.$Governo$Municipal$ 9$ 9$ 9$ 8$ 9$ 9$ 10$ 10$
$$$$6.2.4.$Colegiado/Conselho$escolar$ 9$ 9$ 9$ 9$ 9$ 9$ 9$ 9$
6.3.$Funcionamento$das$Escolas$nos$
Finais$de$Semana$(FEFS$.$Escola$
Aberta)$

Não$ Sim$ Sim$ Sim$ Não$ Não$ Sim$ Não$

6.4.$Autoavaliação$Institucional$ .$ .$ .$ .$ .$ .$ .$ .$
$$$$6.4.1.$Professores$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$
$$$$6.4.2.$Pais$de$alunos$ Não$ Não$ Sim$ Sim$ Sim$ Não$ Sim$ Não$
$$$$6.4.3.$Funcionários$ Não$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Não$ Não$ Não$
$$$$6.4.4.$Alunos$ Não$ Não$ Não$ Sim$ Sim$ Não$ Sim$ Não$
6.5.$Atendimento$Psicopedagógico$
na$escola$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Não$ Não$
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6.6.$Acompanhamento$da$evasão$
escolar/$desistência$do$aluno$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$

6.7.$Ações/políticas$para$evitar$a$
evasão/desistência$dos$alunos$ 10$ 10$ 10$ 10$ 10$ 10$ 10$ 5$

6.8.$Acompanhamento$da$
reprovação$escolar$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$

6.9.$Ações/políticas$para$evitar$a$
reprovação$escolar$ 10$ 10$ 10$ 10$ 10$ 10$ 10$ 10$

6.10.$Existência$de$um$planejamento$
estratégico$escolar$(indicadores,$
metas)$

10$ 10$ 7$ 8$ 10$ 10$ 4$ 4$

6.11.$Impacto$das$avaliações$
externas$no$processo$de$tomada$de$
decisão$do$diretor$

10$ 10$ 10$ 9$ 10$ 10$ 3$ 2$

6.12.$Acompanhamento$do$índice$de$
absenteísmo$docente$ 10$ 10$ 1$ 10$ 10$ 10$ 9$ 9$

6.13.$Existência$de$mecanismo$de$
incentivo$ao$desempenho$docente$ Sim$ Sim$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$

6.14.$Existência$de$reuniões$
envolvendo$professores$do$ensino$
fundamental$I$e$II$

10$ 10$ 10$ 10$ 1$ 1$ 8$ 1$

6.15.$Preparação$específica$para$a$
Prova$Brasil$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$

6.16.$Carga$horária$das$disciplinas$
de$Matemática$e$Português$(absoluta$
e$percentual)$

.$ .$ .$ .$ .$ .$ .$ .$

6.17.$Organização$das$salas$de$aula$ .$ .$ .$ .$ .$ .$ .$ .$
$$$$6.17.1$Salas$do$ensino$
fundamental$I$e$II$no$mesmo$período$ Sim$ Sim$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$

$$$$6.17.2$Salas$do$ensino$
fundamental$I$e$II$em$períodos$
distintos$

Não$ Não$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$
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6.18.$Existência$de$mecanismo$para$
que$os$alunos$sejam$alfabetizados$
na$idade$certa$

Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$

7.)
Informações)
Adicionais)

7.1.$Avaliação$para$ingressar$na$
Escola$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$

7.2.$Recebe$aluno$por$Transferência$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$
7.3.$Transferência$compulsória$em$
caso$de$reprovação$ Não$ Não$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Não$

7.4.$Matrícula$por$zoneamento$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$
7.5.$Matrícula$por$escolha$da$família$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$
7.6.$Existência$de$sistema$de$
progressão$continuada$ Sim$ Sim$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$ Não$

7.7.$Ensino$fundamental$
exclusivamente$público$ Sim$ Sim$ Sim$ Sim$ Não$ Não$ Não$ Não$

7.8.$Número$de$refeições$por$período$ 2$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$
7.9.$Refeição$farta,$variada$e$
balanceada$ 8$ 4$ 8$ 9$ 6$ 6$ 5$ 5$

Fonte:$elaborado$pelo$autor$
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APÊNDICE)W)–)INSTRUMENTO)DE)PESQUIS)PEDAGÓGICO)PREENCHIDO)
$

Indicador) Descrição)Atividade)
Eficientes) Ineficientes)

Escola)A) Escola)B) Escola)C) Escola)D) Escola)E) Escola)F) Escola)G) Escola)H)

1.)
Desempenho)

Prova)
Português)

1.1.$Autonomia$do$docente$no$ensino$dessa$disciplina$ 8" 8" 9" 8" 6" 5" 8" 7"
1.2.$Frequência$de$leitura$dos$alunos$ 7" 7" 9" 7" 5" 4" 4" 2"
1.3.$Rotatividade$dos$professores$nessa$disciplina$ 2" 2" 1" 2" 2" 2" 9" 1"
1.4.$Frequência$que$o$docente$acompanha$o$desempenho$
do$aluno$ 10" 10" 9" 8" 4" 3" 9" 7"

1.5.$Recuperação$paralela$e$reforço$no$contraturno$ Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim"
1.6.$Projetos$que$colaborem$para$melhor$desempenho$ 9" 9" 10" 10" 7" 6" 3" 1"
1.7.$Distribuição$da$carga$horária$ou$da$grade$curricular$
com$os$requisitos$avaliados$na$Prova$Brasil$ Sim" Sim" Sim" Sim" Não" Sim" Sim" Sim"

1.8.$Preparação$específica$para$a$Prova$Brasil$ Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim"

2.)
Desempenho)
Prova)de)
Matemática)

