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A   Secretaria da Educação do Estado do Pará – SEDUC/PA – realizou em 2014, a 
  segunda edição do Sistema Paraense de Avaliação Educacional – SisPAE, caracteriza-

do como uma avaliação externa capaz de realizar mensurações validadas e fidedignas da 
proficiência do corpo discente da escola de educação básica paraense e dos fatores a ela 
associados, com o objetivo geral de propiciar instrumento de diagnóstico do sistema de 
ensino e, ao mesmo tempo, fornecer indicadores para subsídio ao monitoramento das 
políticas públicas de educação.

O Sistema Paraense de Avaliação Educacional – SisPAE – Edição 2014, teve como obje-
tivo avaliar o desempenho dos alunos nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, 
de forma censitária para as escolas da rede estadual de ensino e seus anexos, e por ade-
são, as escolas das redes municipais, abrangendo um total de 144 municípios paraenses. 
No Ensino Fundamental, foram avaliados os alunos do 4º e 8º anos, e da 7ª e 8ª séries. 
No Ensino Médio participaram da avaliação os alunos da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino 
Médio, nos 144 municípios paraenses.

Além das provas foram aplicados questionários aos alunos de todos os anos/série avalia-
dos, bem como aos Professores e aos Diretores das escolas, coletando informações so-
bre as características de cada um desses públicos e das escolas, com o objetivo de traçar 
o perfil dos respondentes e coletar dados para uma análise mais detalhada dos fatores 
associados ao desempenho escolar.

Os resultados apurados nos questionários respondidos foram consolidados e organiza-
dos dando lugar a dois relatórios:

–  SisPAE 2016: CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS ALUNOS, PROFESSORES, DIRE-
TORES E ESCOLAS, reúne, em capítulos, a descrição e a análise de informações 
sobre as características dos participantes e das escolas,1

–  RELATÓRIO DE FATORES ASSOCIADOS AO DESEMPENHO ESCOLAR – SiSPAE 
2016, compõe estudo quantitativo detalhado da associação das principais característi-
cas dos alunos, dos professores, dos gestores e das escolas no desempenho escolar 
dos alunos que participaram do SisPAE 2016.2

Finalmente, os relatórios supracitados compõem a presente publicação, que leva o título:

ESTUDOS DO SISPAE 2016: PERFIL DOS PARTICIPANTES E 
FATORES ASSOCIADOS AO DESEMPENHO ESCOLAR.

1  Tavares, M. R. M..; Maciel, M. C. Souza, M. M.; MORAES, A. N. SisPAE 2016: CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS ALUNOS, PROFESSORES, DIRETORES 
E ESCOLAS. Fundação Vunesp. São Paulo, 2017.

2  Barbetta, P. RELATÓRIO DE FATORES ASSOCIADOS AO DESEMPENHO ESCOLAR – SisPAE 2016. Fundação Vunesp, São Paulo, 2017.
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O presente relatório reúne, em capítulos, o perfil, a descrição e a análise de infor 
 mações sobre os alunos, professores, orientadores pedagógicos, especialistas e 

diretores que participaram do SisPAE 2016 e responderam aos questionários contextuais 
aplicados, a fim de registrar as percepções de cada um dos grupos participantes sobre 
o projeto educacional que experimentam e vivenciam e do qual são, a um só tempo, 
personagens centrais e agentes observadores.

É oportuno esclarecer que o relatório tem caráter primordialmente descritivo, ou seja, 
sua principal intenção é fornecer um panorama da realidade desses diversos agentes em 
sua interação com o ambiente educacional. Atendendo a essa diretriz, a publicação foi 
estruturada com os seguintes capítulos:

 Capítulo I: Caracterização Geral dos Alunos do 4º ano do Ensino Fundamental.

 Capítulo II: Caracterização Geral dos Alunos do 8º ano do Ensino Fundamental e do 
1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio.

 Capítulo III: Caracterização Geral dos Professores.

 Capítulo IV: Caracterização Geral dos Orientadores Pedagógicos.

 Capítulo V: Caracterização Geral dos Professores Especialistas.

 Capítulo VI: Caracterização Geral das Escolas.

 Capítulo VII: Caracterização Geral dos Diretores.
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I.
Caracterização Geral dos Alunos do 
4º Ano do Ensino Fundamental

Este capítulo apresenta as informações coletadas no questionário contextual aplicado aos alunos do Estado do Pará, 
participantes da edição de 2016 do Sistema Paraense de Avaliação Educacional – SisPAE. Os alunos do 4º ano 
do Ensino Fundamental responderam um questionário contendo 63 itens de múltipla escolha, sendo considerada 
apenas uma resposta por item.

Os resultados são apresentados por meio de tabelas ou gráficos contendo o percentual de respostas válidas para 
cada item avaliado.

1. Universo Avaliado

Do total de 137.424 questionários distribuídos aos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental, 28% foram devolvidos 
em branco, isto é, sem que nenhuma questão fosse preenchida. Os resultados apresentados nas próximas seções 
são baseados nas respostas dos 98.582 alunos que responderam pelo menos um item do questionário.

2. Perfil Sociodemográfico

2.1. GênEro

A distribuição percentual de alunos no 4º ano do Ensino Fundamental mostra ligeira vantagem de meninos, conforme 
observado no Gráfico I.1.

Gráfico I.1. Distribuição (em %) dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental segundo o gênero.
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2.2. COR AUTODEClARADA

Os dados apresentados na Tabela I.1 evidenciam que metade dos alunos do 4º ano considera-se de cor parda. 
A segunda categoria mais frequente corresponde à dos alunos que se autodeclararam brancos.

Tabela I.1. Distribuição (em %) de alunos do 4º ano do Ensino fundamental segundo a cor autodeclarada.

Cor autodeclarada Frequência (%)

Branco(a)  20,3

Pardo(a)  50,0

Preto(a)  14,0

Amarelo(a)   3,8

Indígena   2,1

Não sei   9,8

Total 100,0

2.3. Idade

A maioria dos alunos encontra-se na idade correta para o ano escolar, ou seja, até 10 anos para o 4º ano do Ensino 
Fundamental. Os dados referentes à idade dos estudantes podem ser observados na Tabela I.2.

Tabela I.2. Distribuição percentual de alunos do 4º ano do Ensino Fundamental segundo a idade.

Idade (em anos) Frequência (%)

8 ou menos   4,8

9  28,7

10  42,8

11  13,2

12   4,9

13   3,0

14   1,3

15 ou mais   1,3

Total 100,0
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2.4. CondiçõeS de Vida e PoSSe de BenS de ConSumo

As informações coletadas entre os alunos do 4º ano do Ensino Fundamental quanto à posse de bens de consumo, 
estão descritas na Tabela I.3.

Tabela I.3. Posse de bens de consumo (em%) dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental.

Itens
Quantidade

Nenhuma Uma Duas ou mais

TV em cores 19,0 56,6 24,4

Aparelho de rádio 47,0 44,8  8,2

Aparelho de DVD 25,0 64,3 10,7

Geladeira de uma porta 22,3 66,4 11,3

Freezer (parte da geladeira duplex) 53,5 41,0 5,5

Freezer separado da geladeira 67,9 27,8 4,3

Máquina de lavar roupas 25,1 67,2 7,7

Carro 70,3 24,8 4,9

Moto 50,6 41,4 8,0

Computador 64,2 29,6 6,2

Os dados da tabela mostram que na metade dos domicílios tem moto e que a maior parte dos alunos possui, em 
suas casas, a maioria dos equipamentos e utensílios avaliados. Por outro lado, mais da metade declararam não pos-
suir freezer, carro e computador.

Os Gráficos I.2 e I.3 apresentam as distribuições percentuais das respostas dos alunos do 4º ano do Ensino Funda-
mental com relação à quantidade de banheiros e quartos em suas casas, respectivamente. Observa-se que a maioria 
das casas tem pelo menos um banheiro interno e pelo menos dois quartos para dormir. Entretanto, em aproxima-
damente 28% das casas não há banheiro interno e em 11% não há quartos para dormir.

Gráfico I.2. Distribuição (em %) da quantidade de banheiros nas residências 
de alunos do 4º ano do Ensino Fundamental.
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Gráfico I.3. Distribuição (em %) da quantidade de quartos nas residências 
de alunos do 4º ano do Ensino Fundamental.

Os alunos do 4º ano do Ensino Fundamental moram, em sua maioria, com 3 ou mais pessoas em suas casas, con-
forme apresentado no Gráfico I.4.

Gráfico I.4. Distribuição (em %) dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental de acordo com 
o número de pessoas que vivem atualmente na casa, incluindo o aluno.

Sobre as condições do local de moradia, a maioria dos alunos reside em locais com acesso à água encanada, energia 
elétrica e coleta de lixo. Entretanto, metade das residências dos alunos não mora em rua asfaltada ou com calça-
mento. (Gráfico I.5).

Gráfico I.5. Características do local de moradia (em %) de alunos do 4º ano do Ensino Fundamental.

Sobre a existência de empregada doméstica ou diarista em suas residências, o percentual de alunos do 4º ano que 
não têm empregada doméstica é bem significativo, mais de 80%, conforme apresentado na Tabela I.4.
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Tabela I.4. Distribuição (em %) dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental 
segundo a presença de empregada doméstica/diarista no local onde mora.

Empregada doméstica Frequência (%)

Não tem  83,2

Sim, uma diarista, 1 ou 2 vezes por semana   8,8

Sim, uma, todos os dias   8,0

Total 100,0

2.5. TrajeTo CaSa – eSCola

A maioria dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental vai a pé ou de bicicleta para a escola. O percentual de alunos 
que usa transporte escolar é cerca de 14%, inferior ao percentual dos que utilizam transporte próprio, que atingiu 
um percentual de16%. O Gráfico I.6 apresenta esses resultados.

Gráfico I.6. Distribuição (em %) dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental, 
segundo o trajeto de casa até a escola.

Na avaliação da frequência e qualidade do serviço de transporte escolar, 55% dos alunos do 4º ano do Ensino Fun-
damental declararam que o serviço não passa todos os dias cumprindo o trajeto de ida e volta. Entre os alunos que 
declararam que o transporte escolar passa quase sempre todos os dias cumprindo o trajeto de ida e volta, a Tabela 
I.5 evidencia que aproximadamente 80% também avaliaram o serviço como muito bom ou bom. Os alunos que 
declararam que só de vez em quando o transporte escolar cumpre o devido atendimento avaliaram bem o serviço, 
com 70% de avaliação boa e muito boa. Até mesmo 64% dos alunos que afirmaram que o transporte escolar não 
passa todos os dias cumprindo o trajeto de ida e volta avaliaram o serviço como muito bom ou bom.

Tabela I.5. Avaliação da frequência e qualidade do transporte escolar (em %), 
segundo os alunos do 4º ano do Ensino Fundamental.

Avaliação do transporte escolar

O transporte escolar passa todos os dias
e cumpre o trajeto de ida e volta

Sim, quase sempre
Sim, de vez em 

quando
Não

Muito bom  44,0  40,1  39,8

Bom  36,4  30,7  24,3

Regular  12,5  16,7  11,2

Ruim   7,0  12,5  24,6

Total 100,0 100,0 100,0
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2.6. inCenTiVo doS reSPonSáVeiS e HáBiToS de leiTura

A Tabela I.6 apresenta a distribuição percentual das respostas dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental sobre as 
relações familiares na sua moradia. Aproximadamente 56% do total de alunos moram com a mãe e o pai, cerca de 
21% moram somente com a mãe e 5% moram com a mãe e outro homem responsável.

Tabela I.6. Distribuição (em %) dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental, 
segundo as relações familiares na moradia.

Mora com o pai
Mora com a mãe

Total
Sim Não

Não, mora com outra mulher 
responsável 

Sim 55,9  5,8 2,2  63,9

Não 21,1  4,9 1,9  27,9

Não, mora com outro homem responsável  4,7  1,4 2,1   8,2

Total 81,7 12,1 6,2 100,0

Pouco mais da metade dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental declararam que os pais ou responsáveis vão 
sempre ou quase sempre às reuniões escolares e 12% informaram que os pais nunca ou quase nunca participam de 
reuniões. Esses resultados são apresentados no Gráfico I.7.

Gráfico I.7. Distribuição (em %) dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental, 
segundo a participação dos pais ou responsáveis nas reuniões escolares.

Com relação às características escolares dos pais e ao incentivo e participação familiar na vida escolar, a maioria dos 
alunos do 4º ano do Ensino Fundamental responderam afirmativamente aos itens, conforme apresentado na Tabela I.7.
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Tabela I.7. Distribuição (em %) quanto às características escolares dos pais e ao incentivo 
e participação familiar na vida escolar dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental.

Incentivo e participação dos responsáveis na vida escolar Sim (%)

Sua mãe, ou a mulher responsável por você, sabe ler e escrever 88,6

Você vê sua mãe, ou mulher responsável por você, lendo 83,0

Seu pai ou o homem responsável por você, sabe ler e escrever 83,8

Você vê seu pai ou homem responsável por você, lendo 74,5

Seus pais ou responsáveis incentivam você a estudar 88,3

Seus pais ou responsáveis incentivam você a fazer o dever de casa e/ou os trabalhos da escola 87,6

Seus pais ou responsáveis incentivam você a ler 85,9

Seus pais ou responsáveis incentivam você a ir à escola e/ou não faltar às aulas 85,1

Seus pais ou responsáveis conversam com você sobre o que acontece na escola 78,4

A Tabela I.8 apresenta a caracterização dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental, segundo seus hábitos de lei-
tura. Entre as fontes de informação indicadas nos questionários, aquelas que apresentam maior frequência de leitura 
são os livros e as revistas em quadrinhos, e as de menor frequência são as notícias na internet e os jornais.

Tabela I.8. Distribuição (em %) dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental, segundo os hábitos de leitura.

Fonte de leitura
Frequência de leitura

TotalSempre ou 
quase sempre.

De vez em 
quando

Nunca ou quase 
nunca

Jornais 27,3 32,4 40,3 100,0

Livros 51,2 38,3 10,5 100,0

Revistas em geral 30,9 37,8 31,3 100,0

Revistas em quadrinhos 41,5 33,7 24,8 100,0

Notícias na internet 30,1 28,2 41,7 100,0

2.7. HáBiToS CulTuraiS e ouTraS aTiVidadeS

A Tabela I.9 mostra que os alunos do 4º ano do Ensino Fundamental não são frequentadores habituais de espaços 
culturais, metade deles nunca ou quase nunca vai ao cinema nem a espetáculo ou exposição. Com relação à biblio-
teca, apenas 28% dos alunos vão frequentemente.

Tabela I.9. Distribuição (em %) dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental, 
segundo a frequência de ida em espaços culturais.

Local
Frequência

TotalSempre ou quase 
sempre.

De vez em 
quando

Nunca ou quase nunca

Biblioteca 28,2 34,5 37,3 100,0

Cinema 19,7 29,9 50,4 100,0

Espetáculo ou Exposição 21,7 29,3 49,0 100,0



Estudos do SisPAE 2016

18

Relativamente ao tempo gasto em dia de aula com outras atividades, 57% dos alunos do 4º ano do Ensino Funda-
mental gastam até duas horas diárias assistindo TV, navegando na internet ou com jogos eletrônicos, enquanto que 
16% gastam mais de 3 horas com essas atividades. Na realização de trabalhos domésticos, cerca de 63% dos alunos 
gastam até duas horas e 17% não realizam tais atividades. Esses resultados são mostrados na Tabela I.10.

Tabela I.10. Distribuição (em %) dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental, 
segundo o tempo gasto com outras atividades.

Atividade
Tempo gasto em dia de aula (em horas)

Menos de 1h Entre 1h e 2h
Entre 2h 

e 3h
Mais de 

3h
Não gasto 

tempo

Assistir TV, navegar na internet,
jogar jogos eletrônicos ou brincar

37,3 19,6 14,8 16,0 12,3

Trabalhos domésticos 41,3 21,5 10,1  9,8 17,3

Apesar da maioria dos alunos não trabalhar fora de casa, destaca-se percentuais significativos (aproximadamente 
25%) de alunos que estão no 4º ano e trabalham fora de casa (recebendo ou não salário), como mostrado no 
Gráfico I.8.

Gráfico I.8. Distribuição (em %) dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental 
que trabalham ou não fora de casa.

3. Trajetória e Compromisso Escolar

A maioria dos alunos ingressaram na escola em que estudam atualmente na creche ou pré-escola, como mostra a 
Tabela I.11. Entretanto, aproximadamente 26% dos alunos do 4º ano ingressaram na primeira série ou primeiro 
ano.

Tabela I.11. Distribuição (em %) da série de ingresso do aluno do 4º ano do Ensino Fundamental.

Ingresso Frequência

Na creche (0 a 3 anos)  38,8

Na pré-escola (4 a 5 anos)  35,1

Na primeira série ou primeiro ano (6 a 7 anos)  26,1

Total 100,0
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Quando perguntados sobre o tipo de escola em que estudaram a partir da primeira série (ou primeiro ano), 
a maioria dos alunos responderam que estudaram somente em escola pública. Cerca de 17% dos alunos do 4º ano 
declararam que estudaram somente em escola particular. Esses resultados são mostrados na Tabela I.12.

Tabela I.12. Distribuição (em%) dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental 
por tipo de escola que estudou anteriormente.

Tipo de escola Frequência

Somente em escola pública  65,3

Somente em escola particular  17,3

Em escola pública e em escola particular  17,4

Total 100,0

Observa-se na Tabela I.13 que cerca de 67% dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental nunca foram reprova-
dos. Entre aqueles que já abandonaram a escola uma vez, cerca de 55% já foram reprovados pelo menos uma vez, 
e esse percentual sobe para 62% entre aqueles que abandonaram a escola pelo menos duas vezes.

Tabela I.13. Distribuição (em %) do número de reprovações dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental, 
segundo a situação de abandono da escola.

Já foi reprovado
Abandonou a escola

Total
Não Uma vez  Duas vezes ou mais

Não  72,5  45,7  37,9  67,0

Uma vez  21,2  39,7  35,4  24,5

Duas vezes ou mais   6,3  14,6  26,7   8,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Relativamente aos compromissos escolares, no que diz respeito ao dever de casa de Língua Portuguesa, cerca de 
6% dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental responderam que o professor não passa dever de casa. A fim de 
evitar inconsistência nas respostas, os resultados serão apresentados apenas para os demais alunos, aqueles que de-
clararam que o professor passa dever de casa, mesmo que raramente. A Tabela I.14 apresenta a distribuição percen-
tual das respostas dos alunos sobre a frequência com que realiza o dever de casa de Língua Portuguesa, condicionada 
à frequência com que o professor corrige o dever de casa. Observa-se que 75,5% dos alunos faz sempre ou quase 
sempre o dever de casa quando o seu professor sempre ou quase sempre o corrige, e este percentual cai para 45% 
quando o professor só corrige de vez em quando, e para 32% quando ele nunca ou quase nunca corrige o dever 
de casa. Se o professor só corrige o dever de casa de vez em quando, cerca de 50% dos seus alunos também só 
faz o dever de vez em quando, e quando o professor nunca ou quase nunca corrige, cerca de 33% dos seus alunos 
nunca ou quase nunca fazem o dever de casa.
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Tabela I.14. Distribuição (em %) dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental 
em relação à frequência que realiza o dever de casa de Língua Portuguesa, 

condicionada à frequência com que o(a) professor(a) corrige o dever de casa.

Faz o dever de casa
de Língua Portuguesa

O(A) professor(a) corrige o dever de
casa de Língua Portuguesa

Sempre ou quase 
sempre

De vez em quando
Nunca ou quase 

nunca

Sempre ou quase sempre  75,5  44,7  31,8

De vez em quando  21,5  50,3  35,2

Nunca ou quase nunca   3,0   5,0  33,0

Total 100,0 100,0 100,0

Com relação ao dever de casa de Matemática, cerca de 4% dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental respon-
deram que o professor não passa dever de casa. Os resultados também serão apresentados apenas para os alunos 
que declararam que o professor passa dever de casa, mesmo que raramente.

A Tabela I.15 apresenta a distribuição percentual das respostas dos alunos sobre a frequência com que realiza o 
dever de casa de Matemática, condicionada à frequência com que o professor corrige o dever de casa.

Tabela I.15. Distribuição (em %) dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental 
em relação à frequência que realiza o dever de casa de Matemática, 

condicionada à frequência com que o(a) professor(a) corrige o dever de casa.

Faz o dever de casa de Matemática

O(A) professor(a) corrige o dever de
casa de Matemática

Sempre ou quase 
sempre

De vez em quando
Nunca ou quase 

nunca

Sempre ou quase sempre  81,6  44,5  37,3

De vez em quando  16,2  50,6  35,7

Nunca ou quase nunca   2,2   4,9  27,0

Total 100,0 100,0 100,0

Observa-se que quando o professor corrige sempre ou quase sempre o dever, cerca de 82% dos seus alunos 
sempre ou quase sempre fazem o dever de casa, e 16% só fazem de vez em quando. Se o professor só corrige 
de vez em quando, 44,5% dos seus alunos fazem sempre ou quase sempre e cerca de 51% só fazem de vez em 
quando. Por último, se o professor nunca ou quase nunca corrige, aproximadamente 37% dos seus alunos ainda 
fazem o dever sempre ou quase sempre, 36% só fazem de vez em quando e 27% nunca ou quase nunca fazem 
o dever de casa.

O Gráfico I.9 a seguir informa sobre a frequência de utilização da biblioteca ou sala de leitura nas escolas.
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Gráfico I.9. Distribuição (em %) dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental 
de acordo com a utilização da biblioteca ou sala de leitura na escola.

Conforme se pode observar, cerca de 14% dos estudantes do 4º ano estão impossibilitados de frequentar pelo fato 
de a escola não dispor de espaço para leitura. Entretanto, nas escolas que possuem tal espaço em atividade, cerca 
de 20% dos alunos nunca ou quase nunca frequentam a biblioteca.

4. relação entre estudantes, Professores, Gestores e Funcionários

As relações entre estudantes, professores, gestores e funcionários, segundo a opinião dos alunos do 4º ano do 
Ensino Fundamental, foi considerada como boa ou muito boa pela maioria dos alunos, mas cerca de 28% deles con-
sideraram que o relacionamento entre os estudantes é ruim ou muito ruim e 26% apontaram também como ruim 
ou muito ruim as relações entre os estudantes e os gestores. Esses resultados são apresentados no Gráfico I.10.

Gráfico I.10. Opinião (em %) dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental 
sobre as relações com seus colegas, professores, gestores e funcionários da escola.
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II.
Caracterização Geral dos Alunos do 
8º Ano do Ensino Fundamental e da 
1ª, 2ª e 3ª Séries do ensino médio

Neste capítulo são apresentadas as informações coletadas no questionário contextual aplicado aos alunos do 8º ano 
do Ensino Fundamental e das 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio do Estado do Pará, participantes da edição 2016 
do SisPAE. Os alunos responderam ao mesmo questionário, composto por 71 itens de múltipla escolha, sendo 
considerada apenas uma resposta por item.

Os resultados são apresentados por meio de tabelas ou gráficos contendo o percentual de respostas válidas para 
cada item avaliado.

1. Universo Avaliado

Do total de 453.554 questionários distribuídos aos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental e 1ª, 2ª e 3ª séries do 
Ensino Médio, vários foram devolvidos em branco, isto é, sem que nenhuma questão fosse preenchida. Os resul-
tados apresentados nas próximas seções são baseados nas respostas dos alunos que responderam pelo menos um 
item do questionário.

O Gráfico II.1 mostra a distribuição percentual de devoluções em branco de acordo com o ano escolar. O gráfico 
mostra que mais de 30% dos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental devolveram os questionários em branco e 
que esse percentual vai aumentando gradualmente nas séries do Ensino Médio, sendo que o maior quantitativo de 
devoluções em branco ocorreu na 3ª série do Ensino Médio, com cerca de 43% dos alunos não preenchendo ao 
menos 1 item do questionário.

Gráfico II.1. Distribuição de questionários em branco por ano escolar – SisPAE 2016 (em %).
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2. Perfil Sociodemográfico

2.1. GênEro

A distribuição percentual de meninos e meninas no 8º ano do Ensino Fundamental e 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino 
Médio mostra que o maior percentual de estudantes é do gênero feminino, em todas as séries, conforme pode 
ser observado no Gráfico II.2. A diferença entre gêneros aumenta ao longo da trajetória escolar chegando aos 14 
pontos percentuais na 3ª série do Ensino médio.

Gráfico II.2. Distribuição (em %) dos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental (EF) 
e 1ª a 3ª séries do Ensino Médio (EM) por ano escolar, segundo o gênero.

2.2. Cor auTodeClarada

Os dados apresentados a seguir (Tabela II.1) evidenciam que mais de 60% dos alunos de todas as séries considera-se 
de cor parda. A segunda categoria mais frequente corresponde à dos alunos que se autodeclararam brancos. E pouco 
mais de 11% dos alunos de cada série se autodeclararam negros. Os alunos de indígena representam o menor per-
centual do total de casos.

Tabela II.1. Distribuição (em %) de alunos do 8º ano do Ensino Fundamental (EF) 
e 1ª a 3ª séries do Ensino Médio (EM) por ano escolar, segundo a cor autodeclarada.

Cor autodeclarada
Ano escolar

8º EF 1ª EM 2ª EM 3ª EM

Branco(a)  17,5  15,5  15,1  13,8

Pardo(a)  60,5  63,7  64,5  67,3

Preto(a)  11,7  11,1  11,3  11,8

Amarelo(a)   5,5   5,6   5,6   4,3

Indígena   4,8   4,1   3,6   2,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
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2.3. IdAdE

Os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental têm, em sua maioria, entre 13 e 14 anos, que é a idade correta para a 
série. No Ensino Médio, a maior parte dos alunos da 1ª série tem entre 15 e 16 anos de idade, na 2ª e na 3ª série, 
estão entre 16 e 17 anos. Ressalta-se que na 3ª série, 29% dos alunos têm 19 anos ou mais de idade, estando, por-
tanto, em defasagem para a série. Os dados referentes à idade dos estudantes podem ser observados na Tabela II.2.

Tabela II.2. Distribuição (em %) de alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
e 1ª a 3ª séries do Ensino Médio por ano escolar, segundo a idade.

Idade
(em anos)

Ano escolar

8º EF 1ª EM 2ª EM 3ª EM

 9 ou menos   1,7   1,4   1,5   1,2

10   1,6   1,4   1,1   1,1

11   2,8   2,5   1,7   0,9

12  13,5   1,0   0,6   0,7

13  36,7   2,6   0,6   0,5

14  22,7  16,5   2,1   0,2

15  11,4  28,7  19,1   2,1

16   5,6  21,2  30,3  20,2

17   2,1  12,3  19,2  26,4

18   0,8   5,5  11,0  17,9

19   0,4   2,5   5,1  10,5

 20 ou mais   0,7   4,4   7,7  18,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

2.4. Grau de eSColaridade doS PaiS

Entre os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental que souberam responder sobre a escolaridade de seus pais 
e mães, entre 19% e 22% informaram que os pais completaram a 4ª série/5º ano, mas não a 8ª série/9º ano. 
A Tabela II.3 mostra que entre 13% e 16% das mães completaram o Ensino Médio, mas não o Ensino Superior, 
isto só ocorreu para cerca de 12% das mães.

