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introdução

Educação é universalmente vista como o principal determinante da 

formação de capital humano (WOESSMANN, 2003) e, por conseguinte, 

um investimento-chave para a promoção de bem-estar a indivíduos e 

nações. (HANUSHEk; WOESSMANN, 2007) Educação é também vista 

como um direito humano básico ao qual todo cidadão deveria ter 

acesso (THOMAS; WANG; FAN, 2000), bem como um meio através do 

qual seja possível alcançar condições de vida tidas como melhores 

(NERI, 2007), e outras liberdades e realizações a que toda pessoa 

tem o direito e as razões de aspirar. (SEN, 2000) Assim, educação é 

valorizada tanto como um investimento tanto quanto um direito.

Em ambos os aspectos, a forma como a educação é distribuída 
dentro de uma sociedade desempenha papel fundamental. Como um 

investimento, é tratada como uma commodity capaz de impulsionar os 

padrões econômicos de nações e indivíduos. Sem embargo, tal papel 

é limitado quando há desigualdades de acesso. Uma vez que educação 

não é um bem perfeitamente comerciável, sua função de produção 

agregada dependeria não apenas do seu nível médio de consumo, 

mas também de como esse consumo é distribuído entre a população 
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– tendo em vista que, considerando as habilidades humanas como 

normalmente distribuídas em uma dada população, uma distribuição 

enviesada das oportunidades educativas representa uma grande perda 

de bem-estar para aquela sociedade. (THOMAS; WANG; FAN, 2000) 

Consequentemente, quando parâmetros de equidade são negligencia-

dos em políticas educacionais, os estoques de capital humano tendem 

a ser deficientes, comprometendo o bem-estar econômico.

Como um direito, educação deveria ser igualmente acessível 

a todos. Entretanto, a escassez de recursos impõe escolhas tanto 

a indivíduos quanto a formuladores de políticas públicas. Assim 

sendo, tende-se a estabelecer padrões mínimos de educação a que 

todo cidadão deveria ter irrestrito acesso. Tais padrões, contudo, 

estão situados em contextos históricos, sociológicos, culturais e eco-

nômicos que tendem a mudar à medida que as sociedades evoluem. 

Por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio focam 

na universalização da educação primária como um padrão mínimo 

a ser alcançado por todos os países nos primeiros 15 anos do século 

21. Quando esse padrão for alcançado, é provável que desigualdades 

educacionais observadas em outros níveis ou aspectos sejam então 

percebidas como objeto de necessária intervenção de políticas pú-

blicas para garantir a educação como direito.

Em verdade, do ponto de vista do bem-estar econômico, em um 

número cada vez maior de países investimentos em educação pri-

mária já apresentam baixo retorno, tanto privado quanto social, 

transferindo o foco das políticas públicas para a expansão dos níveis 

médio (cujos retornos também já se mostram reduzidos nos países 

da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) e em muitos países em desenvolvimento) e superior. (IOS-

CHPE, 2004) O fato é que, à medida que o acesso a um nível de ensino 

se expande, seu retorno econômico tende a diminuir até tornar-se 

insignificante, o que não invalida a necessidade de investimento 

público para garantir que todos tenham acesso a ele, mesmo porque 

sem isso a própria expansão dos níveis mais elevados de educação 

fica comprometida e, junto com ela, tanto o crescimento econômico 

do país – principal resultado que se deve buscar com investimentos 

educacionais na visão de autores como Ioschpe (2004), Neri (2007), 
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Hanushek e Woessmann (2007) – quanto o empoderamento dos indi-

víduos para que possam desenvolver e obter o que de fato valorizam 

– finalidade maior da educação na concepção de autores como Sen 

(2000) e Unterhalter e Brighouse (2003). Ademais, quanto maiores 

forem as barreiras ao acesso a níveis mais avançados da educação, 

mais o sistema educacional estará, em realidade, perpetuando ou 

mesmo intensificando desigualdades. (TODARO, 2000)