2.1.$Autonomia$do$docente$no$ensino$dessa$disciplina$ 8" 8" 9" 8" 5" 5" 8" 7"
2.2.$Frequência$que$o$docente$acompanha$o$desempenho$
do$aluno$ 10" 10" 9" 7" 3" 3" 3" 2"

2.3.$Rotatividade$dos$professores$nessa$disciplina$ 2" 2" 1" 2" 2" 2" 9" 1"
2.4.$Recuperação$paralela$e$reforço$no$contraturno$ Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim"
2.5.$Projetos$que$colaborem$para$um$melhor$desempenho$ 1" 8" 8" 10" 3" 3" 3" 3"
2.6.$Distribuição$da$carga$horária$ou$da$grade$curricular$
com$os$requisitos$avaliados$na$Prova$Brasil$ Sim" Sim" Sim" Sim" Não" Sim" Sim" Sim"

2.7.$Preparação$específica$para$a$Prova$Brasil$ Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim"

3.Participação)
da)Família)

3.1.$Participação$dos$pais$nas$reuniões$ 6" 7" 8" 9" 2" 2" 4" 3"
3.2.$Participação$dos$pais$em$eventos$da$escola$ 6" 8" 9" 9" 4" 4" 8" 6"
3.3.$Contribuição$na$manutenção$da$estrutura$física$
escolar$ 1" 1" 1" 7" 1" 1" 1" 1"

3.4.$Participação$dos$pais$na$APM$ 1" 1" 9" 9" 4" 5" 4" 2"
3.5.$Acompanhamento$dos$pais$nos$deveres$escolares$
dos$filhos$ 2" 2" 8" 9" 5" 7" 6" 3"
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3.6.$Apoio$dos$pais$na$validação$das$ações$da$escola$ 8" 8" 10" 9" 7" 8" 7" 7"
3.7.$Frequência$com$que$os$pais$utilizam$o$transporte$
público$para$ir$à$escola$ 10" 2" 2" 9" 1" 9" 5" 4"

4.)Reprovação)
Discente)e)
Sistema)
Disciplinar)

4.1.$Autonomia$do$docente$no$processo$de$reprovação$do$
aluno$ 2" 2" 7" 2" 2" 2" 2" 2"

4.2.$Existência$de$sistema$de$reprovação$ Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim"
4.3.$Acompanhamento$da$evasão$escolar/$desistência$do$
aluno$ Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim"

4.4.$Ações/políticas$para$evitar$a$desistência/evasão$dos$
alunos$ Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Não"

4.5.$Regras$claras$e$definidas$do$sistema$disciplinar$ Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim"
4.6.$Grau$de$disciplina$no$comportamento$discente$ 9" 9" 9" 10" 9" 9" 3" 5"
4.7.$Respeito$dos$discentes$em$relação$à$figura$do$
professor,$diretor$e$funcionários$ 9" 9" 9" 10" 9" 9" 3" 5"

5.)Laboratório)
de)Informática)

5.1.$Existência$de$laboratório$de$informática$na$escola$ Não" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Não" Não"
5.2.$Frequência$das$aulas$de$informática$ 1" 1" 1" 1" 9" 9" 1" 1"
5.3.$Número$de$computadores$ .$ 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"

6.)Biblioteca)
6.1.$Tamanho$do$acervo$da$biblioteca$ 6" 10" 5" 6" 8" 2" 3" 3"
6.2.$Variedade$do$acervo$da$biblioteca$ 6" 10" 5" 6" 8" 2" 3" 3"

7.)Sala)de)
Leitura)

7.1.$Existência$de$sala$de$leitura$na$escola$ Não" Não" Sim" Não" Não" Não" Não" Não"
7.2.$Utilização$da$sala$de$leitura$ 1" 1" 3" 1" 1" 1" 1" 1"

8.)Alunos)

8.1.$Valorização$do$discente$em$relação$à$vaga$
conquistada$através$de$processo$seletivo$ 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"

8.2.$Frequência$com$que$os$alunos$utilizam$o$transporte$
público$para$ir$à$escola$ 10" 5" 1" 9" 2" 9" 5" 3"

8.3.$Número$de$matrículas$ 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"

9.)Docentes)

9.1.$Porcentagem$de$docentes$pertencentes$ao$gênero$
feminino$ 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"

9.2.$Porcentagem$dos$docentes$com$magistério$concluído$ 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
9.3.$Porcentagem$dos$docentes$com$curso$de$licenciatura$
concluído$ 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
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9.4.$Porcentagem$dos$docentes$com$ensino$superior$
concluído$ 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"

9.5.$Porcentagem$dos$docentes$com$especialização$
concluída$ 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"

9.6.$Número$de$docentes$ 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"

10.)
Informações)
adicionais)

10.1.$Estatuto$municipal$de$educação$ 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
$$$$10.1.1.$Frequência$de$atualização$ 0" 0" 4" 2" 3" 3" 4" 1"
$$$$10.1.2.$Nível$de$participação$na$elaboração$do$estatuto$ 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
$$$$$$$$$$10.1.2.1.$Comunidade$ 3" 3" 8" 8" 7" 7" 3" 3"
$$$$$$$$$$10.1.2.2.$Setor$Privado$ 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"
$$$$$$$$$$10.1.2.3.$Governo$Municipal$ 10" 10" 8" 8" 9" 9" 8" 8"
$$$$$$$$$$10.1.2.4.$Docentes$ 10" 10" 8" 8" 9" 9" 7" 7"
$$$$$$$$$$10.1.2.5.$Diretores$ 10" 10" 8" 8" 9" 9" 7" 7"
10.2.$Participação$dos$stakeholders$no$processo$de$
tomada$de$decisão$da$escola$ 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"