Sobre a escolaridade dos pais a Tabela II.4 evidencia que os pais completaram a 4ª série/5º ano, mas não a 
8ª série/9º ano. Entre 21% e 24% das mães completaram o Ensino Médio, e cerca de 12% das mães completaram 
o Ensino Superior. Entre 14% e 16% dos pais concluíram o Ensino Médio, e entre 7% e 10% o Ensino Superior.
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Tabela II.3. Distribuição (em %) de alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
e 1ª a 3ª séries do Ensino Médio por ano escolar, segundo a escolaridade da mãe.

Escolaridade da mãe
Ano escolar

8º EF 1ª EM 2ª EM 3ª EM

Nunca estudou ou não completou a 4ª série/5º ano 
(antigo primário)

  9,4  10,4  11,8  14,1

Completou a 4ª série/5ºano, mas não completou a 8ª série/9º ano 
(antigo ginásio)

 21,8  23,6  25,2  26,8

Completou a 8ª série/9º ano, mas não completou o Ensino Médio 
(antigo 2º grau)

 13,9  15,3  15,8  15,3

Completou o Ensino Médio, mas não completou o Ensino Superior  15,1  20,2  22,6  23,7

Completou o Ensino Superior  11,7  13,2  13,0  10,8

Não sei  28,1  17,3  11,6   9,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabela II.4. Distribuição (em %) de alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
e 1ª a 3ª séries do Ensino Médio por ano escolar, segundo a escolaridade do pai.

Escolaridade do pai
Ano escolar 

8º EF 1ª EM 2ª EM 3ª EM

Nunca estudou ou não completou a 4ª série/5º ano (antigo primário)  10,9  13,4  15,0  18,0

Completou a 4ª série/5ºano, mas não completou a 8ª série/9º ano 
(antigo ginásio)

 19,1  23,3  24,8  27,6

Completou a 8ª série/9º ano, mas não completou o Ensino Médio 
(antigo 2º grau)

 11,4  13,3  13,8  13,5

Completou o Ensino Médio, mas não completou o Ensino Superior  10,5  14,3  15,6  16,3

Completou o Ensino Superior   9,2   9,7   9,1   6,9

Não sei  38,9  26,0  21,7  17,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

2.5. CondiçõeS de Vida e PoSSe de BenS de ConSumo e inFormação

Sobre as características no local de residência, mais da metade dos estudantes do 8º ano do Ensino fundamental e 
1ª a 3ª série do Ensino médio, que responderam ao questionário, informaram que residem em rua sem asfaltamento, 
mas as casas em sua maioria possuem energia elétrica, água encanada, sanitário e coleta de lixo na rua (Gráfico II.3).
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Gráfico II.3. Distribuição (em %) de alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
e 1ª a 3ª séries do Ensino Médio por ano escolar, segundo as características do local de moradia.

Relativamente aos bens de consumo na residência, os resultados da Tabela II.5 mostram que a maior parte dos 
estudantes possuem, em suas casas, os equipamentos e bens avaliados. Apenas a posse de carro/moto foi declarada 
por pouco mais da metade dos alunos.

Tabela II.5. Distribuição (em %) de alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
e 1ª a 3ª séries do Ensino Médio, segundo a posse de bens de consumo.

Bens de consumo
Frequência (%)

 Nenhum 1  2 ou mais Total

Geladeira 12,2 75,5 12,3 100,0

TV em cores 11,5 55,8 32,7 100,0

Máquina de lavar roupas 28,2 64,1  7,7 100,0

Aparelho de DVD 31,4 57,6 11,0 100,0

Automóvel (carro/moto) 43,8 39,4 16,8 100,0

Sobre a presença de empregada doméstica ou diarista em suas residências, o percentual de alunos que não têm 
empregada doméstica é bem significativo, 87%. O Gráfico II.4 mostra esses dados.
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Gráfico II.4. Distribuição (em %) dos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
e 1ª a 3ª séries do Ensino Médio, 

segundo a presença de empregada doméstica/diarista no local onde mora.

O computador é um equipamento inexistente em 58% das residências dos estudantes, entretanto, somente 27% 
afirmam possuir em casa computador com acesso à internet (Gráfico II.5).

Gráfico II.5. Distribuição (em %) dos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
e 1ª a 3ª séries do Ensino Médio, segundo o uso de computador.

Sobre leitura e fontes de informação indicadas nos questionários, 77,4% dos estudantes declararam que possuem 
em casa dicionário de Língua Portuguesa ou outros idiomas. A Tabela II.6 evidencia que os veículos menos compra-
dos são revistas de informação geral. Em seguida, vêm os jornais de notícia. Entre os itens avaliados, apenas os livros 
são comprados com maior frequência.
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Tabela II.6. Distribuição (em %) dos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
e 1ª a 3ª séries do Ensino Médio, segundo a frequência em que seus pais compram itens de leitura.

Leituras
Respostas

Sempre  Às vezes  Nunca Total

Jornal de notícias, como Diário do Pará, O Liberal, 
Amazônia, e etc.

15,7 40,1 44,2 100,0

Revistas de informação geral como Veja, Época, Super 
Interessante, etc.

13,9 33,3 52,9 100,0

Livros 30,4 47,5 22,1 100,0

Quando perguntados sobre a quantidade de livros existentes em suas residências, excluindo os livros escolares, 
revistas e jornais, cerca de 16% dos estudantes afirmaram não ter livros em casa, enquanto que mais da metade dos 
estudantes possui somente até vinte livros em casa, conforme apresentado na Tabela II.7.

Tabela II.7. Distribuição (em %) dos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
e 1ª a 3ª séries do Ensino Médio segundo a existência de itens de leitura na residência.

Quantidade de itens de leitura existente na residência, 
sem considerar livros escolares, jornais e revistas

%

Não tenho livros na minha residência  16,2

O bastante para encher uma prateleira (1 a 20 livros)  59,0

O bastante para encher uma estante (21 a 100 livros)  17,8

O bastante para encher várias prateleiras (mais de 100 livros)   7,0

Total 100,0

2.6. inCenTiVo e HáBiToS de leiTura

Os estudantes em sua maioria afirmaram receber incentivo dos pais ou responsáveis para leitura e, comparando 
com a Tabela II.8, o percentual de estudantes do 8º ano do Ensino fundamental e da 1ª a 3ª série do Ensino médio 
que não são incentivados à leitura pelos pais ou responsáveis se aproxima do percentual de alunos que não possuem 
livros na residência. O Gráfico II.6 reúne as informações sobre a investigação dessa característica.
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Gráfico II.6. Distribuição (em %) dos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
e 1ª a 3ª séries do Ensino Médio segundo o incentivo dos pais ou responsáveis à leitura.

A Tabela II.8 mostra dados sobre a comparação que os alunos fazem dos seus hábitos de leitura com os de seus pais. 
Os resultados evidenciam que os alunos leem um pouco mais que seus pais, considerando que 79% dos alunos 
afirmam ler às vezes ou sempre, enquanto que 69% veem seus pais nessa mesma frequência de leitura.

Tabela II.8. Frequências de leitura (em %) dos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental e 
1ª a 3ª séries do Ensino Médio e de seus pais ou responsáveis.

Frequência de leitura
Você vê seus pais ou responsáveis lendo 

(jornais, revistas, livros etc)?
Você lê (jornais, revistas, livros etc)?

Sempre  25,0  24,9

Às vezes  44,2  52,9

Raramente  19,3  16,4

Nunca  11,5   5,8

Total 100,0 100,0

2.7. TrajeTo CaSa – eSCola

Para investigar possíveis diferenças nas características do trajeto para a escola para alunos do 8º ano do ensino 
fundamental e 1º a 3º ano do ensino médio, a Tabela II.9 evidencia que cerca de 80% dos estudantes que moram 
perto da escola vão a pé, entretanto, para aqueles que afirmam morar longe, cerca de 40% vai andando, que é um 
percentual superior aos que usam o transporte escolar e residem a essa distância da escola (33%).
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Tabela II.9. Distribuição (em %) dos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
e 1ª a 3ª séries do Ensino Médio, segundo as percepções sobre o trajeto de casa até a escola.

Como vai para escola
Distância da casa até a escola

Menos de 
meia hora

Entre meia hora 
até duas horas

Mais de duas horas

A pé  55,6  29,2  26,1

De bicicleta   9,8   8,5  11,6

Transporte escolar (barco/ônibus)  15,9  48,3  47,6

Transporte Próprio  18,7  14,0  14,7

Total 100,0 100,0 100,0

3. Experiência na Escola no Ano de 2016

Para avaliar a percepção do estudante sobre a experiência vivenciada na escola no ano de 2016, algumas afirmações 
foram apresentadas ao estudante para que ele manifestasse o grau de concordância em relação a cada uma delas. 
As afirmações buscam investigar as percepções dos alunos sobre o convívio com os demais colegas e com os pro-
fessores e sobre práticas de estudo e aprendizagem, frente a quatro categorias de resposta: concordo totalmente, 
concordo mais que discordo, discordo mais que concordo e discordo totalmente. Considerando que não havia 
diferenças entre as opiniões do ensino fundamental (8º ano) e ensino médio (1ª, 2ª e 3ª séries), os resultados estão 
apresentados para todos os alunos dessas séries conjuntamente.

3.1. ViVênCia eSColar e PráTiCaS de eSTudo e aPrendizaGem

As afirmações nesse tema foram divididas em cinco grupos: Aspectos positivos da escola, Disciplina na escola e nas 
aulas, Aspectos positivos do professor, Aspectos negativos do professor e Compromisso e participação do aluno na 
escola.

Em relação às afirmações sobre aspectos positivos da escola, os alunos do 8º ano do Ensino fundamental e as turmas 
do Ensino médio em sua maior parte concordaram, entretanto, mais de 20% dos alunos discordaram das afirma-
ções de se sentirem valorizados e de sentirem bem cuidados onde estudam, como mostra o Gráfico II.7.
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Gráfico II.7. Grau de concordância (em %) dos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
e 1ª a 3ª séries do Ensino Médio sobre aspectos positivos da escola.

Sobre disciplina na escola e nas aulas, 64% dos alunos discordam da afirmação que o professor coloca os alunos para 
fora da sala por qualquer motivo e 60% discordaram que a direção não toma providências em caso de reclamações, 
o que se traduz em boas percepções dos estudantes a respeito do professor e da escola. Por outro lado, há uma 
concordância de 58% dos alunos com a afirmação de que a escola é uma bagunça e que ficam muitos alunos fora 
da sala fazendo barulho. Essa percepção negativa dos alunos sobre a disciplina em ambiente escolar é confirmada 
quando se observa que mais de 60% deles concorda com as afirmações de que a turma demora a fazer silêncio 
depois que o professor entra na sala e também que há muito barulho nas aulas, atrapalhando a aprendizagem. Estes 
resultados podem ser observados no Gráfico II.8.

Gráfico II.8. Grau de concordância (em %) dos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
e 1ª a 3ª séries do Ensino Médio sobre a disciplina na escola e nas aulas.

Quanto às afirmações sobre os aspectos positivos do professor, mais de 80% dos alunos nesse nível escolar 
tendem a concordar com cada uma das afirmações, ressalta-se que a discordância maior foi na afirmação que o 
professor explica até que todos entendam a matéria, com 18% de alunos discordando, como pode ser visualizado 
do Gráfico II.9.



Estudos do SisPAE 2016

32

Gráfico II.9. Grau de concordância (em %) dos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
e 1ª a 3ª séries do Ensino Médio sobre os aspectos positivos do professor.

Ao avaliarem os aspectos negativos do professor, 44% dos alunos externaram sua concordância com a afirmação de 
perderem muitas aulas por motivo de faltas dos professores, em contrapartida 63% dos alunos discordaram que o 
professor não se preocupa com o dever de casa, como pode ser observado no Gráfico II.10.

Gráfico II.10. Grau de concordância (em %) dos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
e 1ª a 3ª séries do Ensino Médio sobre os aspectos negativos do professor.

Ao analisarem o seu compromisso e participação, enquanto estudante, evidenciado no Gráfico II.11, a avaliação foi 
positiva, com cerca de 71% concordando com as afirmações que participam de atividades culturais e esportivas que 
a escola realiza e cerca de 90% que capricham na hora de fazer os trabalhos escolares.
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Gráfico II.11. Grau de concordância (em %) dos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
e 1ª a 3ª séries do Ensino Médio sobre seu compromisso e participação.

3.2. relação enTre eSTudanTeS, ProFeSSoreS, GeSToreS e FunCionárioS

No que diz respeito ao relacionamento entre estudantes, professores, gestores e funcionários, a opinião dos alunos 
do 8º ano do Ensino fundamental e 1ª a 3ª série do Ensino médio, apresentada no Gráfico II.12, foi positiva, avalian-
do como uma relação boa ou muito boa entre os diversos atores escolares. Ressalta-se que, ao avaliar as relações 
entre estudantes com seus colegas e estudantes com os gestores, o percentual que considera a relação ruim ou 
muito ruim é superior ao das demais afirmações, chegando a 19% nessas séries.

Gráfico II.12. Opinião (em %) dos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
e 1ª a 3ª séries do Ensino Médio sobre as relações 

com seus colegas, professores, gestores e funcionários da escola.
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4. Expectativas Futuras

No âmbito das expectativas futuras, os estudantes avaliaram afirmações e opinaram frente a quatro categorias de 
resposta: Sim, Provavelmente sim, Provavelmente não e Não. O Gráfico II.13 mostra os percentuais de respostas 
para os alunos do 8º ano do ensino fundamental e do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio que demonstra no geral boa 
perspectiva para o futuro, a maior parte dos estudantes avaliaram que sim ou provavelmente sim, espera tornar-se 
cidadão consciente, concluir o Ensino Médio, ter melhores oportunidades que os seus pais e ter boas oportuni-
dades no mercado de trabalho. Apenas sobre o ingresso no ensino superior observa-se que 10% dos estudantes 
que avaliaram que não irão ou provavelmente não irão ingressar numa universidade pública e 38% que não irão ou 
provavelmente não irão ingressar numa universidade particular.

Gráfico II.13. Expectativas futuras (em %) dos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
e 1ª a 3ª séries do Ensino Médio.
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III.
Caracterização Geral dos Professores

Este capítulo apresenta os resultados das informações coletadas no questionário contextual aplicado aos professo-
res do Estado do Pará, participantes da edição de 2016 do Sistema Paraense de Avaliação Educacional – SisPAE. 
Os professores do 4º e 8º anos do Ensino Fundamental e 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio responderam ao 
mesmo questionário, composto por 70 itens de múltipla escolha, sendo considerada apenas uma resposta por item.

Os resultados são apresentados por meio de tabelas ou gráficos contendo o percentual de respostas válidas para cada 
item avaliado. Esses resultados são detalhados por ano escolar quando houver diferenças relevantes nas respostas 
dos professores de cada ano escolar, caso contrário serão apresentados com as respostas de todos os professores.

1. Universo Avaliado

Em um total de 18.685 questionários distribuídos para os professores das escolas participantes do SisPAE 2016, 
3.435 foram devolvidos em branco. O Gráfico III.1 mostra a distribuição percentual das devoluções em branco de 
acordo com o ano escolar. Observa-se uma maior devolução entre os professores do Ensino Médio.

Gráfico III.1. Distribuição (em %) de questionários em branco, por ano escolar.

2. Perfil Sociodemográfico

2.1. Gênero e Cor auTodeClarada

Em todos os anos escolares avaliados, o percentual de professores do sexo feminino é maior, conforme mostra o 
Gráfico III.2. Essa predominância de professoras é mais acentuada no 4º ano do Ensino Fundamental, e a diferença 
vai diminuindo ao longo dos anos escolares.
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Gráfico III.2. Distribuição (em %) dos professores por gênero e por ano escolar.

O Gráfico III.3 apresenta a distribuição dos professores, segundo sua cor autodeclarada de acordo com as catego-
rias do IBGE. Percebe-se que a cor parda é predominante entre os professores, e que apenas 0,8% dos deles se 
declarou indígena.

Gráfico III.3. Distribuição (em %) dos professores, segundo a cor autodeclarada.

2.2. Formação

O Gráfico III.4 apresenta a distribuição dos professores de todos os anos escolares considerados, segundo sua 
escolaridade. Observa-se que a maior parte dos professores possui curso de Especialização ou curso superior em 
Pedagogia ou Licenciatura. O percentual de professores que possui pós-graduação nos níveis de mestrado ou dou-
torado é pequeno, cerca de 4%.
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Gráfico III.4. Distribuição (em %) dos professores, segundo sua escolaridade completa.

A Tabela III.1 apresenta a escolaridade dos professores por ano escolar de atuação. Mais da metade dos professores 
das 3 séries do Ensino Médio tem o título de especialista, cerca de 35% deles tem curso superior em alguma licen-
ciatura e, aproximadamente 6%, tem mestrado. Entre os professores do 4º ano EF, cerca de 42% são pedagogos, 
24% são especialistas e 18% tem licenciatura. Entre os professores do 8º ano EF, observa-se 41% com licenciatura 
e cerca de 42% com especialização.

Tabela III.1. Distribuição (em %) dos professores por ano escolar, segundo sua escolaridade completa.

Escolaridade Ano escolar

completa 4º ano EF 8º ano EF 1ª série EM 2ª série EM 3ª série EM

Ensino Fundamental   0,5   0,3   0,3   0,2   0,2

Ensino Médio – Regular   1,6   1,1   0,2   0,4   0,3

Ensino Médio – Magistério   8,8   1,8   0,4   0,5   0,6

Ensino Superior – Pedagogia  42,1   7,0   1,7   1,9   1,8

Ensino Superior – Licenciatura  18,0  41,3  34,8  35,6  35,6

Ensino Superior – Outros   4,0   3,4   3,5   2,8   3,6

Especialização (mín. de 360h)  24,0  41,7  52,9  52,5  50,9

Mestrado   0,9   3,2   5,6   5,5   6,8

Doutorado   0,1   0,2   0,6   0,6   0,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Quando questionados sobre a área em que completou o Ensino Superior, a maioria dos professores responderam 
que o fizeram na mesma área em que lecionam. Isso pode ser observado no do Gráfico III.5.
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Gráfico III.5. Distribuição (em %) dos professores por ano escolar, 
segundo sua área de formação em nível superior.

2.3. Grau de eSColaridade do Pai

A Tabela III.2 apresenta a escolaridade do pai do professor, por ano escolar. Observa-se em todos os anos escolares 
que cerca de metade dos professores informaram que a escolaridade do pai corresponde ao Ensino Fundamental 
incompleto. Pelo menos 9% informaram que o pai não estudou.

Tabela III.2. Distribuição (em %) dos professores por ano escolar, segundo o grau de escolaridade do pai.

Escolaridade do pai
Ano escolar

4º ano EF 8º ano EF 1ª série EM 2ª série EM 3ª série EM

Ensino Fundamental Incompleto  49,8  48,5  50,9  57,5  53,7

Ensino Fundamental Completo  14,6  14,3  13,1  11,6  13,1

Ensino Médio Incompleto   5,0   5,7   5,2   2,6   3,9

Ensino Médio Completo  15,3  14,5  14,1   7,8  13,2

Ensino Superior Incompleto   1,4   1,1   1,4   0,7   0,9

Ensino Superior Completo   5,0   7,0   5,7   2,4   3,9

Não estudou   8,9   8,9   9,6  17,5  11,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.4. aTuação ProFiSSional e renda

Sobre o tempo de exercício da profissão, a maior parte dos professores leciona há mais de 10 anos. Em relação ao 
exercício na mesma escola, cerca de 50% dos professores lecionam no máximo há 5 anos na atual escola. Esses 
resultados são apresentados na Tabela III.3.
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Tabela III.3. Distribuição (em %) dos professores por tempo de exercício em geral, e na atual escola.

Tempo em que leciona Geral Atual escola

Há menos de um ano   1,6  15,6

Entre 1 e 5 anos  11,9  34,3

Entre 6 e 10 anos  21,0  26,4

Entre 11 e 15 anos  21,8  11,4

Entre 16 e 20 anos  21,6   7,2

Há mais de 21 anos  22,1   5,1

Total 100,0 100,0

A Tabela III.4 apresenta a distribuição dos professores por ano escolar, segundo o exercício de outra atividade remu-
nerada. Observa-se que entre os professores do 4º ano EF, cerca de 83% não exercem outra atividade remunerada, 
e esse percentual vai diminuindo com o aumento do ano escolar, mostrando que os professores declaram atuar 
também em outra rede de ensino, e mais de 6% tem atividade remunerada fora do magistério.

Tabela III.4. Distribuição (em %) dos professores por ano escolar, 
segundo o exercício de outra atividade remunerada.

Exercício de outra atividade
Ano escolar

4º ano EF 8º ano EF 1ª série EM 2ª série EM 3ª série EM

Sim, sou professor em outra rede.   9,7  21,0  31,7  32,5  35,1

Sim, uma atividade fora do magistério.   6,3   7,5   7,5   7,4   7,1

Sim, sou professor em outra rede e também tenho 
uma atividade fora do magistério.

  0,8   1,3   2,5   1,9   2,8

Não.  83,2  70,2  58,3  58,2  55,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sobre a renda bruta dos professores, observa-se na Tabela III.5 que nas faixas de renda mais baixa há poucos profes-
sores entre os que exercem outra atividade remunerada, cerca de 78% desses professores têm renda bruta maior 
que R$3.620,01, enquanto esse percentual cai para aproximadamente 53% entre os professores que não exercem 
outra atividade remunerada.

Tabela III.5. Distribuição (em %) da renda bruta dos Professores, 
segundo o exercício de outra atividade remunerada.

Renda

Exercício de outra atividade 
remunerada

Sim Não

Até R$ 724,00   0,9   1,0

De R$ 424,01 a R$ 1.448,00   1,8   8,1

De R$ 1.448,01 a R$ 2.172,00   4,2  12,0

De R$ 2.172,01 a R$ 2.896,00   5,2  11,4

De R$ 2.896,01 a R$ 3.620,00   9,8  14,7

De R$ 3.620,01 a R$ 4.344,00  19,8  21,4

De R$ 4.344,01 a R$ 7.240,00  45,4  28,5

Mais de R$ 7.240,01  12,9   2,9

Total 100,0 100,0
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2.5. número de TurmaS e diSCiPlina em que leCionam

Com relação ao número de turmas em que lecionam, os professores respondem de forma diferente de acordo 
com o ano escolar. Isto pode ser observado nos Gráficos III.6 e III.7.

Observa-se que cerca de 91% dos professores do 4º ano EF lecionam em até 5 turmas, e entre os professores do 
8º ano EF cerca de 48% lecionam em 8 turmas ou mais e 32% em até 5 turmas. Entre os professores do Ensino 
Médio mais de 75% lecionam em 8 turmas ou mais.

Gráfico III.6. Distribuição (em %) dos professores do 4º e 8 º anos do Ensino Fundamental, 
segundo o número de turmas em que lecionam.

Gráfico III.7. Distribuição (em %) dos professores da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, 
segundo o número de turmas em que lecionam.

A maioria dos professores leciona Língua Portuguesa (37,4%), em seguida estão os que lecionam Matemática (24%), 
e 18,2% lecionam outra disciplina, diferente das citadas, conforme pode ser observado no Gráfico III.8.
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Gráfico III.8. Distribuição (em %) dos professores por disciplina que leciona.

2.6. TemPo do TrajeTo CaSa – eSCola

A Tabela III.6 reúne informações sobre o tempo do trajeto casa-escola, observa-se que a maior parte dos professo-
res gasta até uma hora no trajeto de casa até a escola e apenas 8,9% supera esse tempo.

Tabela III.6. Distribuição (em %) dos professores segundo o tempo do trajeto de casa até à escola.

Tempo do percurso até a escola % 

Até meia hora  75,1

Entre meia hora e uma hora  16,0

Entre uma hora e duas horas   5,6

Mais de duas horas   3,3

Total 100,0

3. Percepções sobre a Experiência Escolar em 2016

A fim de avaliar a percepção do professor sobre sua experiência escolar no ano de 2016, algumas afirmações foram 
apresentadas para serem respondidas de acordo com o grau de concordância do professor. A investigação de per-
cepções sobre a experiência escolar compreendeu aspectos diversificados, contemplando desde a identidade e o 
papel do professor na e para a escola, sua satisfação e motivação, seus instrumentos de planejamento, compromisso 
e prática pedagógica, o ambiente e a gestão escolar, entre outros.

3.1. SaTiSFação e moTiVação eSColar

O Gráfico III.9 apresenta o grau de concordância dos professores por ano escolar em relação a afirmações sobre 
sua satisfação e motivação com a escola. Os resultados para o Ensino Médio são apresentados com o percentual 
conjunto das respostas das 3 séries consideradas no estudo.
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Gráfico III.9. Grau de concordância (em %) dos professores por ano escolar, 
em relação à sua satisfação e motivação escolar.

O gráfico mostra que a maioria dos professores, em todos os anos escolares, estão satisfeitos e motivados com sua 
escola. No entanto, é possível observar que os professores do Ensino Médio e do 8º EF estão ligeiramente menos 
motivados com a carreira escolhida e sua valorização na escola, quando comparados com os professores do 4º EF.

3.2. aSPeCToS PedaGóGiCoS

O Gráfico III.10 apresenta o grau de concordância dos professores por ano escolar em relação a afirmações sobre 
seu compromisso pedagógico. Os resultados para o Ensino Médio são apresentados com o percentual conjunto das 
respostas das 3 séries consideradas no estudo.
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Gráfico III.10. Grau de concordância (em %) dos professores por ano escolar, 
em relação ao seu compromisso pedagógico.

É possível observar que:

 Em relação ao Projeto Político Pedagógico da escola, os professores do 4º EF apresentaram maior participação 
na elaboração do mesmo. Um percentual maior deles também declarou conhecer o Projeto e as metas de 
desempenho da escola;

 A interação dos professores com os pais também é maior entre os professores do 4º EF.

O Gráfico III.I1 apresenta o grau de concordância dos professores por ano escolar em relação a afirmações sobre 
suas percepções pedagógicas. Os resultados para o Ensino Médio são apresentados com o percentual conjunto das 
respostas das 3 séries consideradas no estudo.
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Gráfico III.11. Grau de concordância (em %) dos professores por ano escolar, 
em relação às suas percepções pedagógicas.

É possível observar que:

 Cerca de 32% dos professores, em todos os anos escolares, discordam (em algum grau) que o aprendizado 
depende mais do estudante do que do professor;

 Cerca de 16% dos professores do 4º EF discordam (em algum grau) que o professor deve fazer o aluno apren-
der independente do nível de conhecimento do aluno. Este percentual sobe para 26% entre os professores do 
8º EF e para 28% entre os professores do Ensino Médio;

 Cerca de 13% dos professores do 4º EF discordam (em algum grau) que se atém ao que está programado inde-
pendentemente da turma. Este percentual sobe para 19% entre os professores do 8º EF e para 21% entre os 
professores do Ensino Médio;

 As demais afirmações tiveram a concordância expressiva da maioria dos professores em todos os anos escolares.

O Gráfico III.12 apresenta o grau de concordância dos professores por ano escolar em relação a afirmações sobre 
suas práticas pedagógicas. Os resultados para o Ensino Médio são apresentados com o percentual conjunto das 
respostas das 3 séries consideradas no estudo.
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Gráfico III.12. Grau de concordância (em %) dos professores por ano escolar, 
em relação às suas práticas pedagógicas.