A ideia principal por trás desses argumentos é que, indepen-

dentemente do padrão mínimo de educação a ser alcançado, e da 

concepção de educação adotada, desigualdades sempre ocorrerão 

enquanto oportunidades educativas forem distribuídas de maneira 

enviesada. Um objetivo de equidade educacional que privilegia a 

distribuição de oportunidades à de resultados é alcançado quando 

alternativas de escolha equivalentes estão disponíveis para todo 

indivíduo, a despeito do gênero, das condições ou das preferências 

de cada um. (LE GRAND, 1991)

Não obstante, convém notar que igualdade de oportunidades não 

garante equidade no desempenho educacional – devido a diferenças 

em habilidades e nas escolhas efetivamente feitas. Essas diferenças, 

que costumam gerar desigualdades no desempenho acadêmico das 

pessoas, advêm especialmente de um fator comum: as condições 
socioeconômicas dos e das estudantes. A importância das características 

socioeconômicas na determinação do desempenho escolar é um raro 

ponto de concordância nas pesquisas educacionais e econômicas – e 

tem sido confirmada por evidência internacional já desde a década 

de 1960. (NASCIMENTO, 2007) 

Ainda assim, investigações sobre sistemas educacionais frequen-

temente negligenciam essa evidência global, concentrando-se, em 

regra, apenas em medidas de desempenho auferidas em um único 

momento temporal, como se indivíduos ou sistemas iguais estives-

sem sendo comparados. (ROSS; ZUZE, 2004)

O presente artigo discute a performance de cinco sistemas educa-

cionais urbanos do Brasil no ano de 2005, levando em consideração 

as diferenças entre escolas e estudantes. Trata-se, portanto, de uma 

avaliação de desempenho de sistemas educacionais a partir do grau 

de equidade distributiva neles verificado.
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A próxima seção aborda os critérios mais utilizados em educação 

para avaliar equidade. A seção em seguida apresenta os métodos 

usados para mensurar equidade nos sistemas educacionais de cinco 

grandes centros urbanos brasileiros, a partir dos dados obtidos pelo 

Projeto GERES 2005, para desempenho em Leitura de estudantes 

do ensino fundamental. Os resultados da análise são, então, apre-

sentados na seção posterior, culminando em uma seção final que 

conclui o artigo.

critérios para mensurar equidade na 
distribuição de desempenho acadêmico

Existe um grande número de medidas de equidade educacional 

disponível na literatura econômica e estatística. Elas diferem 

significativamente uma da outra, pois cada uma dessas medidas 

aborda um ou no máximo alguns dos aspectos da desigualdade 

que podem ser observadas em uma distribuição. (MONk, 1990)  

A escolha acerca da medida a ser usada dependerá de quais aspectos  

pretende-se analisar.

Monk (1990) enumera as medidas de desigualdade em duas cate-

gorias: as de Tipo I e as de Tipo II. As medidas do Tipo I são utilizadas 

para a análise de distribuições envolvendo uma única variável, como, 

por exemplo, desempenho em testes padronizados. Já as medidas 

do Tipo II são mais apropriadas para análises que contemplem a 

distribuição de duas variáveis, investigando o comportamento da 

distribuição de uma delas (em regra expressando um resultado, como 

a nota obtida em testes padronizados) em relação ao comportamento 

da distribuição da outra variável (em geral uma medida das carac-

terísticas das unidades sob análise, a exemplo da renda familiar, da 

classe social ou do desempenho prévio dos e das estudantes a quem 

os testes padronizados tenham sido aplicados).  

Algumas das mais comuns medidas de desigualdade do Tipo I são:

Variância:a)  indica em que medida estão afastados da média 

os valores individuais de uma variável. Tomando notas em 

testes padronizados como exemplo, a variância indica a va-
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riabilidade dos resultados obtidos pelos e pelas estudantes 

avaliados (as).

Desvio-padrão:b)  mede o grau de dispersão dos valores de uma 

variável (por exemplo, desempenho escolar). Enquanto a 

variância é a média do quadrado das diferenças entre as ob-

servações e a média, o desvio padrão, sendo extraído de uma 

raiz quadrada, mede a dispersão das observações ao redor 

da média.