$$$10.2.1.$Comunidade/$Conselho$Escolar$ 9" 9" 9" 9" 5" 5" 3" 3"
$$$10.2.2.$Setor$privado$ 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"
$$$10.2.3.$Governo$Municipal$ 9" 9" 9" 8" 9" 9" 10" 10"
$$$10.2.4.$Colegiado$ 9" 9" 9" 9" 9" 9" 9" 9"
10.3.$Existência$de$um$planejamento$estratégico$
(indicadores,$metas)$ 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"

$$$$10.3.1.$SME$ Sim" Sim" Sim" Não" Sim" Sim" Sim" Sim"
$$$$10.3.2.$Escola$ Sim" Sim" Sim" Não" Sim" Sim" Sim" Sim"
10.4.$Impacto$dos$resultados$das$avaliações$externas$no$
processo$de$tomada$de$decisão$ 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"

$$$$10.4.1.$SME$ Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim"
$$$$10.4.2.$Escola$ Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim"
10.5.$Existência$de$ações$específicas$para$escolas$com$
menor$desempenho$no$IDEB$ Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim"
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10.6.$Continuidade$de$projetos$elaborados$na$gestão$
anterior$ 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"

$$$$10.6.1$projetos$da$SME$ Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Não" Não"
$$$$10.6.2$projetos$da$direção$ Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Não" Não"
10.7.$Existência$de$política$de$formação$continuada$para$
diretores$e$docentes$ Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim"

10.8.$Acessibilidade$na$comunicação$com$o$secretário$de$
educação$ 8" 10" 9" 7" 10" 10" 2" 2"

10.9.$Participação$na$escolha$do$material$didático$ 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
$$$$10.9.1.$Comunidade$ 1" 1" 1" 1" 2" 2" 1" 1"
$$$$10.9.2.$Diretores$ 10" 10" 10" 10" 10" 10" 9" 9"
$$$$10.9.3.$Docentes$ 10" 10" 10" 10" 10" 10" 9" 9"
$$$$10.9.4.$SME$ 9" 9" 6" 6" 9" 9" 9" 9"
10.10.$Ações/políticas$para$retenção$dos$diretores$ Sim" Sim" Sim" Sim" Não" Não" Não" Não"
10.11.$Ações/políticas$para$retenção$dos$docentes$ Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim"
10.12.$Número$de$funcionários$ 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
10.13.$Matrícula$por$zoneamento$ Não" Não" Não" Não" Não" Não" Não" Não"
10.14.$Matrícula$por$escolha$da$família$ Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim" Sim"
10.15.$Existência$de$sistema$de$progressão$continuada$ Não" Não" Não" Não" Não" Não" Não" Não"
10.16.$Ensino$fundamental$exclusivamente$público$ Não" Sim" Sim" Sim" Não" Não" Não" Não"

Fonte:$elaborado$pelo$autor$
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ANEXO&A&–&NOTA&TÉCNICA:&Conversão&da&escala&do&NSE&médio&das&escolas&e&
criação&de&grupos&&(ALVESC&SOARESC&XAVIER,&2014)&

 

1.#Conversão#da#escala##

A#escala#original#do#nível#socioeconômico#(NSE)#médio#das#escolas#obtida#pela#

estimação#do#modelo#da#Teoria#de#Resposta#ao#Item#(TRI)#corresponde#aos#escores#

que,# tipicamente,# variam#de# H3#a#3.#Como#esta#escala#não#é#de# fácil# interpretação#

optouHse# por# convertêHla# em# um# intervalo# que# contenha# valores# positivos# e# que#

também#tenha#interpretação#substantiva.##

A# solução#mais# óbvia# de# conversão# dos# valores# empíricos# observados# nos#

dados#num#intervalo#de#0#a#10#não#é#a#mais#adequada,#porque#supõe#que#uma#escola#

teria# um# NSE# médio# igual# à# zero.# Esta# situação# tem# probabilidade# mínima# de#

ocorrência,#pois#para#tal,#todos#os#alunos#deveriam#ser#idênticos#com#NSE#com#o#valor#

mínimo.#Da#mesma#maneira,#uma#escola#com#NSE#médio#igual#a#10#seria#improvável.##

É#razoável#supor#que#a#escala#do#NSE#médio#das#escolas#varie#entre#valores#

teoricamente# estabelecidos,# considerando# que# há# alunos# na# base# e# no# topo# da#

hierarquia# social.# Assim,# teoricamente# é# esperado# que# os# alunos# da# base# da#

hierarquia#não#possuam#nenhum#dos# itens#de#bens#de#consumo#descritos,# tenham#

renda# familiar#no#nível#mais#baixo,#seus#pais# tenham#escolaridade#muito#baixa# (ou#

nenhuma# escolaridade)# e# exerçam# ocupações# temporárias,# informais# ou# de# baixo#

prestígio# ocupacional# (ou# ainda# estão# desempregados).# Da# mesma# forma,#

teoricamente#é#esperado#que#os#alunos#no#topo#da#hierarquia#social#possuam#todos#

os# itens# de# consumo# nas# situações# mais# vantajosas,# tenham# renda# familiar# na#

categoria#mais#alta,#bem#como#pais#como#escolaridade#superior#e#ocupações#de#alto#

prestígio,#em#posições#de#comando#ou#liderança.##

Todavia# a# aplicação# deste#modelo# teórico# aos# dados# empíricos# enseja# dois#

problemas.#Primeiro,#as#bases#de#dados#utilizadas#neste#estudo#não#foram#planejadas#

para# serem#analisadas#em#conjunto.#Com# registrado#no#Relatório# (Cf.# p.# 14H19),# a#

compatibilização#dos# itens# foi#uma#das#etapas#cruciais#do# trabalho.#Além#disso,#os#

itens#considerados#para#descrever#a#hierarquia#social#não#estão#igualmente#incluídos#

em# todos# os# questionários# das# avaliações# realizadas# pelo# Instituto# Nacional# de#