É possível observar que a maioria dos professores são cientes do papel e da responsabilidade do professor no pro-
cesso educacional, suas práticas são voltadas para a aprendizagem do aluno:

 sempre planejam suas aulas;

 ensinam o mesmo assunto de várias maneiras, se for necessário, para que todos aprendam;

 discutem a correção do dever de casa com os alunos;

 procuram utilizar vários recursos para tornar as aulas mais interessantes;

 arrumam tempo para pesquisar novos assuntos para suas aulas;

 conhecem e utilizam os resultados de avaliações de larga escala para rever sua prática pedagógica e melhorar o 
seu trabalho;

Destaca-se, também, que:

 Cerca de 7% dos professores do 4º EF discordam (em algum grau) que dedica muito tempo ensinando aos 
alunos de baixo desempenho. Este percentual sobe para 18% entre os professores do 8º EF e para 23% entre 
os professores do Ensino Médio;

 Mais de 18% dos professores, em todos os anos escolares, discordam (em algum grau) que não aceitam trabalho 
mal feito dos alunos.
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3.3. amBienTe e GeSTão eSColar

O Gráfico III.13 apresenta o grau de concordância dos professores por ano escolar em relação a afirmações sobre 
o ambiente e a gestão escolar. Os resultados para o Ensino Médio são apresentados com o percentual conjunto das 
respostas das 3 séries consideradas no estudo.

Gráfico III.13. Grau de concordância (em %) dos professores por ano escolar, 
em relação ao ambiente e à gestão escolar.

É possível observar que:

 Mais de 19% dos professores do 4º EF discordam (em algum grau) que a escola promove várias atividades 
complementares, festivas e recreativas com o apoio da comunidade. Este percentual sobe para 27% entre os 
professores do 8º EF e para quase 30% entre os professores do Ensino Médio;

 Em relação à oferta de atividades esportivas para os alunos, mais de 85% dos professores de todos os anos 
escolares concordam (em algum grau) que isso é feito pela escola;

 Cerca de 28% dos professores do 4º EF discordam (em algum grau) que os pais estão sempre presentes nas 
reuniões e eventos escolares. Este percentual sobe para 39% entre os professores do 8º EF e para 49% entre 
os professores do Ensino Médio;

 Cerca de 15% dos professores do 4º EF discordam (em algum grau) que a escola realiza com frequência reuniões 
para discutir problemas de ensino e aprendizagem. Este percentual sobe para 20% entre os professores do 8º EF 
e para 29% entre os professores do Ensino Médio;
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 Cerca de 17% dos professores do 4º EF discordam (em algum grau) que a escola realiza com frequência reu-
niões para analisar planos e ações de melhoria da convivência escolar. Este percentual sobe para 24% entre os 
professores do 8º EF e para 31% entre os professores do Ensino Médio;

 Apesar da maioria dos professores, em todos os anos escolares, concordarem que o diretor é zeloso e exigente 
no cumprimento das regras, entre 35% e 40% deles concordam (em algum grau) que a gestão escolar não va-
loriza o diálogo e a participação de outros atores escolares;

 Cerca de 20% dos professores, em todos os anos escolares, discordam (em algum grau) que o gestor da escola 
só toma suas decisões depois de ouvir outros atores escolares;

 A grande maioria dos professores, em todos os anos escolares, concordam (em algum grau) que o planejamento 
anual da escola é feito coletivamente e que o diretor tem por hábito consultar o Colegiado da Escola e ouvir as 
pessoas interessadas nas questões escolares;

 Eles concordam, também, que é obrigação da escola prestar contas de todos os resultados, decisões e providên-
cias da escola, e que a equipe gestora incentiva a informação aos pais sobre o desempenho dos estudantes.

Os Gráficos III.14 e III.15 apresentam as respostas dos professores, por ano escolar, sobre a existência de projeto 
de redução das taxas de abandono e de reprovação na sua escola, respectivamente.

Gráfico III.14. Distribuição das escolas (em %), 
segundo a existência de projeto de redução das taxas de abandono escolar.

Observa-se que cerca de 54% dos professores do 4º EF responderam que sua escola não tem projeto de redução 
das taxas de abandono escolar. Esse percentual aumenta nas séries posteriores, chegando a quase 60%.
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Gráfico III.15. Distribuição das escolas (em %), 
segundo a existência de projeto de redução das taxas de reprovação escolar.

Observa-se que cerca de 62% dos professores do 4º EF responderam que sua escola tem projeto de redução das 
taxas de reprovação escolar. Esse percentual cai nas séries posteriores, chegando em torno de 50%.

3.4. SoBre o FuTuro doS alunoS

As Tabelas III.7 e III.8 apresentam as perspectivas dos professores do 4º EF e 8º EF sobre o percentual de seus 
alunos que concluirão o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.

Tabela III.7. Perspectivas dos professores do 4º EF e 8º EF 
sobre a conclusão do Ensino Fundamental por seus alunos (em %).

% dos alunos que concluirá o Ensino Fundamental
Ano escolar

4º EF 8ª EF

Até 25% da turma   6,1   3,7

De 26% a 50% da turma   9,8   6,2

De 51% a 75% da turma  28,2  26,1

Mais de 75% da turma  55,9  64,0

Total 100,0 100,0

Tabela III.8. Perspectivas dos professores do 4º EF e 8º EF 
sobre a conclusão do Ensino Médio por seus alunos (em %).

% dos alunos que concluirá o Ensino Médio
Ano escolar

4º EF 8ª EF

Até 25% da turma   6,9   4,3

De 26% a 50% da turma  17,7  16,1

De 51% a 75% da turma  42,1  45,9

Mais de 75% da turma  33,3  33,7

Total 100,0 100,0
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De acordo com a experiência nas turmas da escola, mais de 55% dos professores do Ensino Fundamental acreditam 
que mais de 75% da turma concluirá esse nível de ensino. Porém, com relação à conclusão do Ensino Médio, os 
professores do Ensino Fundamental não são tão otimistas, apenas 33% deles acreditam que mais de 75% de seus 
alunos concluirão o Ensino Médio.

A Tabela III.9 apresenta as perspectivas dos professores do Ensino Médio sobre o percentual de seus alunos que 
concluirão este nível escolar. A maioria dos professores do Ensino Médio acham que mais de 50% de seus alunos 
concluirão esse nível escolar.

Tabela III.9. Perspectivas dos professores do Ensino Médio sobre a conclusão do Ensino Médio 
por seus alunos (em %).

% dos alunos que concluirá o Ensino Médio
Ano escolar

1ª EM 2ª EM 3ª EM

Até 25% da turma   4,5   4,4   4,3

De 26% a 50% da turma  11,2  10,1  10,7

De 51% a 75% da turma  40,9  38,7  35,9

Mais de 75% da turma  43,4  46,8  49,1

Total 100,0 100,0 100,0

As Tabelas III.10 e III.11 apresentam as perspectivas dos professores, por ano escolar, sobre o percentual de seus 
alunos que ingressarão em uma universidade pública e em uma universidade particular, respectivamente.

Tabela III.10. Perspectivas dos professores, por ano escolar, 
sobre o ingresso de seus alunos em uma universidade pública (em %).

% dos alunos que ingressará em 
uma universidade pública

Ano escolar

4º EF 8º EF 1ª EM 2ª EM 3ª EM

Até 25% da turma  28,0  37,2  43,4  43,7  45,0

De 26% a 50% da turma  34,1  36,4  35,5  33,9  35,0

De 51% a 75% da turma  29,2  21,8  16,6  18,9  16,6

Mais de 75% da turma   8,7   4,6   4,5   3,5   3,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabela III.11. Perspectivas dos professores, por ano escolar, 
sobre o ingresso de seus alunos em uma universidade particular (em %).

% dos alunos que ingressará em 
uma universidade particular

Ano escolar

4º EF 8º EF 1ª EM 2ª EM 3ª EM

Até 25% da turma  55,4  52,1  48,2  47,5  46,7

De 26% a 50% da turma  25,9  29,9  32,2  32,0  33,0

De 51% a 75% da turma  14,0  14,4  16,1  17,0  16,3

Mais de 75% da turma   4,7   3,6   3,5   3,5   4,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Observa-se que os professores, em todos os anos escolares, não têm grandes expectativas com relação ao ingresso 
de seus alunos na universidade, a maioria deles acha que no máximo 50% da turma ingressará em uma universidade 
pública. Em relação ao ingresso na universidade particular, a expectativa ainda é menor, a maioria dos professores 
acha que isso ocorrerá com no máximo 25% da turma.

As Tabelas III.12 e III.13 apresentam as perspectivas dos professores, por ano escolar, sobre o percentual de seus 
alunos que ingressarão no ensino profissional e o percentual dos que terão boa oportunidade no mercado de 
trabalho, respectivamente.

Tabela III.12. Perspectivas dos professores, por ano escolar, 
sobre o ingresso de seus alunos no ensino profissional (em %).

% dos alunos que ingressará 
no ensino profissional

Ano escolar

4º EF 8º EF 1ª EM 2ª EM 3ª EM

Até 25% da turma  28,6  34,8  36,9  38,3  38,3

De 26% a 50% da turma  34,0  36,4  34,9  33,6  35,1

De 51% a 75% da turma  27,5  22,1  21,6  22,9  20,6

Mais de 75% da turma   9,9   6,7   6,6   5,2   6,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Apenas 10% dos professores do 4º EF acham que mais de 75% da sua turma ingressará no ensino profissional, 
e esse percentual cai um pouco entre os professores das séries posteriores.

Tabela III.13. Perspectivas dos professores, por ano escolar, 
sobre o percentual de seus alunos que terão boas oportunidades no mercado de trabalho (em %).

% dos alunos que terão boas 
oportunidades no 

mercado profissional

Ano escolar

4º EF 8º EF 1ª EM 2ª EM 3ª EM

Até 25% da turma  23,6  30,0  31,2  30,1  30,1

De 26% a 50% da turma  31,7  36,1  38,8  37,4  38,7

De 51% a 75% da turma  32,0  26,4  23,1  25,5  23,8

Mais de 75% da turma  12,7   7,5   6,9   7,0   7,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Com relação às boas oportunidades no mercado profissional, cerca de 13% dos professores do 4º EF acham que 
isso ocorrerá com mais de 75% da sua turma, e esse percentual cai para cerca de 7% entre os professores das 
séries posteriores.

A Tabela III.14 apresenta as perspectivas dos professores, por ano escolar, sobre o percentual de seus alunos que 
serão cidadãos conscientes. Cerca de 29% dos professores do 4º EF acham que em mais de 75% da sua turma os 
alunos se tornarão cidadãos conscientes, esse percentual cai para 21% entre os professores das séries posteriores.
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Tabela III.14. Perspectivas dos professores, por ano escolar, 
sobre o percentual de seus alunos que serão cidadãos conscientes (em %).

% dos alunos que serão cidadãos 
conscientes

Ano escolar

4º EF 8º EF 1ª EM 2ª EM 3ª EM

Até 25% da turma  12,6  13,8  14,9  15,6  15,8

De 26% a 50% da turma  20,7  28,7  30,9  28,9  28,5

De 51% a 75% da turma  38,0  35,9  33,0  34,8  32,6

Mais de 75% da turma  28,7  21,6  21,2  20,7  23,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A Tabela III.15 apresenta as perspectivas dos professores, por ano escolar, sobre o percentual de seus alunos que 
terão melhores oportunidades que seus pais. Cerca de 35% dos professores do 4º EF acham que mais de 75% da 
sua turma terá oportunidades melhores, esse percentual cai um pouco entre os professores das séries posteriores.

Tabela III.15. Perspectivas dos professores, por ano escolar, 
sobre o percentual de seus alunos que terão melhores oportunidades que seus pais (em %).

% dos alunos que terão melhores 
oportunidades que seus pais

Ano escolar

4º EF 8º EF 1ª EM 2ª EM 3ª EM

Até 25% da turma  10,1   9,6  11,6  10,7  11,0

De 26% a 50% da turma  19,5  23,8  25,9  25,8  25,3

De 51% a 75% da turma  34,9  35,8  33,8  33,5  32,0

Mais de 75% da turma  35,5   30,8  28,7  30,0  31,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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iV.
Caracterização Geral 
dos orientadores Pedagógicos

Este capítulo apresenta as informações coletadas no questionário contextual respondido pelos orientadores pedagó-
gicos das escolas do Estado do Pará, participantes da edição 2016 do Sistema Paraense de Avaliação Educacional – 
SisPAE. O Questionário foi constituído por 104 itens de múltipla escolha, sendo 6 itens de múltiplas respostas e para 
os demais foi considerada apenas uma resposta por item.

1. Universo Avaliado

Em um universo de 3.939 questionários distribuídos para os orientadores, 845 foram devolvidos totalmente em 
branco, o que representa 21,5%. Esses questionários apresentam itens que buscam caracterizar o perfil dos orien-
tadores pedagógicos, sua opinião sobre o clima escolar, suas práticas pedagógicas e de gestão.

2. Perfil Sociodemográfico

2.1. Cor auTodeClarada

Sobre a cor autodeclarada, de acordo com as categorias do IBGE, o Gráfico IV.1 mostra que os orientadores são 
predominantemente (65,4%) pardos ou mulatos.

Gráfico IV.1. Distribuição (em %) dos orientadores pedagógicos segundo a cor autodeclarada.
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2.2. Grau de eSColaridade doS PaiS

Quando perguntados sobre a escolaridade da mãe, 11,7% dos professores orientadores responderam que a mãe 
não estudou, aproximadamente 30% informaram que a mãe não completou o Ensino Fundamental e 9,4% infor-
maram que a mãe concluiu o Ensino Superior. O Gráfico IV.2 mostra essa distribuição.

Gráfico IV.2. Distribuição (em %) dos professores orientadores, segundo o grau de escolaridade da mãe.

Sobre a escolaridade do pai, o Gráfico IV.3 mostra que aproximadamente 14% dos professores orientadores res-
ponderam que o pai não estudou, cerca de 36% declararam que o pai não completou o Ensino Fundamental e 
apenas 4% informaram que o pai concluiu o Ensino Superior.

Gráfico IV.3. Distribuição (em %) dos professores orientadores, segundo o grau de escolaridade do pai.

2.3. aTuação ProFiSSional, BenS, renda e Família

O Gráfico IV.4 permite observar que a maioria dos professores orientadores que responderam o questionário atuam 
apenas no Ensino Fundamental: cerca de 48% atuam no Ensino Fundamental Ciclo I e 31% atuam no Ensino Fun-
damental Ciclo II. Apenas 12% atuam só no Ensino Médio e um pouco mais de 9% atuam no Ensino Fundamental 
Ciclo II e no Ensino Médio.
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Gráfico IV.4. Distribuição (em %) dos orientadores, segundo o ciclo escolar de atuação.

Com os dados da Tabela IV.1, percebe-se que 62,4% dos professores orientadores exercem a função há no máximo 
5 anos. Com relação ao exercício da função na atual escola, 21,5% declararam que o fazem há mais de 6 anos e 
19,3% exercem a função há menos de 1 ano na atual escola.

Tabela IV.1. Distribuição (em %) dos professores orientadores por tempo de exercício na função.

Tempo
Como orientador 

pedagógico
Como orientador pedagógico 

na escola

Há menos de 1 ano  11,9  19,3

Entre 1 e 2 anos  17,3  23,5

Entre 3 e 5 anos  33,2  35,7

Entre 6 e 8 anos  17,2  12,3

Entre 9 e 10 anos   8,8   4,5

Entre 11 e 15 anos   4,2   2,2

Entre 16 e 20 anos   3,7   1,4

Mais de 20 anos   3,7   1,1

Total 100,0 100,0

O Gráfico IV.5 mostra que cerca de 55% dos professores não exercem outra atividade além da função de orienta-
dor pedagógico, 43% exercem uma outra atividade concomitante e apenas 2% exercem duas ou mais atividades 
concomitantes. Entre os que exercem uma atividade concomitante, observa-se que a maioria é docente em outra 
Rede Municipal do Estado do Pará.
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Gráfico IV.5. Distribuição (em %) dos orientadores pedagógicos, 
segundo o exercício de atividades concomitantes.

Sobre a renda familiar dos professores, 44,2% deles tem renda bruta de R$ 2.251,00 a R$ 4.500,00, enquanto 6,4% 
deles possui renda inferior a R$1.900,00. A distribuição dos respondentes segundo a renda familiar é mostrada no 
Gráfico IV.6.

Gráfico IV.6. Distribuição (em %) dos orientadores pedagógicos, segundo a renda familiar (em reais).

O Gráfico IV.7 mostra que cerca de 87% dos professores orientadores tem menos de 6 pessoas (já incluindo ele 
mesmo) morando em suas residências.
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Gráfico IV.7. Distribuição (em %) dos professores orientadores, 
segundo o número de moradores nas suas casas.

Informações sobre bens e serviços presentes na casa dos professores orientadores foram coletadas em um item 
de múltiplas respostas, o Gráfico IV.8 apresenta a distribuição das respostas. Percebe-se que 7,7% dos professores 
orientadores não possui nenhum dos bens e serviços indicados, e o computador aparece como o bem de consumo 
mais comum entre os apresentados, cerca de 70% dos professores possuem este item.

Gráfico IV.8. Distribuição (em %) dos professores orientadores, 
segundo os bens e serviços que possuem nas suas casas.

2.4. meioS de aTualização

Os meios de atualização dos professores orientadores foram investigados em um item de múltiplas respostas. 
Observa-se pela Tabela IV.2 que a maioria dos professores atualizam-se por meio da leitura de livros e artigos das 
suas áreas e pesquisa de artigos e trabalhos na internet, apenas 1,1% declararam que não se atualizam.
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Tabela IV.2. Distribuição (em %) dos orientadores, segundo os meios de atualização utilizados.

Meios de atualização (%)

Leitura de livros e artigos da sua área. 77,7

Pesquisa de artigos e trabalhos na internet. 57,7

Cursos e orientações técnicas oferecidos pela SEDUC/PA. 25,2

Cursos à distância. 24,5

Cursos de extensão universitária. 21,6

Cursos oferecidos pelos sindicatos.  7,1

Não me atualizo.  1,1

2.5. TemPo GaSTo no TrajeTo CaSa – eSCola

O Gráfico IV.9 reúne informações sobre o tempo do trajeto casa-escola, é possível constatar que a maioria dos 
professores orientadores gasta até uma hora no trajeto de casa até a escola e apenas 9,3% supera esse tempo.

Gráfico IV.9. Distribuição (em %) de professores orientadores, 
segundo o tempo do trajeto de casa até à escola.

3. Proposta Pedagógica

3.1. elaBoração da ProPoSTa

A maioria dos professores coordenadores, aproximadamente 65%, declararam ter participado ativamente da ela-
boração da proposta pedagógica das suas escolas no ano de 2016, e 5% responderam que a escola não elaborou 
Proposta Pedagógica. Esses resultados estão apresentados no Gráfico IV.10.
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Gráfico IV.10. Distribuição (em %) dos professores orientadores, 
segundo a participação na elaboração da proposta pedagógica da escola no ano de 2016.

Com relação à forma de elaboração da Proposta Pedagógica da escola para o ano letivo de 2016, cerca de 42% 
dos orientadores responderam que foi a partir da já existente na escola, com adequações e atualizações. Alguns 
professores orientadores, aproximadamente 4%, não sabem como foi elaborada e 6% declararam que não houve 
a elaboração da Proposta Pedagógica. O Gráfico IV.11 apresenta estes resultados.

Gráfico IV.11. Formas de elaboração da Proposta Pedagógica do atual ano letivo (em %).

3.2. PráTiCaS PedaGóGiCaS e PlanejamenTo eSColar

Os professores orientadores também foram questionados sobre as três ações mais contempladas no período des-
tinado ao planejamento escolar das suas escolas. A ação mais contemplada foi a elaboração de planos de ensino 
articulando os diferentes níveis, etapas, anos e áreas do conhecimento, considerando as respectivas competências 
e habilidades a serem promovidas. Enquanto a menos contemplada foi a de levantamento das demandas dos pro-
fessores, frente às metas e prioridades da escola, para organização do trabalho das horas pedagógicas. A Tabela IV.3 
mostra estes resultados.
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Tabela IV.3. Distribuição (em %)l das ações mais contempladas 
no período destinado ao planejamento escolar.

Ações mais contempladas no período destinado ao planejamento escolar %

Elaboração de planos de ensino articulando os diferentes níveis, etapas, anos e áreas do 
conhecimento, considerando as respectivas competências e habilidades a serem promovidas.

40,1

Análise de indicadores de desempenho da escola e reflexão sobre fatores intervenientes, 
intra e extraescolares.

34,6

Proposição de metas, ações prioritárias e estratégias, em consenso com a equipe escolar. 31,0

Análise das ações de maior impacto no melhor aprendizado dos alunos e de práticas docentes 
bem sucedidas, para disseminação.

26,6

Discussão de planos de ação para melhoria da convivência entre professores e alunos. 22,8

Análise das relações escola/comunidade e das propostas para melhoria da participação e 
integração entre ambas.

21,6

Discussão sobre a concepção de avaliação dos professores e alunos, o sistema de avaliação da 
unidade escolar e propostas para seu aprimoramento.

20,5

Levantamento das demandas dos professores, frente às metas e prioridades da escola, para 
organização do trabalho das horas pedagógicas.

 9,8

Não participei do planejamento nesta escola.  5,6

O Gráfico IV.12 mostra a opinião dos orientadores pedagógicos sobre a adequação do seu plano de trabalho com a 
execução das ações priorizadas na Proposta Pedagógica da escola. Cerca de 61% responderam que seu plano está 
totalmente adequado à execução das ações e 35% concordaram parcialmente.

Gráfico IV.12. Distribuição (em %) dos professores orientadores, 
segundo sua opinião sobre a adequação do seu plano de trabalho 
com a execução das ações priorizadas na Proposta Pedagógica.

Com relação à utilização ou não da Proposta Pedagógica da escola como referência para o seu trabalho, cerca de 
47% a utilizam na elaboração de projetos escolares e 26% no planejamento das atividades de apoio aos professo-
res, entretanto 5% dos professores orientadores declararam não utilizarem. Esses resultados são apresentados no 
Gráfico IV.13.
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Gráfico IV.13. Distribuição (em %) dos professores orientadores, 
segundo a utilização da Proposta Pedagógica no seu trabalho.

Os professores orientadores foram indagados se a Proposta Pedagógica da escola é avaliada e redirecionada levando 
em consideração o desempenho dos alunos. Cerca de 95% responderam afirmativamente, como pode ser visto 
no Gráfico IV.14.

Gráfico IV.14. Frequência com que é realizada a avaliação e o redirecionamento da Proposta Pedagógica 
levando em consideração o desempenho dos alunos, segundo os professores orientadores (em %).

A Tabela IV.4 apresenta os resultados sobre a frequência com que os professores coordenadores realizam suas 
práticas pedagógicas.
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Tabela IV.4. Frequência de realizações das práticas pedagógicas 
por parte dos professores coordenadores (em %).

Práticas pedagógicas
Frequência

Semanal Quinzenal Mensal Bimestral Semestral Anual Nunca

Define com os professores os horários das horas 
pedagógicas.

19,5 12,1 24,4 18,9  9,6 10,1  5,4

Define com os professores agenda de uso dos 
ambientes pedagógicos.

35,0 11,4 23,1 10,4  5,5  4,7  9,9

Organiza agenda de atendimento a pais e alunos. 27,7 6,6 22,2 29,7  7,0  2,4  4,4

Organiza agenda de reuniões com a equipe de 
gestão.

12,2 13,1 36,4 25,6  6,8  2,5  3,4

Organiza agenda e coordena reuniões com a APM, 
Conselho de Escola e Grêmio Estudantil.

 1,8  2,4 15,8 27,6 15,6  8,8 28,0

Participa de reuniões com professores e alunos 
coordenadores dos projetos escolares.

 6,2  7,0 34,2 32,7 11,8  3,3  4,8

Participa das reuniões com os professores nas 
horas pedagógicas.

21,3 14,8 30,8 21,8  5,2  2,2  3,9

Visita as salas de aula. 81,5 7,7  7,0  2,1  0,7  0,2  0,8

Conversa com os alunos que apresentam proble-
mas de aprendizagem.

66,1 11,7 13,1  7,3  0,8  0,3  0,7

Atende alunos com problemas disciplinares. 76,3  9,1  8,7  2,8  0,6  0,4  2,1

Prepara pauta de prioridades/dúvidas para reuniões 
com o supervisor.

16,6 16,5 30,4 16,4  4,3  2,3 13,5

Realiza reuniões com o quadro de funcionários 
(administrativos e de serviços).

 4,1  6,6 28,8 21,4 10,8  4,8 23,5

Fornece dados/informações da escola à Diretoria e 
aos órgãos centrais.

24,8  8,0 28,3 20,2  8,1  5,4  5,2

As informações apresentadas permitem observar que:
 A maioria (mais de 65%) dos professores orientadores realizam semanalmente visita às salas de aula, conversam 

com os alunos que apresentam problemas de aprendizagem e atendem alunos com problemas disciplinares;
 Mais de 70% dos professores orientadores definem com os professores, no máximo a cada dois meses, os ho-

rários das horas pedagógicas e a agenda de uso dos ambientes pedagógicos. Porém, cerca de 15% deles nunca 
realizam essas práticas;

 A maioria dos professores orientadores (cerca de 86%) organizam agenda, no máximo a cada dois meses, de 
atendimento a pais e alunos e de reuniões com a equipe de gestão. Porém, cerca de 7,8% dos professores 
orientadores declararam que nunca organizam estas agendas;

 Cerca de 80% dos professores orientadores participam, no máximo a cada dois meses, de reuniões com pro-
fessores e alunos coordenadores dos projetos escolares e, aproximadamente 89% deles, participam com essa 
mesma frequência de reuniões com os professores nas horas pedagógicas;

 A maioria (aproximadamente 80%) dos professores orientadores preparam, no máximo a cada dois meses, uma 
pauta de prioridades/dúvidas para reuniões com o supervisor, enquanto um pouco mais de 13% nunca realizam 
essa prática;

 Cerca de 61% dos professores orientadores realizam, no máximo a cada dois meses, reuniões com o quadro de 
funcionários (administrativos e de serviços). Porém, aproximadamente 24% deles nunca realizam essa prática.

 Cerca de 61% dos professores orientadores fornecem, no máximo mensalmente, dados/informações da escola 
à Diretoria e aos órgão centrais;

 Aproximadamente 28% dos professores coordenadores responderam que nunca organizam agenda e nunca 
coordenam reuniões com a APM, Conselho de Escola e Grêmio Estudantil.
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3.3. ConSelHo de ClaSSe e Hora PedaGóGiCa

O Gráfico IV.15 reúne dados relacionados à quantidade de reuniões do Conselho de Classe da escola no ano de 
2016. Cerca de 28% dos professores orientadores responderam que não ocorreu reunião em suas escolas, aproxi-
madamente 12% declararam ter havido apenas uma reunião e 52% disseram ter havido pelo menos duas reuniões 
em suas escolas.

Gráfico IV.15. Frequência de reuniões do Conselho de Classe, 
segundo os professores orientadores (em %).

A participação dos alunos no Conselho de Classe está representada no Gráfico IV.16. Percebe-se que a maioria 
respondeu que não há a participação dos alunos, representando 61,8%.

Gráfico IV.16. Participação dos alunos (em %) no Conselho de Classe escolar, 
segundo os professores orientadores.