Comparações de percentis:c)  um percentil é o valor de uma variável 

abaixo do qual uma determinada percentagem de observações  

encontra-se. O p-ésimo percentil tem no mínimo p% dos valo-

res abaixo daquele ponto e no mínimo (100 - p)% dos valores 

acima. Comparações de percentis envolvem comparações dos 

valores máximo e mínimo (amplitude). Assim, comparações 

de decis referem-se a agrupamentos de cada 10% das obser-

vações, enquanto quartis são agrupamentos de cada 25% das 

observações.

Índice de d) McLoone: é a soma dos valores de todas as observações 

concentradas abaixo da mediana multiplicada pela própria 

mediana.

As medidas descritas acima são fáceis de computar, mas apre-

sentam algumas desvantagens significativas: análises baseadas na 

variância e na amplitude costumam ser sensitivas à eventual pre-

sença de outliers (observações numericamente distantes do resto dos 

dados) e, quando não o são, ignoram os demais valores afora aqueles 

analisados (limitação também aplicável ao índice de McLoone, o 

qual, ademais, é dependente do valor da mediana).

Medidas do Tipo I são absolutas, uma vez que se referem a uma 

única variável. Já as medidas do Tipo II permitem análises relativas 

da equidade em um sistema, tendo em vista 

que relacionam a distribuição da variável de maior interesse a 

outra que expressa características das unidades de análise. 

Medidas do Tipo II incluem:

Coeficiente de inclinação:a)  mede a mudança em uma característica 

associada à mudança em outra característica. Não fornece in-
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formação direta acerca do tamanho da desigualdade observada 

e ainda é dependente da unidade de medida.

Coeficiente de elasticidade:b)  independe da unidade de medida 

para aferir a mudança em um atributo associada à mudança 

em outro – a relação é expressa em percentagem.

Coeficiente de correlação:c)  pode assumir valores entre -1 e +1 e 

indica a força e a direção de uma relação linear entre duas 

variáveis aleatórias.  Assim sendo, fornece maiores informa-

ções do que os coeficientes anteriores, os quais indicam no 

máximo a força da relação, jamais a direção.

Com exceção dessas medidas de desigualdade, estatísticas como 

o Coeficiente de Gini e a Estatística de Theil são também usados para 

mensurar desigualdade na educação.

métodos adotados

os sistemas educacionais em análise

O presente artigo usa dados coletados pelo Projeto GERES 2005, es-

tudo longitudinal dos anos iniciais de educação em cinco diferentes 

cidades brasileiras – para maiores detalhes do Projeto, ver Franco, 

Brooke e Alves (2008) e Brooke (2005). 

A amostra envolve estudantes tanto de escolas públicas (munici-

pais, estaduais e algumas federais) quanto de escolas privadas das 

áreas urbanas dos seguintes municípios: Rio de Janeiro, Salvador, Belo 
Horizonte, Campinas e Campo Grande. Todas essas cidades são relevan-

tes para as regiões onde estão situadas, em termos de população, 

economia e peso político. A amostra de escolas é representativa 

dos sistemas educacionais urbanos desses municípios. (ANDRADE; 

MIRANDA, 2004) 

Os dados consistem em duas ondas de mensuração do desem-

penho em Leitura de estudantes matriculados no primeiro ano 

do ensino fundamental (com exceção de Salvador, que já iniciou a 

aplicação das avaliações no segundo ano do ensino fundamental). 

A primeira onda foi administrada em março de 2005 (início do ano 
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letivo), enquanto a segunda ocorreu no mês de novembro do mes-

mo ano (final do ano letivo). Por conseguinte, a análise conduzida 

adiante é fortalecida por uma substancial vantagem: a existência 

de uma medida inicial de conhecimento. 

a importância da medida inicial de conhecimento

A existência de uma medida de desempenho prévio reduz a depen-

dência a medidas das condições socioeconômicas dos e das estu-

dantes. Com a aplicação do teste no início do ano letivo, é possível 

obter, após a aplicação da segunda onda, tendências sobre o pro-

gresso do aprendizado estudantil no ano de 2005. Isto não dispensa 

totalmente a necessidade de mensurar tanto o resultado acadêmico 

quanto seus determinantes (BAkER, 2000), mas contar também 

com o teste inicial limita os efeitos do contexto socioeconômico do 

alunado sobre o seu aprendizado naquele ano letivo às condições 

que eventualmente possam ter se alterado entre a administração 

do primeiro e do segundo testes. 