Estudos#e#Pesquisas#Educacionais#Anísio#Teixeira#(Inep).#Por#isto,#os#casos#teóricos#

acima# descritos# são# impossíveis# de# serem# observados# nas# bases# de# dados.# O#
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segundo# problema# é# que,# mesmo# que# os# itens# fossem# os# mesmos# em# todos# os#

questionários,#os#casos#extremos#podem#simplesmente#não#aparecer#nas#bases#de#

dados,#haja#vista#que#elas#não#contemplam#todos#os#alunos#brasileiros#de#educação#

básica.##

A#solução#adotada#para#estimar#os#perfis#teóricos#posicionados#mais#à#direita#e#

à#esquerda#na#escala#original#do#NSE#foi#adicionar#alguns#poucos#perfis#teóricos#de#

alunos#à#base#de#dados#para#a#estimação#de#uma#nova#escala#com#amplitude#maior#

e#que#possa#gerar#uma#interpretação#mais#substantiva.#Os#perfis#teóricos#são#casos#

extremos#simulados#que#possuem#“respostas”#para#todos#os#itens#dos#questionários#

nas# situações# menos# favoráveis# e# mais# favoráveis# referentes,# respectivamente,# à#

base#e#ao# topo#da#hierarquia#social.#Eles# foram#adicionados#à#base#de#dados#com#

peso#equivalente#ao#dos#casos#empíricos#mais#raros#observados#na#base#de#dados#

originais,#que#são#aqueles#com#apenas#uma#ocorrência.#O#peso#ponderado#desses#

casos#raros#é#igual#a#zero2,#mas,#mesmo#assim,#eles#são#considerados#na#aplicação#

do#modelo#da#TRI.##

Feito# isto,#o#NSE#foi#novamente#estimado.#O#resultado#não#produziu#valores#

diferentes#para#os#casos#reais.#Como#pode#ser#observado#na#Tabela#1,#a#média#e#o#

desvioHpadrão#dos#perfis#se#mantiveram.#Mas,#como#esperado,#com#a#inclusão#dos#

perfis#simulados#a#amplitude#da#escala#aumentou.#

 

Estes#valores#teóricos#são#assumidos#como#estimativas#plausíveis#dos#valores#

mínimos#e#máximos#do#NSE#na#população#de#referência#(Cf.#p.#10H14,#Relatório#NSE).#

UtilizandoHse#a#regra#de#conversibilidade,#a#transformação#da#escala#original#do#NSE#

para#uma#nova#escala#é#feita#pela#seguinte#operação:##

 

As# estatísticas# descritivas# do#NSE#médio# das# escolas# na# escala# convertida#
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(considerando# somente# as# escolas# com#no#mínimo#15#alunos)# estão# na#Tabela# 2.#

ObservaHse#que#os#novos#valores#possibilitam#uma#interpretação#mais#substantiva#dos#

resultados.#Assim,#embora#a#escala#teórica#varie#de#0#a#10,#os#valores#empíricos#das#

escolas# estão# contidos# em# uma# amplitude#menor.# PoderHseHá# supor# que,# caso# se#

dispusesse#de#dados#sobre#todas#as#escolas#do#país,#com#questionários#planejados#

para# esta# finalidade# e# completamente# preenchidos# pelos# alunos,# a# amplitude#

aumentaria#um#pouco#mais.#Porém,#ela#só#atingiria#os#limites#caso#houvesse,#por#um#

lado,#uma#escola#onde#todos#os#alunos#tivessem#o#NSE#igual#ao#mínimo#observado,#

ou,#por#outro#lado,#se#a#escola#tivesse#todos#os#alunos#com#NSE#igual#ao#máximo. 

 

Os#valores#da#nova#escala#descrevem#as#escolas#segundo#a#sua#dependência#

administrativa#conforme#o#esperado#(Gráfico#1).##
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2.#Criação#de#grupos#de#NSE#médio#das#escolas##

Além#de#converter#a#escala#de#NSE#médio#das#escolas#numa#amplitude#teórica#

a#partir#de#perfis#de#alunos#possíveis,#a#divisão#da#escala#em#grupos#torna#o#uso#desta#

informação# também# mais# fácil.# Os# agrupamentos# de# escolas# tendem# a# ser# mais#

estáveis#do#que#a#posição#específica#de#uma#escola#na#hierarquia#obtida.##

A# distribuição# do# NSE#médio# das# escolas# não# está# próxima# de# uma# curva#

normal# (Gráfico# 2).# De# fato,# observaHse# que# há# quase# uma# justaposição# de# duas#

curvas# normais.# Por# essa# razão# a# divisão# da# escala# em# percentis# não# se#mostra#

adequada.#Em#geral,#as#escolas#municipais#e#estaduais#são#aquelas#com#menor#NSE#

enquanto#as#federais#e#privadas#possuem#maior#NSE.#Além#disso,#os#intervalos#dos#

valores#do#NSE#das#redes#de#ensino#se# intercruzam.#Ou#seja,#há#escolas#privadas#

com#baixo#NSE.##

 

Considerando#a#distribuição#do#NSE#e#obedecendo#à#simetria#dos#dados,#foram#

criados#7#grupos#por#meio#da#análise#de#cluster#pelo#método#de#agrupamento#não#

hierárquico#designado#por#kHmeans.#O#cluster,#nesse#caso,#equivale#a#um#conjunto#de#

perfis# de#escolas#no#qual# cada#perfil# está#mais#próximo#ao#centroide#que#define#o#

cluster#do#que#dos#centroides#de#quaisquer#outros#clusters.##

A#partir# deste#procedimento,# para# tornar# os#grupos#mais# interpretáveis,# eles#
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foram#denominados#como:#(1)#Mais#baixof#(2)#Baixof#(3)#Médio#Baixof#(4)#Médiof#(5)#