A adequação do espaço físico destinado às atividades de Hora Pedagógica foi avaliada pelos professores orientadores 
e, aproximadamente 54%, consideraram que o espaço não é adequado, conforme apresentado no Gráfico IV.17.
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Gráfico IV.17. Avaliação da adequação ou não do espaço físico de Hora Pedagógica, 
segundo os professores orientadores (em %).

Os resultados da Tabela IV.5 mostram que a análise e busca de soluções para os problemas de aprendizagem e 
rendimento escolar foi o assunto predominante na Hora Pedagógica em mais de 60% das escolas, segundo os 
professores orientadores.

Tabela IV.5. Assunto predominante no ano de 2016 na Hora Pedagógica da escola, 
segundo os professores orientadores.

Assunto que predominou na Hora Pedagógica (em %)

Análise e busca de soluções para os problemas de aprendizagem e rendimento escolar.  60,8

O acompanhamento das ações da Proposta Pedagógica da escola.  13,3

Discussão e proposição de solução para os problemas detectados.   8,5

Os critérios e procedimentos de avaliação dos alunos.   4,1

Reflexão e busca de soluções para problemas disciplinares ou de relacionamentos interpessoais.   4,6

A supervisão e controle das atividades pedagógicas e respectivos registros da equipe dos professores.   1,9

Socialização de experiências bem sucedidas entre os professores relativas ao Currículo do Estado do Pará 
de cada disciplina.

  1,3

Encaminhamentos práticos para a implementação do Currículo do Estado do Pará.    ,4

Outros   5,1

Total 100,0



Estudos do SisPAE 2016

64

4. Problemas de ensino e de aprendizagem

A opinião dos professores orientadores em relação ao conhecimento da equipe escolar sobre os problemas de ensi-
no e de aprendizagem na escola é apresentada no Gráfico IV.18. Cerca de 99% dos professores orientadores acham 
que a equipe escolar tem conhecimento, mas parte da equipe (cerca de 14%) não tem condições de resolvê-los.

Gráfico IV.18. Conhecimento da equipe escolar sobre os problemas de ensino e de aprendizagem na escola, 
segundo a opinião dos professores orientadores.

Sobre o cumprimento do desenvolvimento do Currículo em 2016 nas escolas, até o momento da aplicação do 
questionário, cerca de 7% dos professores orientadores responderam que todo o programa foi cumprido em sua 
escola, aproximadamente 46% responderam que quase todo o programa (entre 80% e 90%) foi cumprido, e ape-
nas 2,7% cumpriram menos da metade do programa como pode ser visto no Gráfico IV.19.

Gráfico IV.19. Distribuição (em %) do desenvolvimento do Currículo do ano de 2016, 
segundo os professores orientadores.

A Tabela IV.6 reúne os resultados gerais apurados das respostas dos professores orientadores em relação à frequên-
cia com que ocorreram certos problemas escolares no ano de 2016. A Tabela IV.7 apresenta a avaliação dos profes-
sores orientadores sobre a intensidade do prejuízo de alguns aspectos na aprendizagem dos alunos em sua escola.
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Tabela IV.6. Frequência de certos problemas escolares no ano de 2016, 
segundo os professores orientadores.

Problemas escolares
Frequência (em %)

Muitas 
vezes

Poucas 
vezes

Não ocorreu 
na escola

Não sei

Falta de professores para algumas disciplinas ou anos/séries 22,3 40,6 36,3 0,8

Falta de pessoal de apoio administrativo 22,2 34,3 42,3 1,2

Falta de apoio da direção  7,3 22,3 68,6 1,8

Interrupção das atividades escolares 13,0 44,6 41,5 0,9

Alta rotatividade dos professores 13,9 42,3 41,1 2,7

Insuficiência de recursos financeiros 56,0 26,7 13,9 3,4

Alto índice de faltas por parte de professores 16,5 53,9 28,4 1,2

Problemas com a infraestrutura física 42,2 38,2 18,6 1,0

Excesso de tarefas burocráticas 19,2 50,4 27,0 3,4

Alto índice de faltas por parte dos alunos 23,0 58,0 18,2 0,8

Roubos, depredações e pichações 10,9 40,0 45,9 3,2

Violência contra alunos, professores e funcionários  4,6 29,6 62,3 3,5

Brigas entre alunos  8,0 61,3 29,3 1,4

Presença de gangues de alunos  3,3 10,2 81,0 5,5

Carência de merenda escolar 30,3 40,8 27,6 1,3

Problemas relacionados ao transporte escolar 27,6 31,1 34,7 6,6

As informações coletadas permitem observar que:

 Mais de 68% dos professores orientadores declararam que não faltou apoio da Direção e, para cerca de 42%, 
também não houve falta de pessoal de apoio administrativo. Um pouco mais de 50% respondeu que poucas 
vezes houve excesso de tarefas burocráticas;

 Para 56% dos orientadores ocorreram muitas vezes insuficiência de recursos financeiros, e cerca de 42% tiveram 
muitas vezes problemas com a infraestrutura física;

 Cerca de 30% relataram ter ocorrido muitas vezes carência de merenda escolar e 31% declararam que poucas 
vezes houve problemas relacionados ao transporte escolar;

 Cerca de 41% dos orientadores relataram que não ocorreu alta rotatividade dos professores e poucas vezes 
houve falta de professores para algumas disciplinas ou anos/séries. Cerca de 54% declararam ter ocorrido pouca 
vezes alto índice de faltas por parte de professores;

 Apenas 23% declararam ter ocorrido muitas vezes um alto índice de faltas dos alunos e cerca de 45% relataram 
que poucas vezes houve a interrupção das atividades escolares;

 Em relação à violência no ambiente escolar, 81% dos orientadores declararam que não houve a presença de 
gangues de alunos, cerca de 62% relataram que não houve violência contra alunos, professores e funcionários 
e, aproximadamente 46%, declararam que não houve roubos, depredações e pichações. Porém, cerca de 61% 
declararam ter ocorrido brigas entre alunos poucas vezes.
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Tabela IV.7. Intensidade do prejuízo de alguns aspectos na aprendizagem dos alunos no ano de 2016, 
segundo os professores orientadores.

Aspectos
Intensidade do prejuízo (em %)

Muito Pouco
Não 

prejudica
Não tem esse 

problema
Não sei

Carência de infraestrutura física (lousa, carteira, materiais de 
consumo)

30,8 34,0 14,3 20,5 0,4

Carência de recursos pedagógicos (livros, materiais de apoio, 
recursos tecnológicos)

36,8 37,0 10,4 15,6 0,2

Ambiente e localização da escola 14,7 30,0 34,1 20,8 0,4

Inadequação dos conteúdos 
curriculares às necessidades dos alunos

17,6 30,9 23,8 26,9 0,8

Não cumprimento do conteúdo curricular 23,3 31,4 14,4 30,2 0,7

Insatisfação e desestímulo para a atividade docente 32,5 34,8 10,8 20,8 1,1

Resistência a mudanças por parte do diretor da escola 32,5 34,8 10,8 20,8 1,1

Resistência a mudanças por parte dos professores 18,6 31,1 14,9 34,4 1,0

Relacionamento ruim entre professor e aluno 18,4 28,6 14,7 37,4 0,9

Dificuldade em planejar e preparar as aulas por falta de apoio 
dos professores

15,1 25,7 15,5 43,0 0,7

Falta de respeito dos alunos para com os professores 26,0 35,5 10,9 26,9 0,7

Indisciplina dos alunos em sala de aula 41,5 39,3  7,7 11,2 0,3

Frequência irregular de alunos (por motivos justificáveis ou não) 40,1 39,1  8,5 11,9 0,4

Consumo de álcool ou drogas ilegais pelos alunos 13,3 14,6  9,0 59,2 3,9

Alunos que intimidam colegas e/ou docentes 13,5 23,8 10,9 49,8 2,0

Alunos que têm lares ou ambientes desajustados 49,4 33,3  6,5  8,0 2,8

Nível socioeconômico e cultural dos alunos 33,0 47,6 11,8  6,3 1,3

Falta de aptidão e habilidade dos alunos 35,2 49,7  7,7  6,3 1,1

Desinteresse e falta de esforço dos alunos 59,9 32,9  3,6  3,4 0,2

Baixa autoestima dos alunos 44,8 41,5  6,2  6,7 0,8

Falta de apoio dos pais, em casa, ao aprendizado do aluno 71,1 24,2  2,0  2,4 0,3

As informações na Tabela IV.7 mostram que a maioria dos aspectos listados prejudica com alguma intensidade a 
aprendizagem dos alunos, segundo os professores orientadores. É possível observar que:

 Dentre os aspectos que prejudicam com maior intensidade, todos relacionados aos alunos, destacam-se: 71% 
dos orientadores indicam a falta de apoio dos pais, em casa, ao aprendizado do aluno, cerca de 60% o desinte-
resse e a falta de esforço dos alunos, 49% apontam lares ou ambientes desajustados, cerca de 45% indicam a 
baixa autoestima dos alunos e 41% a indisciplina em sala de aula;

 A carência de infraestrutura física e de recursos pedagógicos, a insatisfação e desestímulo para a atividade docente, 
a resistência a mudanças por parte do diretor da escola, a frequência irregular de alunos, o nível socioeconômico 
e cultural dos alunos, a falta de respeito dos alunos para com os professores e a falta de aptidão e habilidade dos 
alunos destacam-se como aspectos que prejudicam o aprendizado com alguma intensidade;

 Cerca de 64% dos professores orientadores acham que o ambiente e localização da escola é um aspecto que 
não prejudica ou prejudica pouco a aprendizagem dos alunos;
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 Alguns dos aspectos listados foram declarados não existir na escola, segundo a maioria dos professores orien-
tadores, são eles: consumo de álcool ou drogas pelos alunos, alunos que intimidam colegas e/ou docentes e 
dificuldade em planejar e preparar as aulas por falta de apoio dos professores;

 Alguns aspectos relacionados dividiram a opinião dos orientadores, com alguns relatando pouco prejuízo e outros 
declarando que o problema não ocorreu, são eles: inadequação dos conteúdos curriculares às necessidades dos 
alunos, o não cumprimento do conteúdo curricular, resistência a mudanças por parte dos professores e relacio-
namento ruim entre professor e aluno.

5. Projetos e discussões dos Problemas de ensino e de aprendizagem

Os professores orientadores foram questionados sobre a ocorrência ou não de interrupção das atividades escolares 
no último ano e, em caso afirmativo, como foi ou está sendo realizada a reposição das aulas na escola. A Tabela 
IV.8 apresenta os resultados. Cerca de 48% responderam que não houve interrupções, aproximadamente 15% 
realizaram a reposição imediatamente, dando continuidade ao currículo e cerca de 10% responderam que mesmo 
com as interrupções não houve e não haverá reposição das aulas.

Tabela IV.8. Formas de reposição das aulas após interrupção das atividades escolares no último ano, 
segundo os professores orientadores.

Como foi ou está sendo feita a reposição das aulas (%)

Não houve interrupção de aulas.  48,2

Reposição feita imediatamente, dando continuidade ao Currículo.  15,4

Reposição feita nos finais de semana, com aula presencial, com a maioria absoluta os alunos.   8,0

Reposição feita nos finais de semana, com aula presencial, com poucos alunos.   4,9

Reposição feita no final do ano (a partir de conteúdos em que os alunos apresentaram dificuldades).   5,1

Reposição feita a partir de cobrança do Órgão Central (retomando-se os conteúdos).   1,8

Reposição, com aula presencial, com a maioria absoluta dos alunos.   4,1

Reposição, com aula presencial, com poucos alunos.   2,3

Não houve e não haverá reposição.  10,2

Total 100,0

5.1. redução daS TaxaS de aBandono e de reProVação

Os Gráficos IV.20 e IV.21 informam sobre a existência e implementação de projetos de redução das taxas de aban-
dono escolar e de reprovação, respectivamente, nas escolas, segundo os professores orientadores.

Em relação à redução das taxas de abandono, aproximadamente 36% responderam que o projeto ainda não foi 
criado, embora o problema exista. Cerca de 29,6% das escolas tem o projeto e o mesmo está sendo aplicado, e 
21% não tem o projeto porque não há o problema de abandono escolar.

Em relação à redução das taxas de reprovação, cerca de 51% das escolas tem o projeto e o mesmo está sendo 
aplicado e, aproximadamente 31%, responderam que o projeto ainda não foi criado, embora o problema exista.
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Gráfico IV.20. Existência e implementação de projeto de redução de taxas de abandono escolar, 
segundo os professores orientadores (em %).

Gráfico IV.21. Existência e implementação de projeto de redução de taxas de reprovação, 
segundo os professores orientadores (em %).

5.2. Formação de TurmaS

O Gráfico IV.22 mostra que 53,5% dos professores orientadores responderam que utilizam a homogeneidade 
quanto à idade como critério na formação das turmas da escola, a homogeneidade quanto ao rendimento escolar é 
usado por 12,4% dos orientadores, e cerca de 30% declararam que não houve critério para a formação de turmas 
na escola.
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Gráfico IV.22. Distribuição (em %) dos critérios utilizados na formação de turmas, 
segundo os professores orientadores.

5.3. CaPaCiTação doS ProFeSSoreS

Também foi perguntado aos professores orientadores sobre a participação dos professores de sua escola em progra-
mas de capacitação, treinamento ou desenvolvimento profissional no ano de 2016. Os resultados são apresentados 
no Gráfico IV.23. Cerca de 43% responderam que alguns professores participaram, 21% que a maioria participou 
e, em 13% das escolas nenhum professor participou.

Gráfico IV.23. Distribuição (em %) da participação dos professores da escola em 
programas de capacitação no ano de 2016, segundo os professores orientadores.
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5.4. reForço da aPrendizaGem

Em um item de múltiplas respostas, os professores orientadores avaliaram a oferta, por parte da escola, de recursos 
para o reforço do aprendizado escolar. Observa-se na Tabela IV.9 que os recursos mais oferecidos são as aulas de 
recuperação em Língua Portuguesa e em Matemática para alunos com baixo desempenho e o acompanhamento 
especial por membros da equipe escolar. Vale ressaltar que cerca de 24% das escolas não oferece nenhum dos 
recursos apresentados.

Tabela IV.9. Distribuição (em %) dos recursos oferecidos para o reforço do aprendizado dos alunos, 
segundo os professores orientadores.

Recursos oferecidos para o reforço do aprendizado dos alunos (%)

Cursos extraclasse para alunos com baixo desempenho. 14,3

Aulas de recuperação em língua portuguesa para alunos com baixo desempenho. 42,4

Aulas de recuperação em matemática para alunos com baixo desempenho. 33,6

Acompanhamento especial por membros da equipe escolar. 27,1

Horário de atendimento aos alunos para apoiar nas tarefas escolares ou nas lições de casa. 12,6

Horário de atendimento aos alunos para apoiar estudos ou pesquisas na biblioteca escolar. 15,3

Aulas ou atividades especialmente programadas para a progressão parcial dos alunos do Ensino 
Médio.

 4,1

Nenhum deles. 23,5

5.5. reSulTadoS daS aValiaçõeS

A utilização dos resultados das avaliações dos alunos foi registrada em um item de múltiplas respostas. A Tabela IV.10 
permite observar, segundo os professores orientadores, que em mais de 70% das escolas esses resultados são 
utilizados para informar os pais sobre o rendimento dos alunos. Em cerca de 56% das escolas esses resultados são 
utilizados para rever as práticas pedagógicas, em 47% para retomar os conteúdos e habilidades em que os alunos 
apresentaram dificuldade, e em 46% para tomar decisões sobre aprovação ou reprovação de alunos.

Tabela IV.10. Formas de utilização dos resultados das avaliações dos alunos, 
segundo os professores orientadores.

Utilização dos resultados das avaliações dos alunos (%)

Informar os pais sobre o rendimento dos alunos. 70,8

Tomar decisões sobre aprovação ou reprovação de alunos. 45,8

Agrupar os alunos com fins didático pedagógicos. 16,2

Comparar o desempenho da escola com a média estadual ou nacional. 24,9

Analisar os progressos da escola ano a ano. 40,1

Avaliar o trabalho dos professores. 33,9

Retomar os conteúdos e habilidades em que os alunos apresentaram dificuldade. 47,3

Rever as práticas pedagógicas. 56,3

Nenhuma dessas.  1,1
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A Tabela IV.11 indica o conhecimento do professor orientador sobre os últimos resultados da sua escola no SisPAE, 
Prova Brasil e IDEB. Observa-se que a maioria dos professores orientadores conhecem os resultados das suas 
escolas nas avaliações citadas. Apenas 8,7% declararam não conhecer os resultados da sua escola nas avaliações.

Tabela IV.11. Distribuição (em %) dos professores orientadores, 
segundo o conhecimento dos últimos resultados da sua escola.

Avaliações
Tem conhecimento dos últimos

resultados da sua escola (%)

SisPAE 63,4

Prova Brasil 57,4

IDEB 71,5

Nenhum deles  8,7

5.6. relaçõeS doS PaiS doS alunoS Com a eSCola

O Gráfico IV.24 reúne dados sobre a iniciativa dos professores orientadores em convidar os pais ou responsáveis 
para tratar de assuntos relacionados aos alunos. Percebe-se que 96% dos professores orientadores convidam os 
pais ou responsáveis para tratar do assunto, sendo 47% com regularidade, em horário divulgado à comunidade 
escolar.

Gráfico IV.24. Distribuição (em %) dos professores orientadores, 
segundo a iniciativa em convidar os pais ou responsáveis 

para tratar de assuntos relacionados aos alunos.

Os professores orientadores também responderam sobre o interesse dos pais de alunos pelos problemas de apren-
dizagem e se atendem ao convite para conversar. O Gráfico IV.25 mostra que cerca de 62% responderam que pou-
cos pais se interessam pelos problemas de seus filhos, aproximadamente 23% de todos os pais se interessam e vêm 
à escola e cerca de 8% dos pais só se interessam quando o problema tem a ver com comportamento ou violência.
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Gráfico IV.25. Interesse dos pais de alunos pelos problemas de aprendizagem, 
segundo os professores orientadores (em %).

5.7. aComPanHamenTo da aPrendizaGem

A Tabela IV.12 apresenta a forma e a frequência do acompanhamento da aprendizagem dos alunos na escola, 
segundo os professores orientadores.

Tabela IV.12. Forma e frequência do acompanhamento da aprendizagem dos alunos, 
segundo os professores orientadores.

Formas de acompanhamento
Frequência (em %)

1 vez por 
semana

1 vez por 
mês

1 vez por 
bimestre

1 vez por 
semestre

Nunca/Não 
se aplica

Na Hora Pedagógica, com os professores. 24,4 33,0 29,9 5,6 7,1

Nos Conselhos de Classe.  2,6 11,5 35,4 15,0 35,5

Em reunião com os professores 
das turmas com baixo desempenho.

10,5 33,9 38,5  8,8  8,3

Em reunião com o Diretor. 17,8 36,5 29,3  8,4  8,0

Em horário de atendimento específico para alunos 
com dificuldades de aprendizagem.

33,2 24,4 19,8  5,0 17,6

A partir da análise das sínteses bimestrais de 
avaliação e frequência.

 5,8 21,0 58,8  9,2  5,2

Avaliando os registros das aulas 
de recuperação.

 7,0 17,2 42,3 19,5 14,0

Avaliando os registros do 
professor de jeitos específicos.

12,8 28,0 35,6 10,4 13,2

Os resultados permitem observar que a maioria das formas de acompanhamento relacionadas ocorre no máximo 
a cada dois meses, segundo a maioria dos orientadores, exceto o acompanhamento nos Conselhos de Classe, em 
que cerca de 50% dos orientadores declararam ocorrer 1 vez por semestre ou nunca ocorrer. Destaca-se, tam-
bém, que mais de 85% dos orientadores afirmaram que o acompanhamento da aprendizagem dos alunos ocorre 
na Hora Pedagógica, com os professores, e a partir da análise das sínteses bimestrais de avaliação e frequência, no 
máximo a cada dois meses.
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6. relacionamento com a Equipe de Trabalho

A Tabela IV.13 apresenta o grau de concordância dos professores orientadores em relação às afirmações sobre o 
relacionamento com funcionários e colegas. É possível observar que a maioria dos orientadores têm uma relação 
de amizade, respeito e confiança com seus colegas de trabalho. Cerca de 64% discordam que é possível ser bem 
sucedido por conta própria, e que não precisam de um grande grupo de pessoas apoiando-se mutuamente. Cerca 
de 41% concordam, em parte, que a maioria dos funcionários da sua escola tentaria tirar vantagem se tivesse uma 
chance.

Tabela IV.13. Grau de concordância (em %) dos professores orientadores 
em relação a afirmações sobre seu relacionamento com a equipe de trabalho.

Afirmações
Grau de concordância (em %)

Concordo 
plenamente

Concordo 
em parte

Discordo Não Sei

Os funcionários desta escola estão dispostos a ajudar seus cole-
gas de trabalho.

43,7 53,3  2,4  0,6

Os funcionários desta escola têm a mesma opinião a respeito do 
que é certo e errado.

17,3 64,2 16,0  2,5

Os funcionários desta escola são pessoas em quem eu posso 
confiar.

26,4 64,5  6,1  3,0

Se eu precisasse de um favor pessoal, em uma emergência, eu 
poderia pedir a um colega de trabalho desta escola.

68,0 28,7  1,6  1,7

Eu sou uma pessoa na qual os outros podem confiar. 89,7  8,7  0,5  1,1

Se um funcionário desta escola precisasse de um favor pessoal, 
em uma emergência, ele poderia recorrer a mim.

89,4  9,5  0,5  0,6

Eu posso confiar na maioria das pessoas da minha comunidade. 20,8 62,8 12,6  3,8

Eu posso confiar na maioria dos funcionários da minha escola. 31,5 57,0  8,2  3,3

A maioria dos funcionários da minha escola tentaria tirar 
vantagem de mim se tivesse uma chance.

 9,9 40,8 36,3 13,0

Na maior parte do tempo as pessoas estão preocupadas 
consigo mesmas.

19,1 55,1 20,8  5,0

É possível ser bem sucedido por conta própria, não preciso de 
um grande grupo de pessoas apoiando-se mutuamente.

 7,2 27,2 63,8  1,8

As pessoas que se esforçam trabalhando terminam, geralmente, 
em uma situação melhor do que aquelas que não se esforçam.

62,1 28,7  7,6  1,6
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V.
Caracterização Geral 
dos Professores Especialistas

Este capítulo apresenta as informações coletadas no questionário contextual aplicado aos professores especialistas 
das escolas do Estado do Pará, participantes da edição de 2016 do Sistema Paraense de Avaliação Educacional – 
SisPAE. O Questionário foi constituído por 104 itens de múltipla escolha, sendo 6 itens de múltiplas respostas e para 
os demais foi considerada apenas uma resposta por item.

1. Universo Avaliado

Em um universo de 23.924 questionários distribuídos para os especialistas, 4.155 foram devolvidos totalmente em 
branco, o que representa 17,4%. Esses questionários apresentam um conteúdo semelhante aos questionários dos 
professores orientadores, com itens que buscam caracterizar o perfil dos especialistas, sua opinião sobre o clima 
escolar, suas práticas pedagógicas e de gestão.

2. Perfil Sociodemográfico

2.1. Cor auTodeClarada

Sobre a cor autodeclarada, de acordo com as categorias do IBGE, o Gráfico V.1 mostra a predominância de 
pardos(as) ou mulatos(as), com 64%.

Gráfico V.1. Distribuição dos professores especialistas (em %), segundo a cor autodeclarada.
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2.2. Grau de eSColaridade doS PaiS

Quando perguntados sobre a escolaridade da mãe, cerca de 11% dos professores especialistas responderam que 
sua mãe não estudou, aproximadamente 29% declararam que a mãe não completou o Ensino Fundamental (1ª a 
4ª série) e, aproximadamente 10% informaram que a mãe concluiu o Ensino Superior. O Gráfico V.2 mostra essa 
distribuição.

Sobre a escolaridade do pai, cerca de 14% dos professores coordenadores responderam que seu pai não estudou, 
aproximadamente 33% declararam que o pai não completou o Ensino Fundamental (1ª a 4ª série), e apenas 4% 
informaram que o pai concluiu o Ensino Superior. O Gráfico V.3 mostra essa distribuição.

Gráfico V.2. Distribuição (em %) do grau de escolaridade das mães dos professores especialistas.

Gráfico V.3. Distribuição (em %) do grau de escolaridade dos pais dos professores especialistas.

2.3. aTuação ProFiSSional, BenS, renda e Família

O Gráfico V.4 permite observar que a maioria dos professores especialistas que responderam o questionário atuam 
apenas no Ensino Fundamental: cerca de 32% atuam no Ensino Fundamental Ciclo I e 32% atuam no Ensino Fun-
damental Ciclo II. Aproximadamente 23% atuam só no Ensino Médio e um pouco mais de 12% atuam no Ensino 
Fundamental Ciclo II e no Ensino Médio.
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Gráfico V.4. Professores especialistas (em %), segundo o ciclo escolar de atuação.

Com os dados da Tabela V.1, percebe-se que 67,5% dos professores especialistas exercem a função há mais de 
5 anos. Com relação ao exercício da função na mesma escola, 57,2% declararam que o fazem há menos de 6 anos 
e, entre esses, 17,7% estão há menos de 1 ano na mesma escola.

Tabela V.1. Distribuição (em %) dos professores especialistas por tempo de exercício na função.

Tempo Como professor especialista Como professor especialista na escola

Há menos de 1 ano.   7,4  17,7

Entre 1 e 2 anos.   9,1  15,9

Entre 3 e 5 anos.  16,0  23,6

Entre 6 e 8 anos.  12,4  13,9

Entre 9 e 10 anos.  12,5   9,2

Entre 11 e 15 anos.  14,6   8,6

Entre 16 e 20 anos.  11,9   5,2

 Mais de 20 anos.  16,1   5,9

Total 100,0 100,0

O Gráfico V.5 mostra que 58% dos professores não exercem outra atividade além da função de especialista, 40% 
exercem uma outra atividade concomitante e apenas 2% exercem duas ou mais atividades concomitantes. Entre os 
que exercem uma atividade concomitante, observa-se que 10% atuam em outra atividade não vinculada ao ensino.
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Gráfico V.5. Distribuição (em %) dos especialistas, segundo o exercício de atividades concomitantes.

Sobre a renda familiar dos especialistas, 37% deles tem renda de R$ 2.251,00 a R$ 4.500,00, enquanto 11% 
deles possui renda inferior a R$1.900,00. A distribuição dos respondentes segundo a renda familiar é mostrada no 
Gráfico V.6.

Gráfico V.6. Distribuição (em %) dos especialistas, segundo a renda familiar (em Reais).

O Gráfico V.7 mostra que cerca de 86% dos professores especialistas tem menos de 6 pessoas (já incluindo ele 
mesmo) morando em suas residências.

Gráfico V.7. Distribuição (em %) dos especialistas, segundo o número de moradores nas suas casas.
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Informações sobre bens e serviços presentes na casa dos professores especialistas foram coletadas em um item 
de múltiplas respostas, o Gráfico V.8 apresenta a distribuição das respostas. Percebe-se que 9,2% dos professores 
especialistas não possui nenhum dos bens e serviços indicados, e o computador aparece como o bem de consumo 
mais comum entre os apresentados, cerca de 69% dos especialistas possuem este item.

Gráfico V.8. Distribuição (em %) dos bens e serviços na casa dos professores especialistas.