medidas de equidade adotadas

Inicialmente seguindo a estratégia definida em OECD (2005) para 

medir equidade no desempenho dos diversos países na prova de 

Leitura do PISA 2000, a variância total e a variância entre-escolas, 

bem como a proporção desta última em relação à primeira, foram 

calculadas para cada sistema. Ao ser feito isto, busca-se aferir a equi-

dade distributiva dos respectivos sistemas tanto no nível do aluno 

quanto no nível da escola. O impacto da composição do alunado 

da escola na performance estudantil, também examinada em OECD 

(2005) para os resultados do PISA 2000 e elemento-chave na análise 

realizada para os resultados do SACMEQ (ROSS; ZUZE, 2004), é indire-

tamente capturado na presente análise por intermédio da variância 

do aprendizado entre o início e o final do ano letivo em questão.

A variância entre-escolas é um componente da variância total, e 

refere-se ao quanto a média de uma determinada escola afasta-se 

da média de todas as escolas em conjunto. 
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A variância total e a variância entre-escolas é dada por: 

a) Variância total dos resultados obtidos pela amostra de estudantes:

 
( )

2

1 1

)( ∑∑
=

=

=

=

−=
mj

j

ni

i
ij xxxVar

b) Variância entre-escolas:

 
2

1

)( xxm
mj

j
j −∑

=

=

Onde:

x•	 ij = nota obtida pelo ou pela estudante i na escola j ;
Existem •	 n estudantes em cada escola, em um universo de m 

escolas;

x•	  = média verificada para todo o conjunto de estudantes;

x•	 j = média observada para a escola j.

Quanto maior a variância total, mais desigual é o sistema.  No ní-

vel da escola, quanto maior for a proporção da variância entre-escolas 

em relação à variância total, mais as escolas parecem predispostas a 

selecionar seu corpo discente de acordo com habilidades percebidas 

no momento de entrada na escola.  Isto poderia indicar que para al-

gumas crianças acabem sobrando apenas escolas pouco satisfatórias, 

comprometendo desde cedo seus processos de aprendizagem.

Ao decompor a variância total, uma terceira estatística pode ser 

utilizada: a variância dentro das escolas. Ela mostra a dispersão das 

notas dentro de uma mesma escola:
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Quando uma única medida de desempenho é considerada e ne-

nhum controle estatístico é feito para as condições socioeconômicas, 

uma alta variância dentro das escolas poderá sinalizar heterogenei-

dade na composição dos seus alunados. Se esta hipótese se confirma 

após controlar para características socioeconômicas e desempenho 

prévio, este seria um aspecto até positivo quando equidade e coesão 
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social são buscadas. Entretanto, se esta estatística prosseguir elevada 

mesmo após a introdução de tais controles, possivelmente as escolas 

daquele sistema tendem a segregar seus alunos e suas alunas, alo-

cando cada qual a diferentes classes de acordo com o desempenho 

escolar esperado. Mais uma vez, evidenciam-se as vantagens de dis-

por de uma medida inicial de desempenho: ao se comparar os escores 

obtidos pelas mesmas crianças em diferentes momentos, clareiam-se 

tendências e evitam-se conclusões apressadas e equivocadas.

resultados

resultados usando uma única medida de desempenho

A segunda onda (aplicada no final do ano letivo de 2005) mostrou 46,8% 

da variância total na prova de Leitura correspondendo à variância 

entre-escolas. Tal proporção é equivalente àquela apresentada em 

OECD (2005) para o Brasil no teste de Leitura do PISA 2000 (47%), a qual 

situava o Brasil bem atrás do país com maior variância entre-escolas 

(Alemanha, 60%), porém bem acima de outros países, tais como Coreia 

do Sul (38%), Reino Unido (29%) e Finlândia (8%). Uma interpretação 

conjunta desses resultados sugere que desigualdades entre escolas são 

significativas no Brasil e em alguns de seus maiores centros urbanos.

Ao analisar os números desagregados por cidade, é possível situar 

cada uma delas em relação às demais. As variâncias de cada sistema 

estão mostradas na Tabela 1 e ilustradas no Gráfico 1.