Médio#Altof#(6)#Altof#e#(7)#Mais#alto##

A# tabela# 3# mostra# a# frequências# dos# grupos# de# escolas# por# NSE.# Como#

esperado,# os# grupos# extremos# possuem# percentual# menor# do# que# os# grupos#

intermediários.##

 

A# tabela# 4# mostra# a# distribuição# dos# grupos# de# NSE# por# dependência#

administrativa.#ObservaHse#que#as#escolas#municipais#estão#concentradas#nos#grupos#

“baixo”,# “médio#baixo”#e#“médio”.#Já#as#escolas#estaduais#estão#nos#grupos#“médio#

baixo”,#“médio”#e#“médio#alto”.#As#federais#estão#no#“médio”,#“médio#alto”#e#“alto”#e#as#

escolas,#enquanto#as#privadas#estão#concentradas#nos#grupos# “alto”#e# “mais#alto”.#

Vale#destacar#que#no#grupo#“mais#baixo”#a#maioria#das#escolas#é#municipal,#mas#há#

duas#escolas#privadas.#A#princípio,#este#resultado#causou#estranhamento.#Porém,#são#

duas#escolas#localizadas#no#interior#da#Bahia#e#que#obtiveram#o#pior#desempenho#no#

Enem# do# estado.# Considerando# que# o# desempenho# escolar# é# fortemente#

correlacionado# ao# nível# socioeconômico,# a# observação# destas# duas# escolas# está#

dentro#de#um#cenário#possível.#
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ANEXO&B&–&FORMULÁRIO&DE&ACOMPANHAMENTO&DAS&INSTALAÇÕES&ESCOLARES,&UTILIZADO&PELA&SME&1&
Superintendência&de&Gestão&Administrativa&

ACOMPANHAMENTO&DAS&INSTALAÇÕES&ESCOLARES$

&

&

&

&

&

& Si
m&
(1)&

Não&
(0)&

Não&
possu
i&

Prazo& para&
Resolução$

INFRAESTRUTURA&&(Caso&um&dos&quesitos&não&esteja&presente,&a&adjunta&deverá&assinalar&“Não”)& &

1.$As$instalações$elétricas$da$escola$foram$supervisionadas$por$eletricista$credenciado$em$(2014).& & & & &

Obs:&&

2.$ As$instalações$elétricas$foram$consideradas$adequadas$pelo$eletricista$credenciado$em$(2014).& & & & &

Obs:&

3.$ As$instalações$hidráulicas$da$escola$foram$supervisionadas$por$encanador$credenciado$em$(2014).$& & & & &

Obs:&

4.$ As$instalações$hidráulicas$foram$consideradas$adequadas$pelo$encanador$credenciado$em$(2014).& & & & &

Obs:&

5.$ O$abastecimento$de$água$é$adequado$(perguntar$ao$diretor)& & & & &

Obs:&

Data:_____________________$ Adjunta:_______________________________Horário$ de$ entrada:_______________Horário$ de$

saída____________$

Escola:__________________________________________________$ $ $ $ Extensão:$
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6.$ Os$reservatórios$de$água$são$adequados$(cisternas$e$caixas$d’água$limpos$e$com$tampa$possuindo$o$
interior$facilmente$inspecionável/$apresenta$comprovante$atualizado$da$limpeza$da$caixa$d’água).&

& & & &

Obs.:&

7.$ Os$laudos$de$análise$da$água$estão$no$prazo$de$validade.$(Apresenta$comprovante$atualizado.)& & & & &

Obs.:&

8.$ O$sistema$de$esgoto$está$em$bom$funcionamento$(perguntar$para$o$diretor$e$observar$odores,$poças$
de$água$perto$da$tubulação$da$escola,$buracos$de$rato)&

& & & &

Obs:&

9.$ Fachada$da$escola$apresenta$as$seguintes$características:$Identificação$da$escola$está$visível,$o$
portão,$o$muro$estão$em$bom$estados$de$conservação.&

& & & &

Obs:&

10.$O$entorno$da$escola$apresenta$as$seguintes$características:$Iluminação$adequada,$observar$se$há$
entulho$e$mato$em$torno$da$escola/$boa$sinalização$de$trânsito.&

& & & &

Obs:&

11.$A$acessibilidade$da$escola$é$adequada.$(Se$há$passarela,$barras$arquitetônicas,$banheiros$
adaptados)&

& & & &

Obs:&

TOTAL&DE&PONTOS&& &

ESPAÇOS& ADMINISTRATIVOS& & (Caso& um& dos& quesitos& não& esteja& presente,& a& adjunta& deverá&

assinalar&“Não”)&

Si
m&
(1)&

Não&
(0)&

Não&
possu
i&

Prazo& para&
Resolução$

12.$Secretaria$(observar$condições$estruturais,$tais$como$paredes,$pisos,$assim$como$limpeza$e$
organização)&

& & & &

Obs:&
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13.$Direção$(observar$condições$estruturais$assim$como$limpeza.$$A$Diretoria$está$localizada$num$espaço$
onde$há$alguma$privacidade?)&

& & & &

Obs:&

14.$Coordenação$$(observar$condições$estruturais,$tais$como$paredes,$pisos,$assim$como$limpeza$e$
organização)&

& & & &

Obs:&

15.$Sala$de$Professores$(observar$condições$estruturais,$tais$como$paredes,$pisos,$assim$como$limpeza$e$
organização.$$Também$observar$existência$de$materiais$didáticos)&

& & & &

Obs:&

16.$Banheiro$dos$professores$(observar$condições$estruturais,$tais$como$paredes,$pisos,$assim$como$
limpeza,$organização,$descargas,$torneiras,$pias,$lixeiras,$ventilação,$existência$de$produtos:$$sabão,$
papel$higiênico,$etc)&