2.4. meioS de aTualização

Os meios de atualização dos professores especialistas foram investigados em um item de múltiplas respostas. Obser-
va-se pela Tabela V.2 que a maioria dos professores atualizam-se por meio da leitura de livros e artigos das suas áreas 
e apenas 0,6% declararam que não se atualizam.

Tabela V.2. Distribuição percentual dos meios de atualização usados pelos professores coordenadores.

Meios de atualização (%)

Leitura de livros e artigos da sua área. 74,7

Cursos e orientações técnicas oferecidos pela SEDUC/PA. 16,2

Cursos oferecidos pelos sindicatos.  5,2

Cursos de extensão universitária. 21,9

Cursos a distância. 18,2

Pesquisa de artigos e trabalhos na internet. 53,9

Não me atualizo.  0,6

2.5. TemPo GaSTo no TrajeTo CaSa – eSCola

O Gráfico V.9 reúne informações sobre o tempo do trajeto casa-escola, é possível constatar que a maioria dos 
especilaistas gasta até uma hora no trajeto de casa até a escola e apenas 10,8% supera esse tempo.
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Gráfico V.9. Distribuição (em %) de professores especialistas, 
segundo o tempo do trajeto de casa até a escola.

3. Proposta Pedagógica

3.1. elaBoração da ProPoSTa

A maioria dos professores especialistas, aproximadamente 69%, declararam ter participado da elaboração da pro-
posta pedagógica das suas escolas no ano de 2016. Entre os que não participaram, mais de 16% declararam que não 
estavam na escola quando a proposta pedagógica foi elaborada, os dados estão descritos no Gráfico V.10.

Gráfico V.10. Distribuição (em %) dos professores especialistas, 
segundo a participação na elaboração da proposta pedagógica da escola no ano de 2015.

Com relação à forma de elaboração da Proposta Pedagógica da escola para o ano letivo de 2016, 29,6% dos pro-
fessores especialistas responderam que foi a partir da já existente na escola, com adequações e atualizações. Vale 
ressaltar que cerca de 13% dos especialistas não sabem como foi elaborada e 7,7% declararam que não houve a 
elaboração da Proposta Pedagógica. O Gráfico V.11 apresenta estes resultados.
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Gráfico V.11. Formas de elaboração da Proposta Pedagógica do atual ano letivo (em %).

3.2. PráTiCaS PedaGóGiCaS e PlanejamenTo eSColar

Os professores especialistas também foram questionados sobre as três ações mais contempladas no período des-
tinado ao planejamento escolar das suas escolas. A ação mais contemplada foi a elaboração de planos de ensino 
articulando os diferentes níveis, etapas, anos e áreas do conhecimento, considerando as respectivas competências 
e habilidades a serem promovidas. Enquanto a menos contemplada foi a de levantamento das demandas dos pro-
fessores, frente às metas e prioridades da escola, para organização do trabalho das horas pedagógicas. A Tabela V.3 
mostra estes resultados.

Tabela V.3. Distribuição (em %) das ações mais contempladas no período 
destinado ao planejamento escolar, segundo os especialistas.

Ações mais contempladas no período destinado ao planejamento escolar %

Análise de indicadores de desempenho da escola e reflexão sobre fatores intervenientes, intra e extraescolares. 24,0

Análise das ações de maior impacto no melhor aprendizado dos alunos e de práticas docentes bem 
sucedidas, para disseminação.

23,8

Elaboração de planos de ensino articulando os diferentes níveis, etapas, anos e áreas do conhecimento, 
considerando as respectivas competências e habilidades a serem promovidas.

37,3

Discussão de planos de ação para melhoria da convivência entre professores e alunos. 22,7

Proposição de metas, ações prioritárias e estratégias, em consenso com a equipe escolar. 23,6

Discussão sobre a concepção de avaliação dos professores e alunos, o sistema de avaliação da unidade 
escolar e propostas para seu aprimoramento.

17,9

Análise das relações escola/comunidade e das propostas para melhoria da participação e integração entre 
ambas.

20,1

Levantamento das demandas dos professores, frente às metas e prioridades da escola, para organização do 
trabalho das horas pedagógicas.

 5,9

Não participei do planejamento nesta escola. 13,7

O Gráfico V.12 mostra a opinião dos professores especialistas sobre a adequação do seu plano de trabalho com a 
execução das ações priorizadas na Proposta Pedagógica da escola. Cerca de 53% responderam que seu plano está 
totalmente adequado à execução das ações e 38% concordaram parcialmente.
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Gráfico V.12. Distribuição (em %) da opinião dos professores especialistas sobre a adequação 
do seu plano de trabalho com a execução das ações priorizadas na Proposta Pedagógica.

Com relação à utilização ou não da Proposta Pedagógica da escola como referência para o seu trabalho, aproxima-
damente 12% especialistas declararam não utilizarem. Entre os que a utilizam, cerca de 43% o fazem na elabora-
ção de projetos escolares e aproximadamente 21% na gestão do currículo. Esses resultados são apresentados no 
Gráfico V.13.

Gráfico V.13. Distribuição (em %) dos especialistas, 
segundo a utilização da Proposta Pedagógica no seu trabalho.

Os professores especialistas foram indagados se a Proposta Pedagógica da escola é avaliada e redirecionada, levando 
em consideração o desempenho dos alunos. Cerca de 90% responderam afirmativamente, como pode ser visto 
no Gráfico V.14.
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Gráfico V.14. Frequência com que é realizada a avaliação e o redirecionamento da Proposta Pedagógica 
levando em consideração o desempenho dos alunos, segundo os professores especialistas (em %).

A Tabela V.4 apresenta os resultados sobre a frequência com que os especialistas realizam suas práticas pedagógicas.

Tabela V.4. Frequência de realizações das práticas pedagógicas por parte dos professores especialistas (em %).

Práticas pedagógicas
Frequência (em %)

Semanal Quinzenal Mensal Bimestral Semestral Anual Nunca

Define com os professores os horários das horas 
pedagógicas.

21,7  8,1 16,0 15,0  8,2 13,3 17,7

Define com os professores agenda de uso dos 
ambientes pedagógicos.

27,1  9,6 18,0 11,4  6,9  7,0 20,0

Organiza agenda de atendimento a pais e alunos. 11,0  4,2 17,1 34,8 11,5  4,5 16,9

Organiza agenda de reuniões com a equipe de 
gestão.

 7,2  7,7 25,4 27,1 11,0  4,9 16,7

Organiza agenda e coordena reuniões com a APM, 
Conselho de Escola e Grêmio Estudantil.

 1,9  1,9 11,1 19,4 13,6  8,8 43,3

Participa de reuniões com professores e alunos 
coordenadores dos projetos escolares.

 4,7  5,2 23,5 32,0 15,3  7,6 11,7

Participa das reuniões com os professores nas horas 
pedagógicas.

17,7  9,3 24,9 24,0  9,4  5,2  9,5

Visita as salas de aula. 64,4  6,2  8,2  5,3  3,1  1,5 11,3

Conversa com os alunos que apresentam problemas 
de aprendizagem.

64,7  8,0 11,3  7,7  2,0  1,1  5,2

Atende alunos com problemas disciplinares. 60,8  7,8  9,3  5,3  2,5  1,2 13,1

Prepara pauta de prioridades/dúvidas para reuniões 
com o supervisor.

16,9 12,8 22,3 17,8  6,3  3,5 20,4

Realiza reuniões com o quadro de funcionários 
(administrativos e de serviços).

 6,2  6,6 23,6 20,2  9,5  5,1 28,8

Fornece dados/informações da escola à Diretoria e 
aos órgãos centrais.

17,8  7,1 22,7 20,2  6,8  6,1 19,3

.
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As informações coletadas permitem observar que:

 A maioria (mais de 60%) dos professores especialistas realizam semanalmente visita às salas de aula, conversam 
com os alunos que apresentam problemas de aprendizagem e atendem alunos com problemas disciplinares. Po-
rém, cerca de 11% deles nunca visitam as salas de aula, e 13% nunca atende alunos com problemas disciplinares;

 Aproximadamente 43% dos professores especialistas responderam que nunca organizam agenda e nunca coor-
denam reuniões com a APM, Conselho de Escola e Grêmio Estudantil;

 Mais de 60% dos professores especialistas definem com os professores, no máximo a cada dois meses, os ho-
rários das horas pedagógicas e a agenda de uso dos ambientes pedagógicos. Porém, mais de 17% deles nunca 
realizam essas práticas;

 A maioria dos especialistas (cerca de 67%) organizam agenda, no máximo a cada dois meses, de atendimento 
a pais e alunos e de reuniões com a equipe de gestão. Porém, cerca de 17% declararam que nunca organizam 
estas agendas;

 Cerca de 65% dos especialistas participam, no máximo a cada dois meses, de reuniões com professores e alunos 
coordenadores dos projetos e, aproximadamente 76% deles, participam com essa mesma frequência de reuni-
ões com os professores nas horas pedagógicas;

 A maioria (aproximadamente 70%) dos professores especialistas preparam, no máximo a cada dois meses, uma 
pauta de prioridades/dúvidas para reuniões com o supervisor, enquanto um pouco mais de 20% nunca realizam 
essa prática;

 Cerca de 56% dos professores especialistas realizam, no máximo a cada dois meses, reuniões com o quadro de 
funcionários (administrativos e de serviços). Porém, aproximadamente 29% deles nunca realizam essa prática;

 Cerca de 68% dos especialistas fornecem, no máximo a cada dois meses, dados/informações da escola à Dire-
toria e aos órgãos centrais. Porém, aproximadamente 19% deles nunca realizam essa prática.

3.3. ConSelHo de ClaSSe e Hora PedaGóGiCa

O Gráfico V.15 reúne dados relacionados à quantidade de reuniões do Conselho de Classe da escola no ano de 
2016. Cerca de 26% dos especialistas responderam que não ocorreu reunião em suas escolas, aproximadamente 
11% declararam ter havido apenas uma reunião e 44% disseram ter havido pelo menos duas reuniões em suas 
escolas.

Gráfico V.15. Frequência de reuniões do Conselho de Classe, 
segundo os professores especialistas (em %).
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A participação dos alunos no Conselho de Classe está representada no Gráfico V.16. Percebe-se que a maioria 
respondeu que não há a participação dos alunos, representando 60,1%.

Gráfico V.16. Participação dos alunos (em %) no Conselho de Classe escolar, 
segundo os professores especialistas.

A adequação do espaço físico destinado às atividades de Hora Pedagógica foi avaliado pelos especialistas, e 59% 
consideraram que o espaço não é adequado, conforme apresentado no Gráfico V.17.

Gráfico V.17. Avaliação da adequação ou não do espaço físico de Hora Pedagógica, 
segundo os professores especialistas (em %).

Os resultados da Tabela V.5 mostram que a análise e busca de soluções para os problemas de aprendizagem e 
rendimento escolar foi o assunto predominante na Hora Pedagógica em mais de 50% das escolas no ano de 2016, 
segundo os professores especialistas.
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Tabela V.5. Assunto predominante no ano de 2016 na Hora Pedagógica da escola, 
segundo os professores especialistas.

Assunto que predominou na Hora Pedagógica (%)

Análise e busca de soluções para os problemas de aprendizagem e rendimento escolar. 50,5

O acompanhamento das ações da Proposta Pedagógica da escola. 14,0

Discussão e proposição de solução para os problemas detectados.  8,6

Os critérios e procedimentos de avaliação dos alunos.  5,7

Reflexão e busca de soluções para problemas disciplinares ou de relacionamentos interpessoais.  5,2

A supervisão e controle das atividades pedagógicas e respectivos registros da equipe dos professores.  2,4

Socialização de experiências bem sucedidas entre os professores relativas ao Currículo do Estado do Pará de 
cada disciplina.

 1,7

Encaminhamentos práticos para a implementação do Currículo do Estado do Pará.  0,7

Outros. 11,2

Total 100,0

4. Problemas de ensino e de aprendizagem

A opinião dos especialistas em relação ao conhecimento da equipe escolar sobre os problemas de ensino e de 
aprendizagem na escola é apresentada no Gráfico V.18. Cerca de 98% acham que a equipe escolar tem conheci-
mento, mas parte da equipe (cerca de 22%) não tem condições de resolvê-los.

Gráfico V.18. Conhecimento da equipe escolar sobre os problemas de ensino 
e de aprendizagem na escola, segundo a opinião especialistas (em %).

A opinião dos especialistas sobre o cumprimento do desenvolvimento do Currículo em 2016 nas escolas, até o mo-
mento da aplicação do questionário, é apresentada no Gráfico V.19. Cerca de 10% dos especialistas responderam 
que cumpriram todo o programa. O maior percentual foi para os que cumpriram quase todo o programa, e apenas 
5,4% cumpriram menos da metade do programa.
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Gráfico V.19. Distribuição (em %) dos especialistas, 
segundo o desenvolvimento do Currículo do ano de 2016.

A Tabela V.6 reúne os resultados gerais apurados das respostas dos professores especialistas em relação à frequência 
com que ocorreram certos problemas escolares no ano de 2016.

Tabela V.6. Frequência de certos problemas escolares no ano de 2016, 
segundo os professores especialistas.

Problemas escolares
Frequência (em %)

Muitas 
vezes

Poucas 
vezes

Não ocorreu 
na escola

Não sei

Falta de professores para algumas disciplinas ou anos/séries 25,3 36,5 31,3  6,9

Falta de pessoal de apoio administrativo 26,7 30,7 34,1  8,5

Falta de apoio da direção 9,3 28,9 55,9  5,9

Interrupção das atividades escolares 12,6 44,7 38,7  4,0

Alta rotatividade dos professores 10,5 38,8 38,4 12,3

Insuficiência de recursos financeiros 54,2 23,0 11,8 11,0

Alto índice de faltas por parte de professores 10,6 47,1 30,7 11,6

Problemas com a infraestrutura física 44,9 33,0 18,0  4,1

Excesso de tarefas burocráticas 18,4 43,8 25,5 12,3

Alto índice de faltas por parte dos alunos 22,8 55,7 17,6  3,9

Roubos, depredações e pichações 14,3 39,5 37,8  8,4

Violência contra alunos, professores e funcionários  6,4 35,0 49,2  9,4

Brigas entre alunos 12,2 55,1 26,2  6,5

Presença de gangues de alunos  4,2 14,3 68,4 13,1

Carência de merenda escolar 29,6 40,0 26,0  4,4

Problemas relacionados ao transporte escolar 22,2 33,7 29,4 14,7

As informações coletadas permitem observar que:

 Cerca de 56% dos professores especialistas declararam que não faltou apoio da Direção e, para cerca de 34%, 
também não houve falta de pessoal de apoio administrativo. Um pouco mais de 43% respondeu que poucas 
vezes houve excesso de tarefas burocráticas;

 Para 54% dos especialistas ocorreram muitas vezes insuficiência de recursos financeiros, e cerca de 45% tiveram 
muitas vezes problemas com a infraestrutura física;

 Cerca de 30% relataram ter ocorrido muitas vezes carência de merenda escolar e, aproximadamente 34%, 
declararam que poucas vezes houve problemas relacionados ao transporte escolar;
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 Cerca de 39% dos especialistas relataram que poucas vezes ocorreu alta rotatividade dos professores e, para 
aproximadamente 37%, poucas vezes houve falta de professores para algumas disciplinas ou anos/séries. Cerca 
de 47% declararam ter ocorrido pouca vezes alto índice de faltas por parte de professores;

 Apenas 23% declararam ter ocorrido muitas vezes um alto índice de faltas dos alunos e cerca de 45% relataram 
que poucas vezes houve a interrupção das atividades escolares;

 Em relação à violência no ambiente escolar, 68% dos especialistas declararam que não houve a presença de 
gangues de alunos, cerca de 49% relataram que não houve violência contra alunos, professores e funcionários 
e, aproximadamente 38%, declararam que não houve roubos, depredações e pichações. Porém, cerca de 55% 
declararam ter ocorrido poucas vezes brigas entre alunos.

A Tabela V.7 apresenta a avaliação dos professores especialistas sobre a intensidade do prejuízo de alguns aspectos 
na aprendizagem dos alunos em sua escola.

Tabela V.7. Intensidade do prejuízo de alguns aspectos na aprendizagem dos alunos, 
segundo os professores especialistas.

Aspectos
Intensidade do prejuízo (em %)

Muito Pouco
Não 

prejudica
Não tem esse 

problema
Não sei

Carência de infraestrutura física (lousa, carteira, materiais de 
consumo)

37,6 30,7 11,9 18,2  1,6

Carência de recursos pedagógicos (livros, materiais de apoio, 
recursos tecnológicos)

42,2 34,3  9,2 13,1  1,2

Ambiente e localização da escola 17,6 28,6 30,2 21,8  1,8

Inadequação dos conteúdos 
curriculares às necessidades dos alunos

15,2 32,2 23,4 26,0  3,2

Não cumprimento do conteúdo curricular 22,6 30,5 15,1 28,4  3,4

Insatisfação e desestímulo para a atividade docente 33,6 29,5 12,3 21,0  3,6

Resistência a mudanças por parte do diretor da escola 13,6 18,5 17,7 44,0  6,2

Resistência a mudanças por parte dos professores 15,0 24,7 15,8 39,0  5,5

Relacionamento ruim entre professor e aluno 14,5 22,5 16,5 41,2  5,3

Dificuldade em planejar e preparar as aulas por falta de apoio 
dos professores

17,6 21,2 14,1 43,1  4,0

Falta de respeito dos alunos para com os professores 32,8 31,0  9,8 23,9  2,5

Indisciplina dos alunos em sala de aula 45,3 34,1  7,3 11,8  1,5

Frequência irregular de alunos (por motivos justificáveis ou não) 41,7 36,1  7,7 12,0  2,5

Consumo de álcool ou drogas ilegais pelos alunos 19,3 13,2  7,0 50,2 10,3

Alunos que intimidam colegas e/ou docentes 21,2 23,3  8,1 39,7  7,7

Alunos que têm lares ou ambientes desajustados 49,5 28,1  6,0  7,9  8,5

Nível socioeconômico e cultural dos alunos 34,0 42,8 11,5  6,3  5,4

Falta de aptidão e habilidade dos alunos 40,6 43,2  7,5  5,7  3,0

Desinteresse e falta de esforço dos alunos 63,9 28,0  3,4  3,4  1,3

Baixa autoestima dos alunos 50,9 35,9  5,1  5,9  2,2

Falta de apoio dos pais, em casa, ao aprendizado do aluno 72,3 20,6  2,3  2,4  2,4
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As informações na Tabela V.7 mostram que a maioria dos aspectos listados prejudica com alguma intensidade a 
aprendizagem dos alunos, segundo os professores especialistas. É possível observar que:

 Dentre os aspectos que prejudicam com muita intensidade, todos relacionados aos alunos, destacam-se: 72% 
dos especialistas indicam a falta de apoio dos pais, em casa, ao aprendizado do aluno, cerca de 64% o desinteres-
se e a falta de esforço dos alunos, 49% apontam lares ou ambientes desajustados, cerca de 51% indicam a baixa 
autoestima dos alunos e 45% a indisciplina em sala de aula;

 A carência de infraestrutura física e de recursos pedagógicos, a insatisfação e desestímulo para a atividade docente, 
a frequência irregular de alunos, o nível socioeconômico e cultural dos alunos, a falta de respeito dos alunos para 
com os professores e a falta de aptidão e habilidade dos alunos destacam-se como aspectos que prejudicam o 
aprendizado com alguma intensidade;

 Cerca de 59% dos professores especialistas acham que o ambiente e localização da escola é um aspecto que não 
prejudica ou prejudica pouco a aprendizagem dos alunos;

 Alguns dos aspectos listados foram declarados não existir na escola, segundo a maioria dos especialistas, são eles: 
consumo de álcool ou drogas pelos alunos, resistência a mudanças por parte do diretor da escola, dificuldade 
em planejar e preparar as aulas por falta de apoio dos professores, relacionamento ruim entre professor e aluno, 
alunos que intimidam colegas e/ou docentes e resistência a mudanças por parte dos professores;

 Alguns aspectos relacionados dividiram a opinião dos especialistas, com alguns relatando pouco prejuízo e outros 
declarando que o problema não ocorreu, são eles: inadequação dos conteúdos curriculares às necessidades dos 
alunos e o não cumprimento do conteúdo curricular.

5. Projetos e discussões dos Problemas de ensino e de aprendizagem

Os professores especialistas foram questionados sobre a ocorrência ou não de interrupção das atividades escolares 
no último ano e, em caso afirmativo, como foi ou está sendo realizada a reposição das aulas na escola. A Tabela V.8 
apresenta os resultados. Cerca de 42% responderam que não houve interrupções, aproximadamente 16% realiza-
ram a reposição imediatamente, dando continuidade ao currículo, e cerca de 13% responderam que mesmo com 
as interrupções não houve e não haverá reposição das aulas.

Tabela V.8. Formas de reposição das aulas após interrupção das atividades escolares no último ano, 
segundo os professores especialistas.

Como foi ou está sendo feita a reposição das aulas (%)

Não houve interrupção de aulas  42,4

Reposição feita imediatamente, dando continuidade ao Currículo  15,6

Reposição feita nos finais de semana, com aula presencial, com a maioria absoluta os alunos   8,2

Reposição feita nos finais de semana, com aula presencial, com poucos alunos   4,6

Reposição feita no final do ano (a partir de conteúdos em que os alunos apresentaram dificuldades)   6,6

Reposição feita a partir de cobrança do Órgão Central (retomando-se os conteúdos)   2,7

Reposição, com aula presencial, com a maioria absoluta dos alunos   5,0

Reposição, com aula presencial, com poucos alunos   1,6

Não houve e não haverá reposição  13,3

Total 100,0
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5.1. redução daS TaxaS de aBandono e de reProVação

Os Gráficos V.20 e V.21 informam sobre a existência e implementação de projetos de redução das taxas de abando-
no escolar e de reprovação, respectivamente, nas escolas, segundo os professores especialistas.

Em relação à redução das taxas de abandono, aproximadamente 45% responderam que o projeto ainda não foi 
criado, embora o problema exista. Cerca de 27% das escolas tem o projeto e o mesmo está sendo aplicado, e 16% 
não tem o projeto porque não há o problema de abandono escolar.

Em relação à redução das taxas de reprovação, cerca de 41% das escolas tem o projeto e o mesmo está sendo 
aplicado. Aproximadamente 41% responderam que o projeto ainda não foi criado, embora o problema exista.

Gráfico V.20. Existência e implementação de projeto de redução de taxas de abandono escolar, 
segundo os professores especialistas (em %).

Gráfico V.21. Existência e implementação de projeto de redução de taxas de reprovação, 
segundo os professores especialistas (em %).



Estudos do SisPAE 2016

90

5.2. Formação de TurmaS

Dados sobre o critério para formação das turmas das escolas foram coletados. O Gráfico V.22 mostra que 41,5% 
dos especialistas responderam que utilizam a homogeneidade quanto à idade, e o menor percentual foi para os que 
empregam a homogeneidade quanto ao rendimento como critério para formação de turmas nas escolas.

Gráfico V.22. Distribuição (em %) dos critérios utilizados na formação de turmas, 
segundo os professores especialistas.

5.3. CaPaCiTação doS ProFeSSoreS

Também foi perguntado aos especialistas sobre a participação dos professores de sua escola em programas de capa-
citação, treinamento ou desenvolvimento profissional no ano de 2016. Os resultados são apresentados no Gráfico 
V.23. Cerca de 45% responderam que alguns professores participaram, 20% que a maioria participaram e, em 15% 
das escolas nenhum professor participou.

Gráfico V.23. Quantidade de professores (em %) com participação 
em programas de capacitação no ano de 2016, segundo os especialistas.
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5.4. reForço da aPrendizaGem

Em um item de múltiplas respostas, os professores especialistas avaliaram a oferta, por parte da escola, de recursos 
para o reforço do aprendizado escolar. Observa-se na Tabela V.9 que os recursos mais oferecidos são as aulas de 
recuperação em Língua Portuguesa e em Matemática para alunos com baixo desempenho. Vale ressaltar que cerca 
de 31% das escolas não utiliza nenhum desses recursos.

Tabela V.9. Distribuição (em %) dos recursos oferecidos para o reforço do aprendizado dos alunos, 
segundo os especialistas.

Recursos oferecidos para o reforço do aprendizado dos alunos (%)

Cursos extraclasse para alunos com baixo desempenho. 16,8

Aulas de recuperação em língua portuguesa para alunos com baixo desempenho. 33,5

Aulas de recuperação em matemática para alunos com baixo desempenho. 28,1

Acompanhamento especial por membros da equipe escolar. 17,5

Horário de atendimento aos alunos para apoiar nas tarefas escolares ou nas lições de casa.  9,6

Horário de atendimento aos alunos para apoiar estudos ou pesquisas na biblioteca escolar. 11,8

Aulas ou atividades especialmente programadas para a progressão parcial dos alunos do Ensino Médio.  4,7

Nenhum deles. 30,8

5.5. reSulTadoS daS aValiaçõeS

A utilização dos resultados das avaliações dos alunos foi registrada em um item de múltiplas respostas. A Tabela V.10 
permite observar, segundo os professores especialistas, que em mais de 62% das escolas esses resultados são utili-
zados para informar os pais sobre o rendimento dos alunos. Em, aproximadamente 43% das escolas, esses resulta-
dos são utilizados para tomar decisões sobre aprovação ou reprovação de alunos e em 41% para rever as práticas 
pedagógicas. Em apenas 36% das escolas os resultados são utilizados para retomar os conteúdos e habilidades em 
que os alunos apresentaram dificuldade.

Tabela V.10. Formas de utilização dos resultados das avaliações dos alunos, 
segundo os professores especialistas.

Utilização dos resultados das avaliações dos alunos (%)

Informar os pais sobre o rendimento dos alunos. 62,4

Tomar decisões sobre aprovação ou reprovação de alunos. 42,6

Agrupar os alunos com fins didático pedagógicos. 10,3

Comparar o desempenho da escola com a média estadual ou nacional. 19,8

Analisar os progressos da escola ano a ano. 29,6

Avaliar o trabalho dos professores. 24,9

Retomar os conteúdos e habilidades em que os alunos apresentaram dificuldade. 35,9

Rever as práticas pedagógicas. 40,7

Nenhuma dessas.  3,0
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A Tabela V.11 indica o conhecimento do professor especialista sobre os resultados da sua escola no SisPAE, Prova 
Brasil e IDEB. Observa-se que a maioria dos especialistas não conhecem os resultados das suas escolas nas avalia-
ções citadas. Cerca de 49% declararam conhecer os resultados da sua escola no IDEB.

Tabela V.11. Distribuição (em %) dos professores especialistas, 
segundo o conhecimento dos últimos resultados da sua escola.

Avaliações
Tem conhecimento dos últimos

resultados da sua escola (%)

SisPAE 38,3

Prova Brasil 38,3

IDEB 48,6

Nenhum deles 25,6

5.6. relaçõeS doS PaiS doS alunoS Com a eSCola

O Gráfico V.24 reúne dados sobre a iniciativa dos professores especialistas em convidar os pais ou responsáveis 
para tratar de assuntos relacionados aos alunos. Percebe-se que mais de 82% dos especialistas convidam os pais ou 
responsáveis para tratar do assunto, sendo 34,2% com regularidade

Gráfico V.24. Distribuição (em %) dos professores coordenadores, 
segundo a iniciativa em convidar os pais ou responsáveis 

para tratar assuntos relacionados aos alunos.