SISTEMA EDUCACIONAL 
URBANO

(1)

N° DE 
ALUN@S

(2)

N° DE ESCOLAS
(3)

VARIÂNCIA (5) COMO 
% DE (4)

(7) 
TOTAL

(4)
ENTRE 

ESCOLAS (5)
INTRA- 

ESCOLA (6)

B. HORIZONTE 4163 60 501,965 233,356 268,609 46,5

CAMPINAS 4534 61 529,102 269,216 259,886 50,9

CAMPO GRANDE 3378 59 438,47 189,106 249,364 43,1

RIO DE JANEIRO 3864 68 476,04 205,394 270,646 43,1

SALVADOR 3335 54 397,749 182,535 215,214 45,9

TODOS OS 5 19274 302 494,693 231,589 263,104 46,8

Cálculos do autor usando dados da Onda 2 (Leitura) do Projeto GERES 2005

Tabela 1: Amostra e variância das notas para a segunda onda, por sistema
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Belo Horizonte aparece como o sistema mais próximo da média 

dos cinco, e Rio de Janeiro e Campo Grande parecem, à primeira vista, 

os sistemas menos desiguais entre escolas. O sistema que mais se 

diferencia dos demais é o de Campinas, no qual a variância entre-

escolas como proporção da variância total excedeu a média em 4,1%. 

Trata-se também do sistema com maior variância total.

Como foi destacado anteriormente, com apenas uma medida de 

desempenho o componente intraescolar da variância pode sugerir 

maior heterogeneidade de status socioeconômico entre estudantes 

da mesma escola, dado que a variabilidade de desempenho de estu-

dantes costuma estar fortemente associada aos níveis de bem-estar 

econômico e social das suas famílias. Se este houver sido realmente 

o caso, Rio de Janeiro seria a cidade mais equânime do ponto de vista 

de oportunidades educativas.  Contudo, tal conclusão seria preci-

pitada, sem antes examinar a fotografia que se obtém ao incluir o 

desempenho prévio na análise. 

resultados usando o progresso acadêmico 
em relação ao desempenho prévio

De fato, a situação se altera bastante quando o desempenho prévio 

é incorporado à análise. Os novos resultados são apresentados na 

Tabela 2 e plotados no Gráfico 2.

Si
st

em
a 

ed
uc

ac
io

na
l

Variância

TODOS OS 5

SALVADOR

RIO DE JANEIRO

CAMPO GRANDE

CAMPINAS

B. HORIZONTE

0 100 200 300 400 500 600

Variância entre-escolas Variância intra-escola

46,8%

46,5%

45,9%

43,1%

43,1%

50,9%

Gráfico 1: Variância das notas em Leitura para a segunda onda, por sistema
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Tabela 2: Amostra e variância das notas em Leitura após controlar 
para desempenho prévio, por sistema 

SISTEMA EDUCACIONAL 
URBANO

(1)

N° DE 
ALUN@S

(2)

N° DE ESCOLAS
(3)

VARIÂNCIA (5) 
COMO % 

DE (4)
(7) 

TOTAL
(4)

ENTRE 
ESCOLAS (5)

INTRA- 
ESCOLA (6)

B. HORIZONTE 3677 60 229,205 18,343 210,862 8,0

CAMPINAS 3898 61 302,31 33,386 268,925 11,0

CAMPO GRANDE 2724 59 343,66 47,23 296,43 13,7

RIO DE JANEIRO 3454 68 259,659 25,086 234,573 9,7

SALVADOR 2669 54 259,345 30,985 228,36 11,9

TODOS OS 5 16422 302 290,436 43,39 247,046 14,9

Cálculos do autor usando dados da Onda 2 (Leitura) do Projeto GERES 2005

Quando escores observados na segunda onda são confrontados 

com aqueles obtidos na primeira, tanto a variância total quanto a 

variância entre-escolas são consideravelmente reduzidas – indicando 

que, ao menos nos anos inicias de estudo, a velocidade de aprendiza-

gem das crianças é muito próxima, confirmando que discrepâncias 

em seus desempenhos estão muito mais relacionadas ao contexto 

familiar e social em que vivem do que à escola onde estudam.