& & & &

Obs:&

Banheiro&Feminino:&

Banheiro&Masculino:&

17.$Banheiro$dos$alunos$(observar$condições$estruturais,$tais$como$paredes,$pisos,$assim$como$limpeza,$
organização,$descargas,$torneiras,$pias,$lixeiras,$ventilação,$existência$de$produtos:$$sabão,$papel$
higiênico,$etc)&

& & & &

Obs:&

Banheiro&Feminino:&

Banheiro&Masculino:&

18.$Sala$para$Jornada$ampliada$(observar$condições$estruturais,$tais$como$paredes,$pisos,$assim$como$
limpeza$e$organização)&

& & & &

Obs:&



343$

$

19.$Banheiro$de$funcionários$observar$condições$estruturais,$tais$como$paredes,$pisos,$assim$como$
limpeza,$organização,$descargas,$torneiras,$pias,$lixeiras,$ventilação,$existência$de$produtos:$$sabão,$
papel$higiênico,$etc)&

& & & &

Obs:&&

20.$Almoxarifado$(observar$condições$estruturais,$tais$como$paredes,$pisos,$assim$como$limpeza,$
organização,$folha$de$controle)&

& & & &

Obs:&

21.$Sala$multifuncional&(observar$condições$estruturais,$equipamentos,$ventilação,$tais$como$paredes,$
pisos,$assim$como$limpeza,$organização)&

& & & &

Obs:&

TOTAL&DE&PONTOS$

Observações$Adicionais:$

ESPAÇOS&COMUNS&(Caso&um&dos&quesitos&não&esteja&presente,&a&adjunta&deverá&assinalar&“Não”)& Si
m&
(1)&

Não&
(0)&

Não&
possu
i&

Prazo& para&
Resolução$

22.$Laboratório$de$Informática$(observar$condições$estruturais,$tais$como$paredes,$pisos,$assim$como$
limpeza,$organização,$número$de$computadores$funcionais,$programação$de$uso$do$laboratório$por$
turma$afixada$na$parede).$$Caso$haja$computadores$quebrados,$pergunte$ao$diretor$qual$o$plano$para$
consertáelo$ou$para$se$desfazer$dele.$$Observar$ventilação$da$sala,$iluminação,$acesso$à$internet.&

& & & &

Obs:&&Número$de$computadores$funcionais:_________________$quebrados:______________________________&

23.$Pátio$Coberto$(observar$estado$de$conservação$do$piso,$pintura,$e$cobertura)& & & & &

Obs:&

24.$Quadra$(Observar$os$seguintes$aspectos$das$quadras:$1)$são$cobertas$$2)$possuem$arquibancadas$$
3)$rede$de$proteção$$4)$alambrados$$5)$marcação$6)$entrada$independente$par$a$comunidade$$7)$
pintura$$8)$iluminação$$9)$piso$10)$são$utilizadas?&

& & & &
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Obs:&

25.$Cozinha$(Observar$se$existem$e$estão$em$bom$estado$de$funcionamento$os$seguintes$utensílios:$1)$
freezer$2)$geladeira$3)$rede$de$proteção$4)$panelas$5)liquidificador$6)$copos$7)$pratos$8)$talheres$9)$
exaustor$10)$lixeiras$com$tampa$11)$pia$12)$torneira&

& & & &

Obs.:&

26.$Cozinha (Observar condições estruturais tais como paredes, pisos, assim como limpeza e organização.)     

Obs:&&

27.$Bibioteca$(Observar:$$1)$acervo$$2)$estantes$$3)$organização$$4)$computador$$5)$mesas$$6)$ventilação$$
7)$iluminação$$8)$pintura$$9)$piso/parede/teto$$10) Programação de uso da biblioteca afixado na parede&

& & & &

Obs:&

!

!

SALAS&DE&AULA:&&Em&todas&as&salas&de&aula&os&seguintes&quesitos&deverão&existir&adequadamente:&&

1)&ILUMINAÇÃO&&2)&VENTILAÇÃO&&3)&QUADRO&BRANCO&&4)&CARTEIRAS&&5)&BIRÔ&&6)&ARMÁRIO&&7)&

PINTURA&&8)&PORTA&COM&MAÇANETA&&9)&LIXEIRA&&10)&JANELA.&&Caso&um&dos&quesitos&não&esteja&

presente,&a&adjunta&deverá&assinalar&“Não”&

Si
m&
(1)&

Não&
(0)&

Prazo& para&
Resolução$

1.$ SALA$DE$AULA$1& & & &

Obs:&

2.$ SALA$DE$AULA$2& & & &

Obs:&

3.$ SALA$DE$AULA$3& & & &
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Obs:&

4.$ SALA$DE$AULA$4& & & &

Obs:&

5.$ SALA$DE$AULA$5& & & &

Obs:&

6.$ SALA$DE$AULA$6& & & &

Obs:& & & &

7.$ SALA$DE$AULA$7& & & &

Obs:$

TOTAL$DE$PONTOS$$ $

$

OBSERVAÇÕES$ADICIONAIS:$

SALA$DE$AULA$$8$ $ $ $

Obs:&

8.$ SALA$DE$AULA$$9& & & &

Obs:&

9.$ SALA$DE$AULA$10& & & &

Obs:$

10.$SALA$DE$AULA$$11& & & &

Obs:&
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11.$SALA$DE$AULA$$12& & & &

Obs:&

12.$SALA$DE$AULA$$13& & & &

Obs:&

13.$SALA$DE$AULA$$14& & & &

Obs:$

SALA$DE$AULA$$15$

$

TOTAL$DE$PONTOS$$ $

$

OBSERVAÇÕES$ADICIONAIS:$

$
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ANEXO&C&–&FORMULÁRIO&DE&ACOMPANHAMENTO&DA&MERENDA&ESCOLAR,&UTILIZADO&PELA&SME&1&
Superintendência$de$Gestão$Administrativa$