Os professores especialistas também responderam sobre o interesse dos pais de alunos pelos problemas de apren-
dizagem e se atendem ao convite para conversar, os resultados são apresentados no Gráfico V.25. Cerca de 61% 
responderam que poucos pais se interessam pelos problemas de seus filhos, aproximadamente 16% de todos os 
pais se interessam e vêm à escola e cerca de 15% dos pais não se interessam.
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Gráfico V.25. Interesse dos pais de alunos pelos problemas de aprendizagem, 
segundo os professores especialistas (em %).

5.7. aComPanHamenTo da aPrendizaGem

A Tabela V.12 apresenta a forma e a frequência do acompanhamento da aprendizagem dos alunos na escola, segun-
do os professores especialistas. Os resultados permitem observar que a maioria das formas de acompanhamento 
relacionadas ocorre no máximo a cada dois meses, segundo a maioria dos especialistas, exceto o acompanhamento 
nos Conselhos de Classe, em que cerca de 56% dos especialistas declararam ocorrer I vez por semestre ou nunca 
ocorrer. Destaca-se, também, que mais de 72% dos especialistas afirmaram que o acompanhamento da aprendi-
zagem dos alunos ocorre na Hora Pedagógica, com os professores, e a partir da análise das sínteses bimestrais de 
avaliação e frequência, no máximo a cada dois meses.

Tabela V.12. Forma e frequência do acompanhamento da aprendizagem dos alunos, 
segundo os professores especialistas.

Formas de acompanhamento
Frequência (em %)

1 vez por 
semana

1 vez por 
mês

1 vez por 
bimestre

1 vez por 
semestre

Nunca/Não 
se aplica

Na Hora Pedagógica, com os professores 21,1 22,5 29,5 10,2 16,7

Nos Conselhos de Classe  2,9 10,9 30,3 16,1 39,8

Em reunião com os professores 
das turmas com baixo desempenho

 6,7 22,3 33,9 14,6 22,5

Em reunião com o Diretor  8,9 26,8 30,8 14,3 19,2

Em horário de atendimento 
específico para alunos com 
dificuldades de aprendizagem

22,6 17,2 18,1  7,6 34,5

A partir da análise das sínteses bimestrais de avalia-
ção e frequência

 6,0 16,1 50,0 13,4 14,5

Avaliando os registros das aulas 
de recuperação

 7,0 13,4 37,7 21,6 20,3

Avaliando os registros do 
professor de jeitos específicos

11,9 19,1 31,5 13,0 24,5
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6. relacionamento com a Equipe de Trabalho

A Tabela V.13 apresenta o grau de concordância dos professores especialistas em relação às afirmações sobre o rela-
cionamento com funcionários e colegas. É possível observar que a maioria dos especialistas têm uma relação de ami-
zade, respeito e confiança com seus colegas de trabalho. Cerca de 55% discordam que é possível ser bem sucedido 
por conta própria, e que não precisam de um grande grupo de pessoas apoiando-se mutuamente. Cerca de 34% 
concordam, em parte, que a maioria dos funcionários da sua escola tentaria tirar vantagem se tivesse uma chance.

Tabela V.13. Grau de concordância dos professores especialistas em relação a afirmações 
sobre seu relacionamento com a equipe de trabalho.

Afirmações
Grau de concordância (em %)

Concordo 
plenamente

Concordo 
em parte

Discordo Não Sei

Os funcionários desta escola estão dispostos a ajudar seus 
colegas de trabalho

45,1 47,9  4,0  3,0

Os funcionários desta escola têm a mesma opinião a respeito 
do que é certo e errado

17,8 57,2 17,9  7,1

Os funcionários desta escola são pessoas em quem eu posso 
confiar

25,8 57,0  8,4  8,8

Se eu precisasse de um favor pessoal, em uma emergência, 
eu poderia pedir a um colega de trabalho desta escola

62,7 30,7  2,2  4,4

Eu sou uma pessoa na qual os outros podem confiar 86,4 10,1  0,9  2,6

Se um funcionário desta escola precisasse de um favor pessoal, 
em uma emergência, ele poderia recorrer a mim

85,3 12,0  1,2  1,5

Eu posso confiar na maioria das pessoas da minha comunidade 18,8 58,4 14,3  8,5

Eu posso confiar na maioria dos funcionários da minha escola 27,6 54,9  9,5  8,0

A maioria dos funcionários da minha escola tentaria tirar 
vantagem de mim se tivesse uma chance

 9,4 34,1 36,2 20,3

Na maior parte do tempo as pessoas estão preocupadas 
consigo mesmas

21,3 51,5 18,6  8,6

É possível ser bem sucedido por conta própria, não preciso de 
um grande grupo de pessoas apoiando-se mutuamente

 9,8 31,4 55,3  3,5

As pessoas que se esforçam trabalhando terminam, geralmente, 
em uma situação melhor do que aquelas que não se esforçam

61,6 27,5  8,1  2,8



95

Vi.
Caracterização Geral das Escolas

O sexto capítulo deste relatório tem como objetivo aprofundar o conhecimento sobre alguns aspectos das escolas. 
São investigados aspectos relacionados à infraestrutura e aos recursos materiais e tecnológicos disponíveis nas escolas 
participantes da avaliação do SisPAE 2016.

1. Infraestutura Física

1.1. adequação do eSPaço FíSiCo

A avaliação da adequação do espaço físico apresentada no Gráfico VI.1 retrata que a maioria das escolas foi consi-
derada como espaço total ou parcialmente adequado à sua finalidade, destaca-se entretanto, que 11% das escolas 
tiveram seu espaço considerado totalmente inadequado.

Gráfico VI.1. Distribuição (em %) das escolas, segundo a adequação do espaço físico.

1.2. ConSerVação de inSTalaçõeS e equiPamenToS

O estado de conservação de alguns itens, que compõem a infraestrutura da escola, foi avaliado da seguinte forma: 
Adequado (= Bom), Regular (= necessita de pequeno reparo) e Inadequado (= necessita de grande reforma). 
Os resultados dessa avaliação estão apresentados na Tabela VI.1.
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Tabela VI.1. Adequação de instalações e equipamentos da escola (em %).

Estrutura da escola
Estado de Conservação (%)

Adequado Regular Inadequado Inexistente Total

Telhado 41,4 43,7 14,5  0,4 100,0

Paredes internas 44,1 45,8  9,7  0,4 100,0

Piso 34,8 46,3 18,0  0,9 100,0

Portas 29,5 47,8 20,7  2,0 100,0

Janelas 31,8 42,0 20,7  5,5 100,0

Banheiros 24,4 47,8 26,9   ,9 100,0

Cozinha 30,5 46,9 21,2  1,4 100,0

Instalações hidráulicas 20,3 49,5 25,5  4,7 100,0

Instalações elétricas 22,2 45,5 29,8  2,5 100,0

Entrada do prédio 37,5 45,8 14,8  1,9 100,0

Paredes externas 39,4 49,2 10,4  1,0 100,0

Corredores 39,5 44,1 12,7  3,7 100,0

Salas de aula 33,1 51,4 14,5  1,0 100,0

Instalações esportivas 11,6 19,5 20,5 48,4 100,0

O estado de conservação das instalações foi considerado regular na maioria das escolas, ou seja, na maior parte das 
escolas há necessidade de pequenos reparos nos itens avaliados, merecendo destaque o estado de conservação 
inadequado de banheiros e instalações hidráulicas e elétricas para 25 a 30% das escolas. Ressalta-se também a ine-
xistência de instalações esportivas em quase metade das escolas e que apenas 33% das escolas apresentam salas 
de aulas em adequado estado de conservação. Por outro lado, as paredes internas recebem a melhor avaliação, 
seguidas do telhado, corredores e paredes externas.

A Tabela VI.2 apresenta a distribuição das respostas relacionadas a itens de depredação da escola. Observa-se que 
a deterioração de muros e paredes, internas e externas da escola, causada por pichação, bem como a depredação 
de dependências internas e externas não ocorre em mais de 68% das escolas.

Tabela VI.2. Presença de deterioração e depredação na escola (em %).

Itens de depredação
Existe na escola

Total
Sim Não

Pichação de muros ou paredes das dependências internas da escola. 31,8 68,2 100,0

Pichação de muros ou paredes das dependências externas da escola. 28,8 71,2 100,0

Depredação dos banheiros. 36,4 63,6 100,0

Depredação de dependências internas da escola. 28,7 71,3 100,0

Depredação de dependências externas da escola. 26,2 73,8 100,0
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1.3. SalaS de aula

Os resultados sobre as condições das salas de aula são apresentados no Gráfico VI.2 onde observa-se que no geral 
as condições são boas mas ressalta-se que em cerca de 29% das escolas não há quadro branco/giz na sala de aula 
não são iluminadas e ainda, em 15% não há mesa para professor. Nota-se também que sala de aula com armários 
não é comum nas escolas.

Gráfico VI.2. Avaliação (em %) das condições das salas de aula na escola.

1.4.  SeGurança na eSCola e aTendimenTo a PorTadoreS de 
neCeSSidadeS eduCaCionaiS eSPeCiaiS

Sobre a segurança nas escolas, nos aspectos apresentados na Tabela VI.3, apurou-se positivamente que a maioria 
das escolas possui controle de entrada e saída dos estudantes, controle de entrada de estranhos e vigilância, prin-
cipalmente no período noturno. Como reforço, cerca de metade das escolas apresenta muros, grades ou cercas 
em condições de garantir a segurança dos alunos. Negativamente observou-se que no mínimo 79% das escolas 
não apresentam nenhum esquema de policiamento para inibição de furtos, roubos e outras formas de violência ou 
inibição de tráfico de tóxicos/drogas dentro e nas proximidades da escola. No quesito atendimento a portadores de 
necessidades especiais apenas 46% das escolas declararam a existência de espaço físico adequado ao atendimento 
desse público.
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Tabela VI.3. Respostas afirmativas em %) sobre o esquema de segurança 
e de atendimento a portadores de necessidades educacionais especiais na escola.

Aspectos sobre segurança e atendimento a necessidades especiais
Sim 
(%)

Existem muros, grades ou cercas em condições de garantir a segurança dos estudantes. 51,8

Existe controle de entrada e saída dos estudantes. 76,8

Existe controle de entrada de pessoas estranhas na escola. 75,1

Os portões que dão acesso à parte externa permanecem trancados durante o horário de funcionamento da escola. 67,7

Existe algum tipo de vigilância para o período diurno. 50,6

Existe algum tipo de vigilância para o período noturno. 81,9

Existe algum tipo de vigilância para finais de semana e feriados. 68,2

Há algum esquema de policiamento para inibição de furtos, roubos e outras formas de violência. 20,5

Há algum esquema de policiamento para inibição de tráfico de tóxicos/drogas dentro da escola. 15,1

Há algum esquema de policiamento para inibição de tráfico de tóxicos/drogas nas imediações da escola. 18,4

A escola tem algum sistema de proteção contra incêndio. 13,6

A sala onde estão guardados os equipamentos mais caros têm dispositivos para serem trancadas. 71,7

A escola apresenta sinais de depredação. 44,7

Existe uma boa iluminação do lado de fora da escola. 44,0

Existe adequação do espaço físico aos portadores de necessidades educacionais especiais. 46,0

2. recursos materiais e Tecnológicos para ensino e aprendizagem

A Tabela VI.4 apresenta a quantidade de computadores nas escolas e suas finalidades. A maioria das escolas possui 
entre 1 e 5 computadores e, em sua maioria, eles se destinam principalmente pra uso exclusivo da administração. 
A disponibilidade de computadores com acesso à internet para uso exclusivo dos estudantes só ocorre em 32% das 
escolas, e para uso exclusivo dos professores em 43,4% das escolas.

Tabela VI.4. Quantidade de computadores na escola e suas finalidades (em%).

Computadores na escola 1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 30 Mais de 30 Não há Total

Total de computadores na escola 44,5 13,4 10,6 10,9 7,0 2,8 10,8 100,0

Computadores para uso exclusivo dos 
estudantes.

15,7 11,6  8,1  8,4 2,4 1,3 52,5 100,0

Computadores com acesso à internet 
para uso exclusivo dos estudantes.

13,0  7,0  4,3  4,8 1,7 1,2 68,0 100,0

Computadores para uso dos 
professores.

48,4  2,4  0,9  0,6 0,4 0,7 46,6 100,0

Computadores com acesso à internet 
para uso dos professores.

40,1  1,6  0,8  0,7 0,4 0,7 55,7 100,0

Computadores exclusivamente para 
uso administrativo.

78,5  3,9  0,4  0,2 0,1 0,2 16,7 100,0

A disponibilidade e o estado de conservação dos equipamentos de áudio visual também foram apreciados. A Tabela 
VI.5 apresenta os resultados da avaliação onde se verifica que mais de 48% das escolas dispõem de Televisão, 
Impressora, Computador e Datashow em bom estado de conservação. Destaca-se, por outro lado, o percentual 
de escolas que não possui linha telefônica, que chega a 70%.
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Tabela VI.5. Disponibilidade e estado de conservação de equipamentos audiovisuais na escola (em %).

Equipamentos Bom Regular Ruim Inexistente Total

Televisão 51,0 18,9 11,6 18,5 100,0

Antena parabólica 11,2  6,9  7,1 74,8 100,0

Videocassete 10,7  6,2  6,1 77,0 100,0

Máquina fotocopiadora 40,5 21,3  8,6 29,6 100,0

Mimeógrafo  5,7  5,9 11,1 77,3 100,0

Projetor de slides 26,0  6,8  4,2 63,0 100,0

Retroprojetor 18,1  5,4  5,0 71,4 100,0

Máquina de datilografia  3,7  3,8  7,0 85,5 100,0

Impressora 52,8 25,8  8,2 13,2 100,0

Aparelho de som 39,1 21,6  9,4 29,8 100,0

Computador 48,6 29,9  9,4 12,1 100,0

Máquina fotográfica 37,3 14,0  6,1 42,5 100,0

DVD 39,0 20,0  9,4 31,6 100,0

Linhas telefônicas 13,3  8,7  8,0 70,0 100,0

Data Show 62,4 11,0  5,0 21,6 100,0

3. espaços de lazer, Convívio e aprendizagem

A existência de Laboratório de Ciências nas escolas participantes do SisPAE 2016 foi avaliada, e verificou-se que 
apenas 10,4% das escolas dispõe dessa instalação. Quanto aos espaços de convívio e lazer, observou-se que em 
mais de 68% das escolas não existe área de lazer coberta nem quadra poliesportiva e em pouco mais da metade 
das escolas existe rampas de acesso (Gráfico VI.3).

Gráfico VI.3. Existência de espaços de lazer, convívio e aprendizagem na escola (em %).
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As bibliotecas das escolas participantes da edição 2016 do SisPAE foram avaliadas quanto à quantidade de alunos 
que recebem, quanto ao estado de conservação do acervo, os serviços que prestam e a presença de profissionais 
para atendimento aos usuários. Os dados coletados são apresentados nos Gráficos VI.4, VI.5 e VI.6, e nas Tabelas 
VI.6 e VI.7. O Gráfico VI.4 evidencia que na maioria das escolas não existe uma pessoa responsável pela biblioteca 
(bibliotecário, professor, outra pessoa) para atendimento aos usuários.

Gráfico VI.4. Presença de profissionais na biblioteca para atendimento aos usuários (em %).

De acordo com o responsável, pouco mais da metade das escolas não têm bibliotecas ou estas se encontram fecha-
das conforme mostra o Gráfico VI.5. Em relação às escolas que possuem bibliotecas em atividade, em 58,5% esse 
espaço é utilizado mensalmente por até metade dos estudantes das escolas.

Gráfico VI.5. Utilização da biblioteca por alunos (em %), segundo o responsável.

Sobre a realização de trabalhos dos professores nas bibliotecas, o Gráfico VI.6 mostra que 17% dos professores 
utilizam sempre a biblioteca para realizar trabalhos, outros 43% o fazem apenas de vez em quando.
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Gráfico VI.6. Uso da Biblioteca para realização de trabalhos pelos professores (em%).

Na Tabela VI.6 observa-se que o estado de conservação dos livros de estudo e de literatura das bibliotecas é regular 
ou bom. No entanto, em mais da metade das bibliotecas não estão disponíveis revistas de informação geral, jornais 
e quadrinhos.

Tabela VI.6. Estado de conservação dos livros da biblioteca (em %).

Item
Estado de conservação

Total
Bom Regular Ruim Inexistente

Livros de estudo 44,3 34,4 5,5 15,8 100,0

Livros de literatura 40,0 32,5 5,9 21,6 100,0

Revistas de informação geral 17,3 23,0 8,2 51,5 100,0

Jornais  8,4 13,5 7,1 71,0 100,0

Revistas em quadrinhos 13,7 23,2 9,9 53,2 100,0

A respeito do empréstimo de livros por estudantes, professores e membros da comunidade, a Tabela VI.7 eviden-
cia que os principais usuários do serviço de empréstimo de livros são os alunos da escola e que cerca de 24% das 
escolas não permitem o empréstimo de livro para membros da comunidade.

Tabela VI.7. Empréstimo de livros da biblioteca (em %).

Levam livros
para casa

Sim Não, porque não querem
Não, porque a escola 

não permite
Total

Estudantes 76,7 14,0  9,3 100,0

Professores 69,3 24,1  6,6 100,0

Membros da comunidade 21,9 54,4 23,7 100,0
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Vii.
Caracterização Geral dos diretores

Este capítulo apresenta as informações coletadas no questionário contextual aplicado aos diretores das escolas 
do Estado do Pará, participantes da edição de 2016 do Sistema Paraense de Avaliação Educacional – SisPAE. 
O Questionário foi constituído por 60 itens de múltipla escolha, sendo possível responder apenas uma alternativa.

1. Universo Avaliado

Em um universo de 3.958 questionários distribuídos para os diretores, 449 foram devolvidos totalmente em branco, 
o que representa 11,3%. O questionário aplicado aos diretores apresentam itens que buscam caracterizar o perfil 
dos diretores, clima escolar, práticas pedagógicas e de gestão.

2. Perfil Sociodemográfico

2.1. Gênero e Cor auTodeClarada

O gráfico VII.1 apresenta a distribuição percentual dos diretores por gênero, e permite observar que a maior parte 
dos diretores, 70,9% é do sexo feminino.

Gráfico VII.1. Distribuição (em %) dos diretores por gênero.

Sobre a cor autodeclarada, de acordo com as categorias do IBGE, o Gráfico VII. 2 mostra a predominância da cor 
parda, declarada por 75,4% dos diretores.
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Gráfico VII.2. Distribuição (em %) dos diretores segundo a cor autodeclarada.

2.2. eSColaridade e aTuação ProFiSSSional

A maior parte dos diretores (46,4%) possui o título de Especialista. Entre os que cursaram até a graduação o maior 
percentual fez Pedagogia, e menos de 3% possui uma pós-graduação em nível de mestrado ou doutorado. Cerca 
de 2,2% dos diretores declararam possuir apenas o Ensino Médio. Esses resultados são mostrados no Gráfico VII. 3.

Gráfico VII.3. Distribuição (em %) dos diretores, segundo o nível de escolaridade completa.
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2.3. Grau de eSColaridade do Pai

Quando perguntados sobre a escolaridade do pai, cerca de 72,5% dos diretores responderam que seu pai não 
estudou ou não completou o Ensino Fundamental, e apenas 3,0% informaram que o pai concluiu o Ensino Superior. 
O Gráfico VII. 4 mostra essa distribuição.

Gráfico VII.4. Distribuição (em %) dos diretores, segundo o grau de escolaridade do pai.

2.4. TemPo de exerCíCio

Com os dados da Tabela VII.1, percebe-se que pouco mais da metade dos diretores (50,6%) exercem a profissão 
entre 1 e 5 anos, e 36,4% há mais de 5 anos. Cerca de 59,4% dos diretores declararam que o tempo de trabalho 
na escola atual é entre 1 e 5 anos e 19,4% trabalham há menos de 1 ano na escola atual.

Tabela VII.1. Distribuição (em %) dos diretores, segundo o tempo de exercício na função de diretor, 
considerando outras escolas e a escola atual.

Faixa de anos Como diretor Diretor na atual escola

Há menos de 1 ano  13,0  19,4

Entre 1 e 5 anos  50,6  59,4

Entre 6 e 10 anos  22,1  14,5

Entre 11 e 15 anos   7,1   3,9

Entre 16 e 20 anos   4,4   1,7

Há mais de 21 anos   2,8   1,1

Total 100,0 100,0
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2.5. aTiVidade ProFiSSional ConComiTanTe

O Gráfico VII.5, mostra que 65,5% dos diretores não exercem outra atividade remunerada, cerca de 5,3% decla-
raram exercer uma atividade fora do magistério e os demais trabalham como professor.

Gráfico VII.5. Distribuição (em %) dos diretores, 
segundo o exercício de outra atividade remunerada.

2. Experiência na Escola no Ano de 2016

A percepção dos diretores, tomando como referencial a sua experiência na escola no ano de 2016, também foi 
avaliada. Proposições afirmativas sobre a gestão escolar foram respondidas segundo o grau de concordância do di-
retor em cada uma delas. As afirmações foram divididas em quatro grupos: Satisfação com a escola, Equipe escolar, 
Participação na escola e Ambiente escolar.

Com relação às afirmações sobre a satisfação com a escola (Gráfico VII.6), a maioria dos diretores mostraram estar 
satisfeitos com o seu trabalho, entretanto 7% discordaram da afirmação de que ser diretor de escola é gratificante 
e 8% discordaram da afirmação de que a decisão de ter se candidatado diretor na escola foi uma decisão acertada.
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Gráfico VII.6. Grau de concordância (em %) dos diretores, 
considerando itens relacionados a sua satisfação com a escola.

Sobre as afirmações em relação à equipe de trabalho (Gráfico VII.7), os diretores concordam que o planejamento 
anual das atividades é feito coletivamente, e que cada pessoa tem seu jeito de ser e isso precisa ser respeitado, 
entretanto cerca de 42% dos diretores afirmam ter dificuldade de animar e motivar a equipe para o trabalho.

Gráfico VII.7. Grau de concordância (em %) dos diretores, 
considerando itens relacionados à sua equipe escolar.
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Quando perguntados sobre o ambiente na escola (Gráfico VII.8), os diretores concordam que as transgressões às 
normas de funcionamento e convivência da escola são resolvidas na própria escola e que a permanência do aluno 
mais tempo na escola é incentivada promovendo ações de seu interesse, entretanto cerca de 29% discordam (em 
algum grau) com a afirmação de que a escola tem vários parceiros que ajudam a manter um atendimento de quali-
dade aos alunos.

Gráfico VII.8. Grau de concordância (em %) dos diretores, 
considerando itens relacionados ao ambiente escolar.

Quase a totalidade dos diretores concordam que praticam o diálogo com a comunidade escolar em sua gestão 
(Gráfico VII.9): os diretores têm o hábito de informar aos pais ou responsáveis sobre o desempenho dos alunos, 
atender pais de alunos para tratar de problemas disciplinares e de aprendizagem de seus filhos. Contudo, cerca de 
22% concordam que não conseguem prestar conta das providências, melhorias e resultados alcançados.

Gráfico VII.9. Grau de concordância (em %) dos diretores, 
considerando itens relacionados ao diálogo com a comunidade escolar.
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3.1. relaçõeS enTre GeSToreS, FunCionárioS, ProFeSSoreS e alunoS

O Gráfico VII.10 apresenta dados sobre a percepção dos diretores a respeito da interação entre os diferentes atores 
do processo educacional. Em todas as relações analisadas, os diretores avaliaram as interações como boas ou muito 
boas.

Gráfico VII.10. Percepção dos diretores sobre as interações entre 
gestores, funcionários, professores e alunos (em %).

3.2. PráTiCa da GeSTão eSColar

Dados sobre a percepção dos diretores em relação à sua gestão na escola foram observados e agrupados, formando 
três fatores: Gestão participativa, Compromisso do diretor com a avaliação e Ações para melhoria do desempenho.

O Gráfico VII.11 reúne dados sobre a gestão participativa, pode-se verificar que cerca de 31% dos diretores con-
cordam que o diálogo e a participação de outros atores escolares atrasam a tomada de decisões e que nem todos 
os resultados, decisões e providências alcançados pela escola precisam ser informados. Ressalta-se que 89% dos 
diretores só tomam as suas decisões depois que ouvem os outros atores envolvidos com a escola, e quase todos 
os diretores concordam que é obrigação da equipe gestora informar os pais ou responsáveis sobre o desempenho 
dos estudantes.
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Gráfico VII.11. Grau de concordância (em %) dos diretores, 
considerando itens relacionados à gestão participativa.

O Gráfico VII.12 apresenta dados sobre o compromisso do diretor com as avaliações educacionais, verifica-se que 
mais de 95% conhecem, dão importância e discutem os resultados das avaliações com os professores.

Gráfico VII.12. Grau de concordância (em %) dos diretores, 
considerando itens relacionados ao compromisso do diretor com as avaliações educacionais.
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Avaliando as afirmações sobre as ações para melhoria do desempenho (Gráfico VII.13), observa-se que os diretores 
sempre discutem com os professores estratégias para alcançar as metas de desempenho estabelecidas, e também 
repassam as informações sobre políticas educacionais de forma objetiva e clara para a sua escola. Os diretores ten-
dem a concordar também que a metodologia de incorporar diversos projetos na escola para melhorar o desempe-
nho dos alunos está contribuindo para a gestão desta escola. Cerca de 88% dos diretores concordam (em algum 
grau) que os alunos de suas escolas são preparados para os testes de língua portuguesa e matemática das avaliações. 
Ressalta-se que 58% dos diretores sentem-se pressionados para que as metas da sua escola sejam atingidas.

Gráfico VII.13. Grau de concordância (em %) dos diretores, 
considerando itens relacionados a ações para melhoria do desempenho.
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3.3. Balanço daS açõeS de melHoria

O Gráfico VII.14 apresenta a distribuição percentual das respostas dos diretores sobre o andamento das ações de 
melhoria voltadas para a sua escola. Como se pode notar, a maioria dos diretores afirmam que praticam as ações de 
melhoria, exigindo maior empenho dos professores, realizando controle de frequência, melhorando as condições 
físicas e os recursos humanos da escola e revendo o Projeto Pedagógico. Porém, cerca de 56% dos diretores afir-
mam não realizar curso para aperfeiçoamento da gestão escolar.

Gráfico VII.14. Implementação das ações de melhoria voltadas para a escola (em %).
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1.
Introdução

O conhecimento dos principais fatores que afetam o desempenho escolar auxilia os gestores e os professores 
a orientarem suas ações de forma mais objetiva e pragmática, melhorando o desempenho escolar dos alunos e 
diminuindo as diferenças entre eles. Muitos fatores não dependem dos professores ou dos gestores, como o nível 
socioeconômico familiar dos alunos, mas outros estão intimamente ligados à gestão e ao trabalho em sala de aula, 
como passar, cobrar e corrigir os deveres escolares dos alunos, ou mesmo motivar os pais a participar mais da vida 
escolar e incentivar os filhos a estudar.

Com base nas provas do SisPAE e nos questionários contextuais respondidos por alunos, professores, coordena-
dores e gestores, são verificados os fatores mais associados ao desempenho escolar. Usando técnicas estatísticas 
apropriadas é possível avaliar os fatores ligados aos professores e gestores, mas considerando alunos e escolas em 
suas próprias condições regionais e socioeconômicas. Por exemplo, avaliar o efeito do incentivo dos pais em alunos 
de mesmo nível socioeconômico e escolas de mesmo tipo e com os mesmos recursos.