Além disso, o novo quadro atesta que, nessa fase, variações no 

progresso escolar estão mais associadas à sua variabilidade dentro da 

própria escola do que entre diferentes escolas – realçando, uma vez 
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Gráfico 2: Variância da diferença das notas em Leitura entre a primeira e a segunda ondas, por sistema
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mais, a influência, sobre seu desempenho, do aprendizado trazido 

pela criança de fora do contexto escolar e decerto relacionado às suas 

já relevantes experiências e história de vida. Por outro lado, confor-

me foi discutido anteriormente, este fato pode também sinalizar ou 

heterogeneidade do corpo discente das escolas ou, a despeito ou ao 

invés disto, uma tendência das escolas de segregar seus alunos e suas 

alunas de acordo com os níveis esperados de desempenho de cada 

qual, formando classes homogêneas de estudantes mais difíceis e de 

estudantes mais fáceis de educar. Entretanto, a ausência na presente 

análise de dados a respeito das características socioeconômicas das 

crianças da amostra impede uma conclusão firme quanto a qual seja 

o caso para essas cinco cidades.

Voltando às diferenças em performance entre estudantes e escolas, 

a Tabela 3 abaixo apresenta “rankings de desigualdade educacional” 

para os cinco sistemas avaliados. As colunas 2 e 3 relatam a posição 

nesse ranking a partir da análise unicamente da segunda onda, enquan-

to as colunas 4 e 5 refazem as posições quando o progresso acadêmico 

verificado entre as duas ondas passa a ser o indicador considerado.

Tabela 3: “Rankings da desigualdade” antes e depois de controlar para o desempenho prévio

Sistema educacional

Posição no ranking baseado apenas na 
onda 2

Posição no ranking para o progresso 
acadêmico entre as ondas 1 e 2

Entre-escolas Entre-escolas 
como % da Total Entre-escolas Entre-escolas 

como % da Total

B. HORIZONTE 2° 2° 5° 5° 

CAMPINAS 1° 1° 2° 3° 

CAMPO GRANDE 4° 5° 1° 1° 

RIO DE JANEIRO 3° 4° 3° 4° 

SALVADOR 5° 3° 4° 2°  

Elaborada pelo autor a partir dos números mostrados nas Tabelas 1 e 2. Notar que, para cada critério, a 1ª 
posição refere-se ao sistema mais desigual, e a 5ª, ao mais equânime. 

Campinas, o mais desigual dos sistemas quando apenas os resul-

tados da segunda onda são observados, agora passa a ser o segundo 

em termos de variância total e situa-se no terceiro lugar em desi-

gualdade entre escolas. Belo Horizonte, que antes era a cidade que 
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mais se assemelhava a Campinas, desta vez apresenta-se como o mais 

equânime dos cinco sistemas nos dois critérios. Rio não alterou sua 

posição entre intermediária e mais próximo do topo desse ranking. 

Salvador é um dos mais equitativos sistemas em termos de variância 

total nas duas medidas, mas seu desempenho cai consideravelmente 

entre a análise apenas da segunda onda e a análise do progresso 

escolar quando o critério de análise é a variância entre-escolas como 

proporção da variância total. Este resultado parece sugerir que o 

progresso acadêmico das crianças de Salvador é mais equânime ao 

longo da amostra de estudantes, embora algumas escolas apresen-

tem desempenho médio superior a das outras – não se sabe se por 

serem escolas melhores ou por atraírem estudantes em condições 

de aprender conteúdos escolares mais rapidamente.

Não obstante essa particularidade de Salvador, a maior mudan-

ça nos rankings foi a posição relativa de Campo Grande. Quando o 

progresso acadêmico passou a ser o foco da análise, esse sistema 

educacional deixou o status de “equitativo”, que obtinha quando 

apenas o desempenho verificado na segunda onda era avaliado, para 

passar a ser o mais desigual dos cinco sistemas, tanto em termos de 

variância total, quanto em termos de variância entre-escolas.

Infelizmente, dados relativos a características socioeconômicas 

e demográficas das cinco cidades não puderam ser incorporados à 

análise (estavam disponíveis, mas não foram levantados e utilizados 

em razão do limite de páginas deste trabalho).  Dessa forma, não é 

possível construir hipóteses mais concretas acerca do porquê das 

mudanças de posição nos rankings sugeridos.

outliers: são eles um problema 
na amostra pesquisada?