Visitas$Escolares$&

ACOMPANHAMENTO&DA&MERENDA&ESCOLAR&

&

&

& Si
m&
(1)&

Nã
o&
(0)&

Prazo& para&
Resolução$

ITENS&DA&MERENDA&ESCOLAR$

1.$A$pessoa$encarregada$do$recebimento$da$merenda$confere$se$a$remessa$está$correta.& & & &

Obs:&& & & &

2.$ Os$itens$da$merenda$estão$organizados$corretamente$por$data$de$validade.& & & &

Obs:& & & &

3.$ Os$itens$secos$estão$armazenados$em$depósitos$secos$e$arejados.& & & &

Obs:& & & &

4.$ Os$itens$que$exigem$refrigeração$estão$armazenados$nas$geladeiras$ou$freezer.& & & &

Obs:& & & &

5.$ Os$itens$de$merenda$estão$dentro$do$prazo$de$validade.& & & &

Obs:& & & &

6.$ O$estoque$é$adequado$a$demanda.& & & &

Obs:& & & &

Data:____________________$ Adjunta:___________________________________Horário$ de$ Entrada:_______________Horário$

de$Saída_______________$

Escola:_____________________________________________________$ $ $ Extensão:$
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7.$ O$depósito$da$merenda$está$limpo$(sem$poeira,$sem$insetos,$sem$caixas,$varrido).& & & &

Obs:& & & &

HIGIENE&COZINHA/REFEITÓRIO/SERVIDORES& Si
m&
(1)&

Nã
o&
(0)&

Prazo& para&
Resolução$

8.$ O$chão$da$cozinha$está$limpo$(varrido$e$lavado$ou$passado$pano).& & & &

Obs:& & & &

9.$ Mesas$de$trabalho$estão$limpas$(não$estão$grudentas).& & & &

Obs:& & & &

10.$Os$utensílios$são$lavados$com$sabão$e/ou$detergente.& & & &

Obs:& & & &

11.$Refeitórios$estão$limpos$(sem$restos$de$comida$no$chão$ou$nas$mesas).& & & &

Obs:& & & &

12.$Os$pratos,$copos$e$colheres$sujos$estão$organizados$no$local$apropriado$(não$estão$espalhados).& & & &

Obs:& &

13.$Os$pratos,$copos$e$colheres$limpos$estão$devidamente$organizados$e$guardados$em$local$apropriado$
(não$estão$espalhados$e$nem$molhados).&

& & &

Obs:&& & & &

14.$As$merendeiras$estão$uniformizadas$de$forma$adequada& & & &

Obs:&& & & &

15.$As$merendeiras$preparam$os$alimentos$com$água$tratada.& & & &

Obs:& & & &
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16.$As$pessoas$encarregadas$de$servirem$a$merenda$estão$uniformizadas$adequadamente& & & &

Obs:& & & &

17.$As$crianças$são$instruídas$a$lavarem$as$mãos$antes$das$refeições& & & &

Obs:& & & &

REFEIÇÕES& Si
m&
(1)&

Nã
o&
(0)&

Prazo& para&
Resolução$

18.$As$refeições$são$servidas$nos$horários$certos.& & & &

Obs:& & & &

19.$O$intervalo$entre$as$refeições$é$respeitado.& & & &

Obs:& & & &

20.$O$cardápio$deve$estar$afixado$na$entrada$do$refeitório$diariamente,$para$conhecimento$dos$alunos,$
bem$como$no$interior$da$cozinha,$para$conhecimento$das$merendeiras.&

& & &

Obs:&& & & &

21.$O$cardápio$é$cumprido.& & & &

Obs:& & & &

22.$Os$pratos$servidos$são$bem$aceitos$pela$maioria$das$crianças$(observar$se$algum$item$do$cardápio$é$
deixado$no$$prato$por$mais$de$50%$das$crianças).&

& & &

Obs:& & & &

23.$A$adjunta$pergunta$para$10$crianças$(aleatoriamente)$se$elas$gostam$da$merenda$e$pelo$menos$8$
dizem$que$sim.&

& & &

Obs:& & & &

$$

$
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ANEXO&D&–&FORMULÁRIO&DE&ACOMPANHAMENTO&DOS&RITUAIS&ESCOLARES,&UTILIZADO&PELA&SME&1&
Superintendência$de$Gestão$Administrativa$

Visitas$Escolares$&

ACOMPANHAMENTO&DOS&RITUAIS&DA&ESCOLA$

&

&

&

&

$ Si
m&
(1)&

Nã
o&
(0)&

Prazo& para&
Resolução$

Rituais&para&Chegada&na&Escola$

24.$ Pelo$menos$um$funcionário$da$escola$dá$as$boasevindas$aos$alunos$quando$eles$chegam$na$
escola.&

& & &

Obs:&& & & &

25.$Os$alunos$chegam$fardados$à$escola.$ & & &

Obs:& & & &

26.$A$escola$comunica$a$todos$os$alunos$o$que$eles$devem$fazer$assim$que$chegam$na$escola$(esperar$
no$pátio,$caminhar$para$a$sala$de$aula,$formar$fila,$etc)&

& & &

Obs:& & & &

27.$Os$alunos$agem$de$acordo$com$as$instruções$recebidas$quando$chegam$na$escola.& & & &

Obs:& & & &

28.$Os$alunos$comportamese$de$maneira$adequada$(sem$empurrões,$gritaria,$brigas,$etc)& & & &