Desde o SisPAE 2014, já se percebia o impacto das características individuais ou contextuais dos alunos sobre o seu 
desempenho. Por essa razão, a comunicação de resultados reservou espaço para a apresentação dos resultados 
da influência dos fatores extra escola sobre a proficiência dos estudantes para mostrar que os resultados brutos de 
proficiência, sem levar em conta as variáveis contextuais, pode ocasionar apreciações inadequadas acerca do desem-
penho de alunos, escolas e demais instâncias educacionais.

No estudo de fatores associados do SisPAE 2015 foram construídas várias medidas de contexto do aluno e de seu 
ambiente, oferecendo escalas quantitativas interpretáveis dessas medidas. Nessa mesma edição do SisPAE foi pos-
sível avaliar os impactos de fatores associados aos alunos, ao ambiente familiar e escolar e à escola propriamente 
dita, além de mensurar o quanto do desempenho do aluno pode ser atribuído a fatores totalmente extra escola e o 
quanto devido à gestão escolar, incluindo diretores, professores, coordenadores e a própria família.

No SisPAE 2016 procura-se reavaliar as medidas geradas no SisPAE 2015, além de oferecer uma ênfase especial 
na mensuração e na discussão do impacto de cada fator associado. São realizadas análises estatísticas considerando 
as medidas quantitativas de desempenho dos alunos (escala Saeb), em função de medidas quantitativas de fatores 
de contexto, tais como nível socioeconômico familiar e nível do clima escolar, mas também são realizadas análises 
estatísticas para avaliar a probabilidade de um aluno atingir o nível básico ou superior de desempenho.

Nesta edição do SisPAE adotou-se uma abordagem já utilizada no SARESP1, que consiste em analisar, primeiramente, 
a influência dos indicadores da escola que não dependem de resposta dos diretores e das medidas e indicadores 
gerados pelos Questionários de Alunos. Isto porque há respostas de alunos de praticamente todas as escolas, 
enquanto nos demais questionários há muita falta de resposta. Como a análise é multivariada, é necessário se ter, 
para cada caso, todas as respostas, então a análise conjunta incluindo todos os questionários provocaria grande per-
da de dados, podendo inclusive acarretar algum viés nos resultados. Com a abordagem adotada, para os principais 
fatores associados se tem respostas completas de praticamente todas as escolas, já que em quase todas elas há 
alunos respondendo. Posteriormente, agrega-se as respostas dos outros questionários para estudar o efeito adicio-
nal de alguns outros fatores associados importantes.

1  SARESP – Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, avaliação externa da Educação Básica, realizada pela A Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo – SEE/SP desde 1996.
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A análise do impacto de fatores extraescola sobre a proficiência dos estudantes ganha precisão com a utilização de 
metodologia e controles estatísticos que aferem mais adequadamente o efeito exercido pela escola sobre a apren-
dizagem.

1.1. Construção de medidas com base nos questionários de contexto

Para estudar os fatores associados ao desempenho escolar, torna-se necessário um tratamento prévio das questões 
dos questionários contextuais. Muitas questões (ou itens) precisam ser agregados em alguns fatores mais sintéticos. 
A maioria dos indicadores e medidas foram definidas nas edições anteriores do SisPAE, em especial a Figura 2.1 
ilustra o processo utilizado no SisPAE 2015.

Figura 1.1. Etapas para o estudo dos fatores associados ao desempenho acadêmico

Nesta edição do SisPAE também foram incluídas medidas e indicadores gerados pelo Questionário do Professor. 
As medidas contextuais de 2016 dos questionários de alunos e de infraestrutura, cuja base teórica foi construída em 
2015, foram colocadas na mesma escala por meio de métodos estatísticos adequados.2 Assim, os resultados dessas 
medidas podem ser comparados com os resultados do SisPAE 2015.3

1.2. análise dos fatores associados ao desempenho acadêmico

Com as respostas dos questionários sintetizadas por medidas e indicadores, inicia-se a etapa principal do estudo, que 
é verificar como essas medidas e indicadores estão relacionadas com o desempenho acadêmico.

Numa fase preliminar são feitos alguns cruzamentos de informações, tomando cada indicador dos questionários con-
textuais com o desempenho acadêmico. Ao observar, por exemplo, a relação de alunos que trabalham e os que não 
trabalham fora de casa com o desempenho escolar, observamos tanto o efeito direto do trabalho fora de casa com o 
desempenho escolar, quanto efeitos indiretos, pois o aluno que trabalha fora de casa deve ter outras condições des-
favorecidas (nível socioeconômico baixo, baixo estímulo dos pais para o estudo, etc.). Na tentativa de captar o efeito 
direto de cada fator sobre o desempenho escolar, completa-se o estudo através de modelos estatísticos, onde, ao 
analisar cada fator, controla-se o efeito dos demais. Esta é a etapa principal deste estudo de fatores associados.

2  As medidas contextuais foram construídas através de modelos da Teoria da Resposta ao Item, usando metodologia similar da que é usada para construir as 
medidas de proficiência dos alunos e das escolas na escala SAEB.

3  Os resultados do estudo de fatores associados do SisPAE 2015 estão disponíveis em “Estudos Do SisPAE 2015: Perfil dos Participantes e Fatores Associados 
ao Desempenho Escolar”
https://sispae.vunesp.com.br/Arquivos/Revistas2015/Revista_Contextual_2015.pdf



117

2.
Alunos do 4º ano Ensino Fundamental

O Questionário Contextual de Alunos do 4º ano do Ensino Fundamental foi respondido por 98.506 estudantes. 
Cabe observar que esses quantitativos são menores que o de alunos participantes no SisPAE 2016, pois alguns 
realizam as provas, mas não respondem os questionários contextuais. É oportuno também relembrar que esse 
questionário é específico para os alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

A partir de um dado conjunto de medidas, são gerados os indicadores que são descritos em escalas, compostas por 
níveis. No SisPAE 2015 foram descritos os níveis dos diferentes indicadores obtidos dos questionários respondidos 
pelos alunos. Nesta edição do SisPAE as medidas foram geradas com base nos modelos do SisPAE 2015, permitindo 
a comparabilidade.

As medidas construídas com base nas respostas dos questionários de alunos foram agregadas para a série/ano esco-
lar da escola em que esse aluno estuda, através da média dos alunos que responderam o questionário dessa série/
ano escolar da escola.

Na sequência serão detalhados algumas dessas medidas e indicadores.

Cabe observar que o Nível Socioeconômico Familiar foi construído de forma separada para o 4º ano (questionário 
específico), a medida que dele se extrai é identificada pela sigla NSE4, não comparável à medida NSE7, apurada 
no SisPAE a partir dos questionários aplicados aos alunos de 8º ano do Ensino Fundamental e 1ª, 2ª, e 3ª séries de 
Ensino Médio.

2.1. nível Socioeconômico do 4º ano eF (nSe4)

A escala do nível socioeconômico das famílias dos estudantes do 4º ano (NSE4) foi construída com base em 15 itens 
do questionário do 4º ano, com base nas respostas dos estudantes do 4º e 5º ano do SisPAE 2015, por meio da 
metodologia da Teoria da Resposta ao Item (TRI).4 Com o mesmo modelo, em 2016 foram geradas medidas para 
todos os alunos que responderam pelo menos dois desses 15 itens. A escala da medida foi padronizada com média 
50 e desvio padrão 10 referente à população dos estudantes do SisPAE2015. Para melhor entendimento da escala 
quantitativa, foram analisados níveis dessa escala, caracterizando-os escala ordinal, conforme descrito a seguir:

4  Itens considerados para o NSE4, com respostas não, um, dois ou mais: televisão a cores, DVD, geladeira de uma porta, geladeira duplex, freezer separado, 
máquina de lavar roupa, carro, moto, computador, banheiro dentro de casa, quartos. Respostas sim ou não: rua asfaltada ou calçada, energia elétrica, água 
na torneira e coleta de lixo. Além de empregada doméstica (frequência).
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Níveis interpretados da escala de Nível Socioeconômico Familiar do 4º ano

1-Baixo (até 40 pontos).

Em geral a família deste nível tem no máximo uma TV e uma geladeira simples; não costuma ter geladeira duplex, 
freezer, máquina de lavar roupa carro, moto, e empregada doméstica ou diarista. O domicílio não costuma ter 
banheiro interno e usualmente tem no máximo um quarto.

2-Médio-baixo (de 40 a 60 pontos).

Neste nível a família já pode ter geladeira duplex e máquina de lavar roupa. A casa costuma ter banheiro interno 
e pode ter mais de um quarto. Também costuma contar com serviço de coleta de lixo.

3-Médio (de 60 a 80 pontos).

Neste nível a família costuma ter freezer, máquina de lavar roupa e tem um ou mais TV e computador. A casa 
costuma ter banheiro interno (às vezes mais de um) e mais de um quarto. A casa, em geral, está em rua asfaltada 
ou calçada.

4-Médio-alto (mais de 80 pontos).

Neste nível a família pode ter mais de uma TV, ter DVD, mais de uma geladeira ou freezer, mais de um carro ou 
moto e costuma ter diarista ou empregada mensalista. A casa costuma dois ou mais banheiros internos e mais de 
dois quartos.

Observa-se que dentre os estudantes do Ensino Fundamental público do Pará, poucos encontram-se no nível mais 
alto, então nas análises as duas últimas categorias foram agregadas.

2.2. nível de relacionamento escolar (nre)
Essa medida também foi feita com base na TRI com as respostas de sete itens.5 Como havia cinco itens idênticos 
entre o questionário do 4º ano e o questionário das séries mais adiantadas, foi possível fazer a equalização de modo 
que a escala quantitativa é comparável para estudantes de todas as séries/anos. A medida foi gerada para todos os 
alunos que responderam pelo menos dois dos sete itens associados a esse constructo.

Níveis interpretados da escala do Nível de Relacionamento Escolar (NRE)

1-Muito ruim (até 30 pontos).

Neste nível os estudantes tendem responder muito ruim para os vários tipos de relacionamentos na escola.

2-Ruim (de 30 a 40 pontos).

Neste nível os estudantes tendem responder ruim para os vários tipos de relacionamentos na escola.

3-Bom (de 40 a 55 pontos).

Neste nível os estudantes tendem responder bom para os vários tipos de relacionamentos na escola.

4-Muito bom (mais de 55 pontos).

Neste nível os estudantes tendem responder muito bom para os vários tipos de relacionamentos na escola.

Poucos estudantes da Educação Básica pública do Pará foram posicionados nos dois níveis da escala (Muito Ruim e 
Ruim). Então, nas análises desta medida, as duas primeiras categorias foram agregadas.

5  Itens considerados no NRE refere a quatro níveis de resposta em termos da relação entre: professores e estudantes, estudantes e estudantes, professores 
e diretor(a), etc.
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2.3. outros indicadores do questionário de alunos de 4º ano

Vários itens foram considerados de forma mais direta, sem usar a metodologia de Teoria da Resposta ao Item para 
construção de medidas, são eles:

−  Sexo (0-masculino ou 1-feminino)

−  Cor/Origem (1-branco/amarelo, 2-pardo, 3-preto/indígena ou 4-não sabe)

−  Reprovação ou abandono (se respondeu sim em um dos itens: 0-não ou 1-sim)

−  Trabalha (0-não ou 1-sim)

−  Tempo com trabalho doméstico (1-menos de uma hora; 2-de uma a três horas ou 3-mais de três horas)

−   Incentivo dos pais ao estudo (1-baixo ou 2-alto). Baseado no número de respostas afirmativas em seis itens asso-
ciados.

−  Fez pré-escola (0-não ou 1-sim)

−  Já cursou escola particular (0-não ou 1-sim)

−  Faz deveres de Língua Portuguesa (0-não ou 1-sim)

−  Professor de Língua Portuguesa corrige os deveres (0-não ou 1-sim)

−  Faz deveres de Matemática (0-não ou 1-sim)

−  Professor de Matemática corrige os deveres (0-não ou 1-sim)

−  Tempo gasto com TV, Internet, etc. (1-menos de uma hora, 2-de uma a três horas ou 3-mais de três horas)

2.4. análise descritiva da relação dos indicadores com o desempenho – 4º ano eF

Foi feita, inicialmente, uma análise exploratória em que são apresentados gráficos relacionando indicadores do ques-
tionário dos alunos com as proficiências destes. Os gráficos descrevem os indicadores com maior interesse de 
estudo e os que mostraram maior relação com o desempenho escolar (Figuras 2.1 a 2.9). No Apêndice 1 são 
apresentadas as tabelas desses e de outros indicadores.

Cabe lembrar que a análise está sendo feita em termos das respostas dos alunos, ou seja, tudo é na percepção da 
turma de alunos.

Figura 2.1. Média do desempenho escolar em função do nível socioeconômico familiar do aluno (NSE4).
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Figura 2.2. Média do desempenho escolar em função do nível de relacionamento escolar (NRE).

Observa-se (Figura 2.1) que a diferença de desempenho dos alunos não é muito grande em termos das faixas de 
nível socioeconômico, talvez em função do fato de que o grupo estudado não seja muito diferente em termos de 
NSE. Por outro lado, a Figura 2.2 mostra que há diferença relativamente grande em termos da percepção que este 
tem em relação ao nível de relacionamento escolar (NRE). O relacionamento escolar é de responsabilidade da co-
munidade escolar e pode ser trabalhado como forma de aumentar o rendimento dos alunos.

Figura 2.3. Média do desempenho escolar em função da cor ou origem declarada.

A Figura 2.3 mostra haver pouca diferença em relação à percepção da cor do estudante. Aliás, as melhores médias 
(Língua Portuguesa e Matemática) são para alunos que se consideram pardos, categoria mais frequente no Estado 
do Pará.
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Figura 2.4. Média do desempenho escolar em função da frequência 
com que o aluno faz seus deveres escolares.

Figura 2.5. Média do desempenho escolar em função da frequência 
com que o professor corrige os deveres escolares.

As Figuras 2.4 e 2.5 mostram a importância dos deveres escolares. É natural que quando o professor corrige e 
estimula os estudantes a fazerem os deveres, estes têm maior probabilidade de fazer os deveres. Estudantes que 
fazem os deveres apresentam mais de 20 pontos na média de proficiência, tanto em Língua Portuguesa quanto em 
Matemática.
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Figura 2.6. Média do desempenho escolar para alunos que trabalham e alunos que não trabalham fora.

Figura 2.7. Média do desempenho escolar em função dos trabalhos domésticos do aluno.

As Figuras 2.6 e 2.7 apontam que estudantes que trabalham fora ou que gastam muitas horas em trabalhos domés-
ticos tendem a ter desempenho bem inferiores. De certa forma este efeito pode estar, em parte, confundido com 
as condições socioeconômicas da família.
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Figura 2.8. Média do desempenho escolar em função do nível de incentivo que os pais dão para os estudos.

A Figura 2.8 mostra a importância da família incentivar os filhos para os estudos. Pais que oferecem alto incentivo 
têm como recompensa filhos com mais de 20 pontos na nota, em média, do que pais que oferecem baixo incentivo 
aos estudos.

Figura 2.9. Média do desempenho escolar em função do aluno já ter reprovado ou abandonado a escola.

Alunos que já tiveram reprovação ou perderam ano escolar por abandono têm desempenho bem inferior ao dos 
demais. Ou seja, mesmo repetindo o ano, o aluno não recupera o que perdeu.

As análises feitas nesta seção devem ser observadas com cautela, pois ao analisar cada fator isoladamente podem ser 
carregados efeitos indiretos de outros fatores. Nas seções seguintes serão apresentadas análises conjuntas, captando 
melhor o efeito de cada fator.
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2.5.  análise da relação dos indicadores com o desempenho através de modelos 
estatísticos – 4º ano eF

As diferenças de desempenho verificadas nas provas do SisPAE 2016 envolvem características das escolas e dos 
alunos, incluindo seus ambientes extraescolares. Nesta seção os fatores serão analisados conjuntamente através de 
modelos estatísticos conhecidos como modelos hierárquicos ou regressão múltipla multinível.6

Primeiramente avalia-se o quanto da variabilidade das notas (proficiências) está associada às diferentes escolas em 
estudo, e o quanto está associada às diferenças entre alunos de uma mesma escola (primeira parte da Tabela 2.1). 
Depois, avalia-se o quanto da variabilidade pode ser “explicada” pelas variáveis que não dependem da gestão esco-
lar, quais sejam: regiões de integração, dependência administrativa da escola (municipal ou estadual), local da escola 
(urbana ou rural), sexo do aluno, cor ou origem do aluno e nível socioeconômico do aluno e da escola (segunda 
parte da Tabela 2.1). E, finalmente, o quanto mais da variabilidade pode ser “explicada” por variáveis que de alguma 
forma dependem da gestão escolar e da família, como: se o aluno fez pré-ecola ou creche, se o aluno estudou em 
escola particular, se o aluno faz os deveres escolares, se o professor corrige os deveres, se o aluno usa a biblioteca 
ou sala de leitura, o tempo gasto pelo aluno com TV, Internet, etc., se o aluno trabalha fora de casa, o tempo gasto 
pelo aluno com trabalhos domésticos, se os pais incentivam o aluno para o estudo, se já reprovou ou abandonou e 
nível de relacionamento escolar (NRE) (última parte da Tabela 2.1)

Tabela 2.1. Variabilidade do desempenho entre escolas e entre alunos da escola 
e o quanto pode ser explicado por fatores ou variáveis explicativas.

Língua Portuguesa Matemática

Modelo sem variáveis explicativas nota % do total nota % do total

Variância entre escolas  419  20%  332  21%

Variância do aluno em sua escola 1653  80% 1258  79%

Variância total 2071 100% 1590 100%

Modelo com variáveis não afetadas pela gestão escolar nota % de redução nota % de redução

Variância entre escolas  281  33%  273  18%

Variância do aluno em sua escola 1599   3% 1231   2%

Variância total 1880   9% 1505   5%

Modelo com variáveis que podem depender da gestão escolar nota % de redução nota % de redução

Variância entre escolas  188  33%  204  25%

Variância do aluno em sua escola 1330  17% 1080  12%

Variância total 1518  19% 1284  15%

A primeira parte da Tabela 2.1 mostra que as diferenças entre as médias das notas das escolas são relativamente 
pequenas em termos das diferenças das notas individuais dos alunos dentro das escolas (em torno de 20% entre 
escolas e em torno de 80% entre alunos). Com as variáveis ambientais e demográficas (que não dependem do 
gestor escolar e dos professores) pode-se explicar mais as variâncias entre as escolas do que entre alunos de uma 
mesma escola. Já com a inserção de variáveis que podem ser influenciadas por atuação da família, dos professores e 
do gestor tem-se redução da variância não explicada tanto entre escolas como entre alunos de uma mesma escola 
(última parte da Tabela 2.1).

6  O termo regressão é usado na Estatística para designar o estudo de uma variável dita dependente (no nosso caso a proficiência do aluno na prova SisPAE) em 
função de variáveis explicativas. O termo múltipla refere à inclusão no modelo de várias variáveis explicativas e o termo multinível ou hierárquica é devido o 
fato de se ter variáveis explicativas no nível de escola e no nível de aluno.
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Numa etapa seguinte, apresenta-se o efeito de cada categoria dos fatores considerados na nota (proficiência) do 
aluno (Tabela 2.2). Para todos os fatores há uma categoria de referência marcada por asterisco (*), os efeitos das 
outras categorias são em relação à categoria de referência considerando o mesmo valor ou mesma categoria dos 
outros fatores. Por exemplo, alunos de escolas na área rural tendem a obter 3,2 pontos a menos do que alunos de 
escolas na área urbana, considerando a mesma região, mesmo nível socioeconômico, etc. Dizemos que o efeito de 
escola rural é -3,2.

Tabela 2.2. Efeito de cada fator no desempenho acadêmico em termos das notas na escala SAEB. 
4º ano Ensino Fundamental.

Fator Categorias lpt mt

Dep. Adm.
Estadual* 0,0 0,0

municipal n.s. n.s.

Local
urbana* 0,0 0,0

rural -3,2 n.s.

Região de integração

Metropolitana* 0,0 0,0

Araguaia -9,0 n.s.

Baixo Amazonas -6,0 n.s.

Carajás -6,0 n.s.

Lago de Tucuruí -9,2 -4,6

Marajó -7,1 -3,6

Rio Caetés -14,5 -9,9

Rio Capim -4,6 n.s.

Rio Guamá -10,8 -7,0

Tapajós n.s. n.s.

Tocantins -11,7 -5,6

Xingu -11,9 -5,3

Sexo
masc. * 0,0 0,0

fem. 5,5 -1,3

Cor declarada ou origem

branco ou amarelo* 0,0 0,0

pardo 3,7 3,9

preto ou indígena -2,2 -1,2

Se trabalha fora de casa
não* 0,0 0,0

sim -14,1 -10,1

Tempo gasto com trabalhos 
domésticos

não ou menos de uma hora* 0,0 0,0

de uma a três horas -4,1 -3,0

mais de três horas -8,3 -7,3

Se estudou em escola par-
ticular

não* 0,0 0,0

sim -3,8 -3,8

Se fez pré-ecola ou creche
não* 0,0 0,0

sim 1,1 2,8
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Fator Categorias lpt mt

Se já reprovou ou abando-
nou

não* 0,0 0,0

sim -16,9 -12,8

Se os pais incentivam para 
o estudo

não* 0,0 0,0

sim 9,9 6,9

Faz os deveres 

não ou quase nunca* 0,0 0,0

de vez em quando 3,6 1,5

sempre ou quase sempre 8,0 6,1

O professor corrige os de-
veres

não ou quase nunca* 0,0 0,0

de vez em quando 3,6 3,7

sempre ou quase sempre 3,5 4,0

Gasta tempo com TV, 
Internet, etc.

não ou menos de uma hora* 0,0 0,0

de uma a três horas 1,7 2,1

mais de três horas 4,7 4,7

Usa a biblioteca ou sala de 
leitura

não ou quase nunca* 0,0 0,0

de vez em quando -0,8 n.s.

sempre ou quase sempre -7,1 -6,4

Variável quantitativa lpt mt

Nível socioeconômico da escola no 4º ano 1,1 0,4

Nível socioeconômico da família do aluno (NSE4) 0,3 0,3

Nível de relacionamento escolar da escola no 4º ano 0,4 0,5

Nível de relacionamento escolar (NRE) 0,5 0,4

Notas: n.s. = efeito não significativo estatisticamente, isto é, um valor que pode ser desconsiderado.
* = categoria de referência.

Analisando a Tabela 2.2, verifica-se que a Região Tapajós não difere significativamente da Região Metropolitana, tanto 
em Língua Portuguesa, quanto em Matemática. Já alunos da Região Rio Caetés tendem a ter quase 15 pontos a me-
nos que alunos da Região Metropolitana na média de proficiência em Língua Portuguesa, considerando alunos nas 
mesmas condições em termos das outras variáveis. Efeitos mais fortes negativamente são para alunos que já foram 
reprovados ou que abandonaram os estudos e alunos que trabalham fora de casa. Efeitos mais fortes positivamente 
são para alunos que recebem alto incentivo dos pais para os estudos e alunos que fazem os deveres escolares de 
casa.

As variáveis NSE4 (nível socioeconômico) e NRE (nível de relacionamento escolar) são quantitativas, numa escala de 
média 50 e desvio padrão 10. Essas variáveis foram consideradas em nível de alunos (mensuradas em cada aluno) e 
em nível de escolas (média dentre os alunos do 4º ano da escola). Os efeitos dessas variáveis não estão na mesma 
escala dos demais, mas observa-se que o NSE da escola tem um efeito maior do que o NSE do aluno, ou seja, as 
proficiências são melhores quando a média de NSE da escola é alta, importando menos se o aluno tem NSE rela-
tivamente alto ou baixo na escola.7

7  O coeficiente 1,1 para o nível socioeconômico da escola significa que se a escola tiver um aumento de uma unidade seu NSE, o seu desempenho médio 
tende aumentar 1,1 unidades na escala SAEB.
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2.6.  modelo para explicar a probabilidade de nível de 
proficiência pelo menos básico – 4º ano eF

Nesta seção será adotada uma resposta dicotômica, igual a 1 quando o aluno tem proficiência pelo menos no nível 
Básico e igual a 0 quando o aluno tem proficiência no nível Abaixo do Básico, conforme definições adotadas pelo 
INEP. Pelo modelo considerado, faz-se a relação da probabilidade de pelo menos nível Básico com os diversos fatores 
que se supõe associados com a proficiência, através de um modelo hierárquico conhecido como logístico.

Por esse modelo, verifica-se o efeito de cada fator no desempenho acadêmico em termos de razões de chances.8 
Além disto, ao avaliar o efeito de um fator, os demais fatores servem de controle. Por exemplo, ao avaliar o efeito 
da reprovação, pensa-se em alunos do mesmo sexo, mesmo nível socioeconômico, etc.

Para ficar mais clara a interpretação dos efeitos através da razão de chances, tomar-se-ão dois exemplos relativos a 
alunos do 4º ano, na prova de Língua Portuguesa.

Ex. 1. Efeito do professor corrigir os deveres de casa.

Se o professor de Língua Portuguesa costuma corrigir os deveres de casa, então, conforme apresenta a Tabela 3.2 na 
coluna numérica 1, a razão de chances é de 1,27. Então, para alunos em que o professor de Língua Portuguesa cos-
tuma corrigir os deveres de casa, a chance de estar pelo menos no nível básico é (1,27 – 1)*100 = 27% maior do que 
alunos em que o professor não costuma corrigir os deveres. Essa porcentagem é apresentada na coluna numérica 
3 da Tabela 3.2. Com a razão de chances de 1,27, também se pode dizer que para cada 100 alunos do grupo em 
que o professor não costuma corrigir os deveres atingir o pelo menos o nível básico de proficiência, espera-se que no 
grupo em que o professor costuma corrigir os deveres, em torno de 127 alunos atinjam este nível de proficiência.

Ex. 2. Efeito reprovação.

Se o aluno já teve reprovação ou abandono, então a razão de chances, conforme apresenta a Tabela 3.2, é de 
0,40.9 Logo, para aluno que já teve reprovação ou abandono, a chance de estar pelo menos no nível básico é de 
(0,40 – 1)*100 = -60, ou seja, 60% menor em relação aos alunos que não tiveram reprovação ou abandono. Em 
outras palavras, para cada 100 alunos que nunca tiveram reprovação ou abandono atingir o nível pelo menos básico, 
espera-se só 40 alunos neste nível dentre os que já tiveram reprovação ou abandono.

Uma razão de chances igual a 1 indica que o evento em estudo é igualmente provável de ocorrer nas duas categorias 
do fator em estudo. Razão de chances maior do que 1 indica que o evento tem maior probabilidade de ocorrer na 
categoria focal em relação à categoria de referência; e uma razão de chances menor do que 1 indica que a probabi-
lidade é menor na categoria focal do que na categoria de referência.

A Tabela 2.3 apresenta os demais resultados de razão de chances, sempre comparando com a categoria de referên-
cia, indicada com asterisco e razão de chances igual a unidade. Algumas categorias foram grupadas para viabilizar os 
cálculos e facilitar as interpretações.