Outliers são valores extremos que podem conduzir a interpretações 

errôneas das estatísticas calculadas a partir de bases de dados nas 

quais tais valores estão presentes.  A presença de outliers pode ser 

detectada a partir do cálculo dos z-scores da variável de interesse.  

Z-scores abaixo de -3 ou acima de +3 podem ser outliers, ainda que 

para bases de dados muito grandes (usualmente assim consideradas 

Avaliacao_educacional.indb   167 31/03/2010   16:00:08



168 paulo a. meyer m. nascimento & robert e. verhine

aquelas com mais de 1.000 observações) seus impactos tendam a ser 

irrelevantes. (HAWkINS, 1980)

Z-scores foram calculados, mas a exclusão de 218 estudantes da 

análise com dados unicamente da segunda onda, e de 51 estudantes 

e uma escola da análise que utilizara o progresso acadêmico entre 

as duas ondas como critério de análise não modificaram em nada a 

interpretação dos resultados (APÊNDICE A).

considerações finais

Dados analisados no presente artigo sugerem uma desigualdade 

considerável entre escolas quando uma única medida de desempe-

nho é considerada para estudantes de séries iniciais. Porém, após 

incorporação de uma medida prévia de desempenho, aferida no 

início do mesmo ano letivo, a variância intraescolas passa a ser res-

ponsável por 86% a 92% da variação de escores. Isto pode significar 

heterogeneidade socioeconômica na composição do alunado das 

escolas da amostra, ou um indício de que estas enturmariam estu-

dantes de acordo com a distribuição de fatores não-mensurados (e.g., 

expectativa das escolas e dos pais quanto ao desempenho escolar 

das crianças ao longo do ano). É possível até que os resultados apre-

sentados estejam sinalizando ambas as hipóteses. A administração 

de um teste de conhecimento prévio foi um elemento-chave para 

levantar essas duas hipóteses, mas não fornece todas as respostas. 

A não-utilização de dados relativos às condições socioeconômicas das 

crianças da amostra limita qualquer conclusão a respeito do que os altos 

níveis observados de variância intraescolar do progresso acadêmico 

possam de fato indicar. O uso de informações de cunho socioeconômico 

e demográfico referentes às cinco cidades analisadas também enrique-

ceriam bastante o estudo, pois um número maior de comparações úteis 

poderia ser feita entre os sistemas educacionais avaliados.

Ainda que o presente trabalho lance luz à discussão sobre equi-

dade dentro do Projeto GERES 2005 e esteja, inclusive, passível 

de aprimoramentos que possibilitem uma investigação mais apro-

fundada, desenhos de pesquisa como o aqui utilizado não permi-
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tem conclusões das razões pelas quais ocorrem os fenômenos em 

hipótese (por exemplo, escolas agrupando estudantes por níveis 

de habilidade), nem tampouco se o comportamento que os gera 

é justificável ou não. Para tanto, seria recomendável aprofundar 

a investigação quantitativa com pesquisas qualitativas (estudos de 

caso, etnográficos, etc.).
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APÊNDICE A

estatísticas descritivas para o desempenho em leitura 
dos estudantes obtidos na onda 2 do geres 2005

Tabela 4: Estatísticas descritivas no nível do estudante para as notas obtidas em Leitura 
na onda 2 do GERES 2005

Sistema 
educacional Nº observações Valor mínimo Valor máximo Média Desvio-padrão Variância

B. Horizonte 4.163 63,37 184,11 126,5156 22,40457 501,965
Campinas 4.534 63,37 184,11 121,4640 23,00221 529,102
Campo Grande 3.378 63,37 184,11 120,0545 20,93968 438,470
Rio de Janeiro 3.864 63,37 184,11 132,1966 21,81835 476,040
Salvador 3.335 63,37 184,11 120,7444 19,94365 397,749

Tabela 5: Estatísticas descritivas no nível do estudante para as notas obtidas em Leitura 
na onda 2 do GERES 2005 – SEM OS OUTLIERS

Sistema 
educacional Nº observações Valor mínimo Valor máximo Média Desvio-padrão Variância