Data:____________________$ Adjunta:___________________________________Horário$ de$ Entrada:_______________Horário$

de$Saída_______________$

Escola:______________________________________________________$ Extensão:$
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Obs:& & & &

29.$Os$professores$já$estão$presentes$na$escola$antes$do$sinal$tocar.& & & &

Obs:& & & &

30.$Assim$que$o$sinal$toca,$os$professores$entram$na$sala$de$aula.& & & &

Obs:& & & &

31.$Todos$os$alunos$estão$na$sala$de$aula$assim$que$a$aula$começa.& & & &

Obs:& & & &

TOTAL&DE&PONTOS&& &

Rituais&de&Comportamento&durante&o&Período&Escolar&(Sala&de&Aula&e&Recreio)& Si
m&
(1)&

Nã
o&
(0)&

Prazo& para&
Resolução$

32.$Existe$trânsito$de$alunos$nos$corredores$durante$as$aulas.$ & & &

Obs:& & & &

33.$Há$uma$organização$ou$planejamento$da$escola$para$o$recreio.$ & & &

Obs:& & & &

34.$Os$funcionários$da$escola$observam$os$alunos$durante$o$recreio.& & & &

Obs:& & & &

35.$Os$alunos$fazem$suas$refeições$de$maneira$organizada$(há$regras$para$pegar$a$merenda,$os$alunos$
levam$seus$pratos$e$utensílios$para$os$locais$apropriados$depois$que$terminam$de$comer,$os$alunos$
mantém$a$limpeza$do$local$de$refeição)&

& & &

Obs:& & & &

TOTAL&DE&PONTOS&& &
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&

Rituais&para&a&o&Fim&do&Período&Escolar&

Si
m&
(1)&

Nã
o&
(0)&

Prazo& para&
Resolução$

36.$Assim$que$o$sinal$toca,$os$alunos$esperam$a$autorização$da$professora$para$sair$da$sala$de$aula.& & & &

Obs:& & & &

37.$Os$alunos$saem$da$sala$de$aula$ordenadamente$(sem$correria$e$empurrões).& & & &

Obs:& & & &

38.$O$professor$sai$da$sala$de$aula$só$depois$que$todos$os$alunos$já$foram$embora.& & & &

Obs:&& & & &

39.$Um$funcionário$da$escola$fica$no$portão$de$saída$esperando$que$os$alunos$saiam$da$escola.& & & &

Obs:& & & &

TOTAL&DE&PONTOS&& &

&

Rituais&Gerais& Si
m&
(1)&

Nã
o&
(0)&

Prazo& para&
Resolução$

17.$A$escola$expõe$as$prestações$de$contas$atualizadas$para$a$comunidade.$ & & &

Obs:$ & & &

18.$A$escola$expõe$a$frequência$diária$dos$alunos$para$a$comunidade.$ & & &

Obs:$ & & &

19.$A$escola$tem$uma$política$de$combate$à$infrequência.$ & & &

Obs:$ & & &

20.$Os$programas$ou$ações$do$contraturno$funcionam$conforme$o$planejado.$ & & &
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Obs:&& & & &

21.$A$escola$organiza$eventos$para$os$pais$regularmente$(pelo$menos$duas$vezes$por$ano)& & & &

Obs& & & &

22.$A$escola$tem$uma$política$clara$contra$violência.& & & &

Obs:& & & &

23.$A$escola$tem$uma$política$clara$sobre$uso$de$drogas$dentro$da$escola.& & & &

Obs:& & & &

24.$A$escola$envolve$a$comunidade$em$eventos$específicos$(festas$juninas,$festas$de$natal,$palestras,$
etc)&

& & &

Obs:& & & &

25.$A$escola$organiza$eventos$com$representantes$de$outros$setores$públicos$(palestras$dadas$pela$
polícia,$Secretaria$de$Saúde,$Secretaria$do$Meio$Ambiente,$etc)&

& & &

Obs:& & & &

OBSERVAÇÕES&ADICIONAIS:&
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ANEXO&E&–&ORGANOGRAMA&DA&SECRETARIA&ESTATUAL&DE&EDUCAÇÃO&DO&CEARÁ&(SEDUC)&
$
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$
(ANDREWSr$VRIES,$2012)$

(BARBOSAr$MELLO,$2015)$
(BARBOSAr$WILHELM,$2009)$
(BRANDÃOr$CARVALHO,$2015)$
(CADRAVAL,$2010)$
(CARDOSOr$MAGALHÃES,$2012)$
(CARVALHOr$BONAMINOr$KAPPEL,$2011)$
(CHIRINr$BRAND,$2015)$
(DIASr$MELÃO,$2009)$
(DIAZ,$2012)$
(DOURADO,$2007)$
(FAGNANI,$2014)$
(FERNANDES$et#al.,$2014)$
(FERRAROTTOr$MALAVASI,$2015)$
(GARCIA,$2011)$
(GEORGESr$BORMANr$LEE,$2010)$
(GOMES,$2010)$
(GOUVEIA,$2009)$
(KOMATSU,$2013)$
(LIMA,$2013)$
(LIMA$et#al.,$2014)$
(MACHADOr$ALAVARSE,$2014)$
(MARTINSr$SILVA,$2011)$
(MEINERZr$FISSr$OGIBA,$2013)$
(MELLOr$LUZ,$2015)$
(MESQUITA,$2012)$
(MIRANDA,$2008)$
(MIRANDAr$RODRIGUES,$2010)$
(MIZRAHIr$CANEN,$2012)$
(NARDIr$SCHNEIDERr$RIOS,$2014)$
(OLIVEIRA,$2014)$
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(PERONI,$2013)$
(SILVA,$2009)$
(SILVA,$2014)$
(SILVAr$BONAMINOr$RIBEIRO,$2012)$
(TAVARES,$2015)$