B. Horizonte 4.128 69,49 175,25 126,8933 21,78267 747,485
Campinas 4.456 68,79 175,25 122,1036 21,91110 480,096
Campo Grande 3.341 68,97 173,35 120,6262 20,23206 409,336
Rio de Janeiro 3.823 68,82 175,25 132,5421 20,93921 438,451
Salvador 3.308 69,05 175,25 121,0531 19,35610 374,659

Tabela 6: Estatísticas descritivas no nível da escola para as notas obtidas em Leitura na 
onda 2 do GERES 2005

Sistema 
educacional

Nº 
observações Valor mínimo Valor máximo Média Desvio-padrão Variância

B. Horizonte 60 100,74 157,54 130,8475 15,27600 233,356
Campinas 61 95,35 156,81 126,2185 16,40780 269,216
Campo Grande 59 102,32 150,66 124,9924 13,75156 189,106
Rio de Janeiro 68 110,59 156,70 135,2024 14,33158 205,394
Salvador 54 95,19 154,35 124,2914 13,51056 182,535

Tabela 7: Estatísticas descritivas no nível da escola para as notas obtidas em Leitura na 
onda 2 do GERES 2005 – SEM OS OUTLIERS

Sistema 
educacional

Nº 
observações Valor mínimo Valor máximo Média Desvio-padrão Variância

B. Horizonte 60 100,74 157,54 130,8475 15,27600 233,356
Campinas 61 95,35 156,81 126,2185 16,40780 269,216
Campo Grande 59 102,32 150,66 124,9924 13,75156 189,106
Rio de Janeiro 68 110,59 156,70 135,2024 14,33158 205,394
Salvador 54 95,19 154,35 124,2914 13,51056 182,535
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estatísticas descritivas para a variação no 
desempenho observadas entre as ondas 1 e 2 

Tabela 8: Estatísticas descritivas no nível do estudante para a diferença observada entre 
as ondas 1 e 2 do GERES 2005 

Sistema 
educacional

Nº 
observações Valor mínimo Valor máximo Média Desvio-padrão Variância

B. Horizonte 3.677 -45,69 76,44 17,7811 15,13953 229,205

Campinas 3.898 -52,55 78,62 22,1748 17,38709 302,311

Campo Grande 2.724 -49,93 86,36 17,9312 18,53806 343,660

Rio de Janeiro 3.454 -51,45 99,76 13,4590 16,11394 259,659

Salvador 2.669 -45,72 81,18 11,8066 16,10420 259,345

Tabela 9: Estatísticas descritivas no nível do estudante para a diferença observada entre 
as ondas 1 e 2 do GERES 2005 – SEM OS OUTLIERS

Sistema 
educacional

Nº 
observações Valor mínimo Valor máximo Média Desvio-padrão Variância

B. Horizonte 3.650 -45,69 76,44 17,9160 14,98960 224,688

Campinas 3.841 -52,55 78,62 22,4262 17,17127 294,853

Campo Grande 2.698 -49,93 86,36 18,1238 18,41654 339,169

Rio de Janeiro 3.420 -45,45 99,76 13,5687 15,96385 254,845

Salvador 2.649 -43,53 81,18 11,9563 15,86285 251,630

Tabela 10: Estatísticas descritivas no nível da escola para a diferença observada entre as 
ondas 1 e 2 do GERES 2005 

Sistema 
educacional

Nº 
observações Valor mínimo Valor máximo Média Desvio-padrão Variância

B. Horizonte 60 7,04 29,21 17,2735 4,28291 18,343

Campinas 61 10,34 32,82 22,1477 5,77807 33,386

Campo Grande 59 3,00 34,41 18,4114 6,87239 47,230

Rio de Janeiro 68 0,75 30,60 13,3755 5,00855 25,086

Salvador 54 -3,31 23,22 12,0682 5,56643 30,985

Tabela 11: Estatísticas descritivas no nível da escola para a diferença observada entre as 
ondas 1 e 2 do GERES 2005 – SEM OS OUTLIERS 

Nº observações Valor mínimo Valor máximo Média Desvio-padrão Variância

302 -3,31 34,41 16,6719 6,58710 43,390
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