8  No linguajar comum, muitas vezes considera-se chance como sinônimo de probabilidade, mas tecnicamente são termos bem diferentes. Se for selecionado 
aleatoriamente um aluno da turma A, que tem 10 alunos, sendo 4 do sexo feminino, a probabilidade de sair uma aluna é 4/10 = 0,4 = 40%. Já a chance de 
sair uma aluna é 4/6 = 0,67. Na turma B, também com 10 alunos, mas tendo 3 do sexo feminino, a probabilidade de sair uma aluna é 3/10 = 0,3 = 30% 
(10 pontos percentuais a menos que na turma A). A chance de sair uma aluna na turma B é 3/7 = 0,43. Pode-se dizer que a razão de chances de sair uma 
aluna da turma A em relação à turma B é de 0,67/0,43 = 1,56; ou seja, a chance de sair uma aluna na turma A é 56% maior do que na turma B.

9  A razão de chances é obtida pelo modelo de regressão logística (ver Nota Técnica, Apêndice 2).
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Tabela 2.3. Razão de chances de cada fator no desempenho acadêmico para atingir 
pelo menos o nível básico de proficiência. 4º ano Ensino Fundamental.

Fator Categorias Razão de chances Variação

Local urbana* 1,00 1,00 0% 0%

rural 0,62 0,80 -38% -20%
Região de integração Metropolitana* 1,00 1,00 0% 0,00

Araguaia 0,70 n.s. -30% n.s.

Baixo Amazonas 0,68 n.s. -32% n.s.

Carajás 0,78 0,84 -22% -16%

Lago de Tucuruí 0,62 0,73 -38% -27%

Marajó 0,50 0,76 -50% -24%

Rio Caetés 0,40 0,52 -60% -48%

Rio Capim 0,76 n.s. -24% n.s.

Rio Guamá 0,57 0,63 -43% -37%

Tapajós n.s. 1,29 n.s. 29%

Tocantins 0,45 0,68 -55% -32%

Xingu 0,49 0,68 -51% -32%

Sexo
masc. * 1,00 1,00 0% 0%

fem. 1,38 0,91 38% -9%

Cor declarada ou origem

branco ou amarelo* 1,00 1,00 0% 0%

pardo 1,19 1,29 19% 29%

preto ou indígena 0,87 0,92 -13% -8%

Se trabalha fora de casa
não* 1,00 1,00 0% 0%

sim 0,50 0,51 -50% -49%

Tempo gasto com traba-
lhos domésticos

não ou menos de uma hora* 1,00 1,00 0% 0%

de uma a três horas 0,81 0,84 -19% -16%

mais de três horas 0,71 0,64 -29% -36%

Se teve reprovação ou 
abandono

não* 1,00 1,00 0% 0%

sim 0,40 0,45 -60% -55%

Se os pais incentivam para 
o estudo

não* 1,00 1,00 0% 0%

sim 1,69 1,56 69% 56%

Faz os deveres 

não ou quase nunca* 1,00 1,00 0% 0%

de vez em quando 1,32 1,22 32% 22%

sempre ou quase sempre 1,62 1,61 62% 61%

O professor corrige os 
deveres

não ou quase nunca* 1,00 1,00 0% 0%

em geral sim 1,27 1,26 27% 26%

Gasta tempo com TV, In-
ternet etc.

até três horas* 1,00 1,00 0% 0%

mais de três horas 1,24 1,26 24% 26%

Usa a biblioteca ou sala de 
leitura

em geral não* 1,00 1,00 0% 0%

em geral sim 0,79 0,72 -21% -28%
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Fator Categorias Razão de chances Variação

Nível socioeconômico 

baixo* 1,00 1,00 0% 0%

médio-baixo 1,31 1,26 31% 26%

médio e médio-alto 1,32 1,51 32% 51%

Nível de relacionamento 
escolar

ruim ou muito ruim* 1,00 1,00 0% 0%

bom ou muito bom 2,57 2,47 157% 147%

Notas: n.s. = efeito não significativo estatisticamente, isto é, um valor que pode ser desconsiderado.
* = categoria de referência.

Assim como já tinha sido observado no SisPAE 2015, destaca-se as razões de chances associadas ao nível de relacio-
namento escolar na percepção do aluno (NRE). Alunos que julgam o NRE bom ou muito bom têm chance maior que 
157% de estar pelo menos no nível Básico em Língua Portuguesa quando comparado a alunos que consideram o NRE 
ruim ou muito ruim. Em outras palavras, a razão de chances de 157 indica que a cada 100 alunos que consideram 
o NRE ruim ou muito ruim que atingem pelo menos o nível básico de proficiência, espera-se que no grupo dos que 
responderam NRE bom ou muito bom, tenham 257 alunos atingindo este nível de proficiência.

A relação entre desempenho acadêmico e NSE4 (nível socioeconômico da família do aluno) já é bem conhecida, 
quanto maior o nível socioeconômico espera-se maior nível de desempenho. O efeito negativo de alunos que já 
abandonaram ou tiveram reprovação também era esperado. Ressalta-se, também, os fortes efeitos negativos dos 
alunos que trabalham ou passam várias horas fazendo trabalhos domésticos. Já os alunos que passam várias horas na 
TV ou na Internet têm maior chance de estar pelo menos no básico no desempenho acadêmico. Ressalta-se, porém, 
que este fator está muito associado ao nível econômico da família.

É importante chamar a atenção para o forte efeito positivo do incentivo dos pais ao estudo dos filhos (em Língua 
Portuguesa, a razão de chances é de 1,69, ou seja, a cada 100 alunos que não recebe dos pais incentivo para os 
estudos, mas conseguem estar pelo menos no nível básico de proficiência, tem outros 169 nesse nível de profi-
ciência do grupo que recebe alto incentivo dos pais para os estudos; chance 69% maior de atingir pelo menos o 
nível básico). Outro aspecto que os resultados estão mostrando é que é muito importante o professor exigir que 
os alunos façam os deveres de casa e, também, que o professor corrija esses deveres. O efeito é deveras positivo.

Um efeito negativo não esperado, embora de magnitude pequena, é em relação aos alunos que frequentam a bi-
blioteca ou sala de leitura da escola, observado tanto na Tabela 2.2 como na Tabela 2.3.
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3.
Alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
e 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio

O Questionário Contextual de Alunos de 8ª ano do Ensino Fundamental e das três séries do Ensino Médio foi res-
pondido por 281.712 estudantes. Com essas respostas foram construídas algumas medidas e indicadores, que serão 
detalhadas nas seções seguintes. Cabe observar que esses quantitativos são menores que o de alunos participantes 
no SisPAE 2016, pois alguns realizam as provas, mas não respondem os questionários contextuais

A partir de um dado conjunto de medidas, são gerados os indicadores que são descritos em escalas, compostas por 
níveis. No SisPAE 2015 foram descritos os níveis dos diferentes indicadores obtidos dos questionários respondidos 
pelos alunos. Nesta edição do SisPAE as medidas foram geradas com base nos modelos do SisPAE 2015, permitindo 
a comparabilidade.

As medidas construídas com base nas respostas dos questionários de alunos foram agregadas para a série/ano esco-
lar da escola em que esse aluno estuda, através da média dos alunos que responderam o questionário dessa série/
ano escolar da escola.

Na sequência serão detalhados algumas dessas medidas e indicadores. Cabe observar que o Nível Socioeconômico 
Familiar construído para o 8º ano do EF e 1ª, 2ª e 3ª séries do EM, é a medida identificada pela sigla NSE7. Confor-
me anterior mente mencionado essa medida não é comparável à NSE4, apurada para o 4º ano EF.

3.1. nível Socioeconômico 8º eF e em (nSe7)

Essa medida também foi feita com 15 itens e os resultados são comparáveis com o SisPAE 2015, porém não são 
comparáveis com o NSE4, porque todos os itens eram diferentes.10 A metodologia foi similar e os níveis são apre-
sentados a seguir.

10  Itens considerados para o NSE7, com respostas não, um, dois ou mais: televisão a cores, sanitário, geladeira,, máquina de lavar roupa, carro ou moto, 
computador (com acesso ou não à Internet), Respostas sim ou não: rua asfaltada ou calçada, energia elétrica, água na torneira e coleta de lixo. Também 
incluiu grau de escolaridade do pai e da mãe.
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Níveis interpretados da escala nível socioeconômico familiar (NSE7)

1-Baixo (até 40 pontos).

Em geral, a escolaridade do pai e da mãe não passam do 4º ano do ensino fundamental. O domicílio geralmente 
tem, no máximo, um sanitário, está em rua não asfaltada ou calçada, mas pode ter energia elétrica e água enca-
nada. Pode ter geladeira e TV, mas não é comum, neste nível, ter máquina de lavar roupa, DVD, carro ou moto 
e computador.

2-Médio-baixo (de 40 a 60 pontos).

Neste nível predominam pais que concluíram até o 4º ano do ensino fundamental. As famílias costumam ter má-
quina de lavar roupa, DVD e, em parte, moto ou carro. Em geral, as residências contam com serviço de coleta 
de lixo.

3-Médio (de 60 a 80 pontos).

Em geral, neste nível a escolaridade dos pais atingem ensino médio completo. Na maioria das vezes, o domicílio 
está em rua asfaltada ou calçada e tem mais de dois sanitários. Neste nível a família tende a ter mais que uma 
geladeira, mais de uma TV, mais de um DVD e computador com internet.

4-Médio-alto (mais de 80 pontos).

Neste nível os pais têm, em geral, nível superior. As famílias costumam ter mais de um carro ou moto e mais de 
uma máquina de lavar roupa.

Aqui vale o mesmo comentário do tópico anterior, muito poucos estudantes do ensino básico público do Pará 
encontram-se no nível mais alto, então nas análises conjuntas com os demais fatores, as duas últimas categorias 
serão agregadas.

3.2. nível de relacionamento escolar (nre)

Essa medida foi discutida na seção anterior, pois os itens que a compõem também foram respondidos pelos alunos 
do 4º ano do Ensino Fundamental.

3.3. nível do Clima escolar (nCe7)

O NCE7 foi construído com apenas cinco itens com quatro alternativas de respostas, constantes no questionário das 
fases mais adiantadas. Também é uma medida que toma como referência o SisPAE 1015. Para o SisPAE em análise, a 
medida foi gerada para os alunos que responderam pelo menos dois dos cinco itens associados a esse constructo.11

11  Itens considerados no NCE refere à quatro níveis de concordância com: a escola é uma bagunça, não adianta reclamar de agressão na direção, turma 
demora a fazer silêncio, muito barulho e bagunça durante as aulas e alunos são colocados para fora por qualquer motivo.
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Níveis interpretados da escala do clima escolar

1-Péssimo (até 40 pontos).

Estudantes com NCE7 nesta faixa tendem a concordar totalmente que a escola é uma bagunça, ficando muitos 
estudantes do lado de fora fazendo barulho; que não adianta reclamar de ameaça ou agressão; que a turma 
demora para fazer silêncio com o professor em sala; que há muito barulho e bagunça na sala; e os estudantes 
costumam ser colocados para fora da sala pelo professor.

2-Ruim (de 40 a 50 pontos).

Estudantes com NCE7 nesta faixa tendem a concordar mais do que discordar que a escola é uma bagunça, 
ficando muitos estudantes do lado de fora fazendo barulho; que não adianta reclamar de ameaça ou agressão; 
que a turma demora para fazer silêncio com o professor em sala; que há muito barulho e bagunça na sala; e os 
estudantes costumam ser colocados para fora da sala pelo professor.

3-Bom (de 50 a 60 pontos).

Estudantes com NCE7 nesta faixa tendem a discordar mais do que concordar com os seguintes itens: que a escola 
é uma bagunça; que não adianta reclamar de ameaça ou agressão; que a turma demora para fazer silêncio com 
o professor em sala; que há muito barulho e bagunça na sala; que os estudantes costumam ser colocados para 
fora da sala pelo professor.

4-Ótimo (mais de 60 pontos).

Estudantes com NCE7 acima de 60 consideram o clima escolar bom, ou seja, tendem a discordar totalmente dos 
itens associados ao clima escolar ruim. Não consideram a escola é uma bagunça, julgam que adianta reclamar de 
ameaça ou agressão; consideram que a turma rapidamente faz silêncio com o professor em sala; não concordam 
que há muito barulho e bagunça na sala; e os estudantes não costumam ser colocados para fora da sala pelo 
professor.

3.4. nível de satisfação dos estudantes com a escola (nSae7)

Seguindo a mesma abordagem, foram geradas medidas do nível de satisfação com a escola.12

Níveis interpretados da escala da satisfação do aluno com a escola

1-Totalmente insatisfeito (até 30 pontos).

Estudantes nesta faixa estão totalmente insatisfeitos com a escola e parcialmente insatisfeitos com a participação 
de coisas interessantes e o gosto de ir à escola.

2-Totalmente insatisfeito (de 30 a 40 pontos). Insatisfeito

Esta faixa contém os estudantes que estão mais insatisfeitos do que satisfeitos com a escola.

3-Satisfeito (de 40 a 50 pontos).

Esta faixa representa satisfação moderada. Estudantes que estão nesta faixa estão mais satisfeitos do que insatisfei-
tos com a escola.

4-Totalmente satisfeito (mais de 50 pontos).

Esta faixa representa concordância total com os itens associados à satisfação com a escola.

12  Nove itens com quatro níveis de concordância, como: tenho participado de coisas interessantes na escola, acho que vale a pena estudar nesta escola, etc.



133

Fatores Associados

3.5. outros itens dos alunos das etapas mais adiantadas

−  Sexo (0-masculino ou 1-feminino)

−  Cor/Origem (1-branco/amarelo, 2-pardo, 3-preto/indígena ou 4-não sabe)

−  Reprovação (0-não, 1-uma vez ou 2-mais de uma vez)

−  Defasado sem reprovação (0-não ou 1-sim)

−  Professor ouve a opinião dos alunos (0-não ou 1-sim)

−  Professor esclarece dúvidas (0-não ou 1-sim)

−  Aluno diz que aprende com o professor (0-não ou 1-sim)

−  O aprendizado depende mais do professor do que do aluno (0-não ou 1-sim)

−  Professor corrige os deveres (0-não ou 1-sim)

−  Professor explica até que todos entendam (0-não ou 1-sim)

−  Professor considera que a turma toda pode aprender (0-não ou 1-sim)

−  Aluno capricha nos seus trabalhos (0-não ou 1-sim)

−  Professor é claro ao explicar a matéria (0-não ou 1-sim)

−  Aluno acha as aulas interessantes (0-não ou 1-sim)

−  Professor falta muito (0-não ou 1-sim)

−  Percepção que o aluno tem da distância de sua casa à escola (0-menos de meia hora ou 1-mais de meia hora)

3.6.  análise descritiva da relação dos indicadores 
com o desempenho – 8º e.F. e e.m.

Primeiramente, apresenta-se uma análise descritiva relacionando cada indicador com as proficiências dos alunos. 
Essa análise foi realizada para alunos da 8º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. Os gráficos 
relatam os indicadores com maior interesse de estudo e os que mostraram maior relação com o desempenho 
escolar (Figuras 3.1 a 3.9). No Apêndice 1 são apresentadas as tabelas desses e de outros indicadores.

Cabe lembrar que a análise está sendo feita em termos das respostas dos alunos, ou seja, tudo é na percepção da 
turma de alunos.

Figura 3.1. Média do desempenho escolar em função do nível 
socioeconômico familiar do aluno (NSE7). 8º ano EF e 3ª série EM.

Observa-se (Figura 3.1) que a diferença de desempenho dos alunos difere bastante em termos das faixas de nível 
socioeconômico, tanto no 8º ano como na 3ª série, porém diferente do observado em seções anteriores no 
4º ano.13

13  A medida de NSE foi construída de forma diferente para o 4º ano devido os itens serem todos diferentes, então a comparação pode ser prejudicada.
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Figura 3.2. Média do desempenho escolar em função do nível de relacionamento escolar 
na percepção do aluno (NRE). 8º ano EF e 3ª série EM.

A Figura 3.2 mostra que há diferença relativamente grande em termos da percepção que o aluno tem em relação ao 
nível de relacionamento escolar (NRE), comparável com o que se observou no 4º ano. O relacionamento escolar 
é de responsabilidade da comunidade escolar e pode ser trabalhado como forma de aumentar o rendimento dos 
alunos.

Figura 3.3. Média do desempenho escolar em função do nível do clima escolar 
na percepção do aluno (NRE). 8º ano EF e 3ª série EM.

Observa-se na Figura 3.3 que o nível do clima escolar é outro fator bastante associado com o desempenho dos 
alunos, com ênfase mais forte na 3ª série do Ensino Médio. A pequena redução na categoria ótimo em relação à 
categoria bom pode ser justificável porque a categoria ótimo inclui as respostas no nível máximo em todos os itens, 
que podem vir de alunos que não estão respondendo de forma consciente.

Figura 3.4. Média do desempenho escolar em função do nível de satisfação 
do aluno com a escola (NSAE). 8º ano EF e 3ª série EM.

Como se pode notar, o nível de satisfação do aluno com a escola tem relação mais modesta com o desempenho 
(Figura 3.4).
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Figura 3.5. Média do desempenho escolar em função da cor ou origem declarada. 8º ano EF e 3ª série EM.

Figura 3.6. Média do desempenho escolar em função do tempo gasto 
entre a residência e a escola. 8º ano EF e 3ª série EM.

A Figura 3.5 mostra haver pouca diferença em relação à percepção da cor do estudante, especialmente entre bran-
cos (incluindo aí os amarelos) e os pardos. Já a distância ou tempo gasto pelo estudante para chegar à escola tem 
relação mais forte com o desempenho escolar, especialmente no 8º ano EF (Figura 3.6).

Figura 3.7. Média do desempenho escolar em função de reprovações do aluno. 8º ano EF e 3ª série EM.

Reprovação... outro fator que nos vários estudos mostram forte relação com o desempenho, ou seja, ao aluno 
refazer um ano escolar não o coloca no mesmo nível dos demais. Conforme mostra a Figura 3.7, o número de 
reprovações parece irrelevante, por isto no decorrer deste trabalho esta variável será dicotomizada, isto é, apenas 
analisando se o aluno teve ou não reprovação.

A Figura 3.8 indica claramente que o aluno que acredita nele em termos de aprendizado tem desempenho bem 
maior do que aquele que considera que o seu aprendizado depende mais do professor. Também deve haver uma 
relação inversa, aluno que tem baixo desempenho culpa o professor por isso. E a Figura 3.9 complementa, mostran-
do que o capricho nos deveres escolares está associado com o bom desempenho do aluno.
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Figura 3.8. Média do desempenho escolar em função do aluno acreditar que o aprendizado 
depende mais do professor do que do aluno. 8º ano EF e 3ª série EM.

Figura 3.9. Média do desempenho escolar em função do capricho dos alunos 
nos deveres escolares. 8º ano EF e 3ª série EM.

Figura 3.10. Média do desempenho escolar em função da falta de assiduidade 
do professor. 8º ano EF e 3ª série EM.

A Figura 3.10 mostra que a falta de professores nas aulas é muito prejudicial à aprendizagem dos alunos. Todo esfor-
ço deve ser feito para que o aluno tenha as aulas regularmente. Por outro lado, nas turmas em que o professor se 
preocupa com os deveres de casa, os alunos tendem a ter desempenho bem melhor (Figura 3.11).
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Figura 3.11. Média do desempenho escolar quando o professor se preocupa 
com os deveres de casa dos alunos. 8º ano EF e 3ª série EM.

As figuras 3.12 e 3.13 indicam que quando o aluno sente que o professor dá atenção para a turma toda, não só para 
os bons alunos, o seu desempenho tende a ser melhor.

Figura 3.12. Média do desempenho escolar quando o acredita que a turma toda pode aprender. 
8º ano EF e 3ª série EM.

Figura 3.13. Média do desempenho escolar quando o professor dá mais atenção para os bons alunos. 
8º ano EF e 3ª série EM.

Finalmente, a Figura 3.14 mostra as diferenças no desempenho escolar quando os pais incentivam os filhos para a 
leitura, diferença maior na 8º ano Língua Portuguesa.
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Figura 3.14. Média do desempenho escolar quando os pais incentivam o aluno a ler. 8º ano EF e 3ª série EM.

3.7.  análise da relação dos indicadores com o desempenho 
através de modelos estatísticos – 8º e.F. e e.m.

Como já comentado anteriormente, os gráficos descritivos apresentados na seção 3.6, devem ser observados com 
cautela, pois ao analisar cada fator isoladamente podemos carregar efeitos indiretos de outros fatores. Nesta seção 
os fatores serão analisados conjuntamente através de modelos estatísticos apropriados.14 Desta forma estaremos 
analisando cada variável considerando o mesmo padrão de aluno (ou escola) em relação às outras variáveis, poden-
do realçar diferenças em variáveis importantes ou reduzir diferenças quando é alguma relação espúria.

A Tabela 3.1 apresenta o efeito de cada categoria dos fatores considerados na nota (proficiência) do aluno. Para 
todos os fatores há uma categoria de referência marcada por asterisco (*), os efeitos das outras categorias são em 
relação à categoria de referência. Por exemplo, em Língua Portuguesa, 8º ano do E.F., alunos da Região Rio Guamá 
tendem a obter 7,6 pontos a menos do que alunos da Região Metropolitana (região tomada como referência), con-
siderando o mesmo padrão de alunos em termos dos outros fatores citados na tabela.

14  São os chamados modelos hierárquicos ou regressão múltipla multinível, comentados anteriormente.
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Tabela 3.1. Efeito de cada fator no desempenho acadêmico em termos das notas na escala SAEB. 
8º ano Ensino Fundamental e 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio.

Fator
Língua Portuguesa Matemática

Categorias 8EF 1EM 2EM 3EM 8EF 1EM 2EM 3EM

Dep. Adm.
estadual* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

municipal n.s. . . . n.s. . . .

Local
urbano* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

rural n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Região de Integração

Metropolitana* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Araguaia -4,6 n.s. n.s. n.s. -3,1 n.s. n.s. n.s.

Baixo Amazonas n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Carajás n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Lago de Tucuruí n.s. n.s. n.s. 6,3 n.s. n.s. 4,8 6,2

Marajó n.s. n.s. n.s. 5,1 n.s. 3,4 3,9 5,7

Rio Caetés -6,1 n.s. n.s. n.s. -6,3 n.s. n.s. n.s.

Rio Capim n.s. n.s. n.s. 6,1 n.s. 3,7 5,2 5,8

Rio Guamá -7,6 -4,2 n.s. n.s. -6,0 n.s. n.s. n.s.

Tapajós n.s. n.s. 6,6 7,5 n.s. 8,3 8,0 7,7

Tocantins -2,9 n.s. n.s. n.s. -2,7 n.s. n.s. n.s.

Xingu n.s. n.s. 7,1 6,1 5,1 5,8 4,9 5,0

Tempo gasto até a 
escola

menos de meia hora* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

mais de meia hora -6,0 -4,4 -3,6 -3,8 -3,8 -1,4 -1,3 -1,9

Sexo
masc. * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

fem. 10,0 10,2 9,0 8,1 -5,7 -9,1 -7,4 -10,5

Cor declarada ou 
origem

branco_amarelo* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

pardo n.s. -2,0 -1,1 n.s. 1,0 n.s. 1,8 1,2

preto ou indígena -1,7 -2,7 -2,1 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

não respondeu -3,3 -5,1 -4,9 n.s. -4,6 -3,5 -3,1 -3,3

Se teve reprovação

não* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

uma vez -13,1 -13,4 -14,6 -17,3 -10,9 -11,6 -11,0 -16,4

mais de uma vez -11,9 -13,9 -16,4 -19,4 -9,8 -13,3 -11,7 -17,3

Atrasado por outro 
motivo

não* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

sim -1,9 -3,8 -6,8 -11,3 -1,4 -4,4 -5,9 -11,2

Prof. ouve opinião dos 
alunos

não* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

sim 4,4 2,8 2,9 4,9 2,2 1,2 1,3 2,7

Prof. tira dúvidas
não* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

sim 6,1 4,9 3,1 3,1 3,0 2,8 2,1 2,0

Aluno aprende matéria 
com prof.

não* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

sim 3,4 2,2 2,8 3,5 4,7 4,2 5,6 5,5



Estudos do SisPAE 2016

140

Aprendizado depende 
mais do prof. do que 
do aluno

não* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

sim -9,7 -11,4 -13,4 -13,4 -6,8 -6,9 -7,8 -9,9

Prof. dá mais atenção 
aos alunos bons

não* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

sim -6,1 -5,3 -4,7 -4,3 -4,1 -3,1 -3,0 -2,5

Prof. se preocupa com 
dever de casa

não* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

sim 8,8 7,6 6,5 6,8 4,9 4,0 3,3 4,2

Prof. explica até que 
todos entendam

não* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

sim -1,2 -2,1 -1,3 -1,7 -1,2 -1,5 -2,1 -2,6

Prof. acredita na turma 
toda

não* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

sim 5,5 5,7 5,5 6,3 2,7 2,6 2,3 3,0

Aluno capricha nos 
trabalhos

não* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

sim 7,3 6,3 5,6 3,7 4,9 3,7 3,3 1,5

Prof. é claro ao 
explicar

não* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

sim 1,8 -1,2 -2,8 n.s. 2,5 n.s. n.s. n.s.

Aulas interessantes
não* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

sim -3,8 -3,6 -4,6 -5,1 -2,0 -1,9 -2,3 -1,6

Professor costuma 
faltar

não* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

sim -5,5 -2,0 -1,7 -2,2 -3,6 -1,1 -1,1 -1,7

Você lê 
frequentemente

não* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

sim 3,9 7,7 9,7 10,6 2,2 3,0 4,1 4,8

Pais incentivam a ler
não* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

sim 4,1 n.s. -1,2 n.s. 1,4 -1,2 -1,7 n.s.

Variáveis quantitativas
Língua Portuguesa Matemática

8EF 1EM 2EM 3EM 8EF 1EM 2EM 3EM

Nível Socioeconômico da série/escola 0,98 1,00 1,49 1,26 0,68 0,77 1,10 1,32

Nível Socioeconômico da família do aluno (NSE) 0,32 0,27 0,22 0,28 0,29 0,18 0,21 0,27

Nível de Relacionamento Escolar da série/escola 0,30 n.s. 0,90 0,64 0,36 n.s. 0,54 0,91

Nível de Relacionamento Escolar aluno (NRE) 0,18 0,21 0,19 0,17 0,14 0,15 0,17 0,18

Nível do Clima Escolar da série/escola 0,47 1,64 1,19 1,22 0,52 1,17 0,89 0,91

Nível do Clima Escolar aluno (NCE) 0,09 0,10 0,14 0,12 0,09 0,11 0,11 0,10

Nível de Satisfação da série/escola 0,44 n.s. n.s. n.s. 0,35 n.s. n.s. n.s.

Nível de Satisfação do Aluno (NSAE) -0,38 -0,55 -0,52 -0,64 -0,27 -0,36 -0,40 -0,54

Notas: n.s. = efeito não significativo estatisticamente, isto é, um valor que pode ser desconsiderado.
* = categoria de referência.

Analisando a Tabela 3.1, verifica-se que a maioria dos resultados associados às Regiões de Integração são não signi-
ficantes estatisticamente na comparação com a Região Metropolitana, considerando alunos com o mesmo perfil em 
relação aos outros fatores em estudo. Rio Caetés e Guamá tendem a ser piores, enquanto Tocantins e Xingu melho-
res. Da mesma forma, a cor ou origem declarada também perdem grande parte de sua relevância na presença dos 
outros fatores, por outro lado, alunos que levam mais tempo para chegar à escola tendem a ter pior desempenho.

O leitor pode estranhar o efeito do fator sexo. O sexo feminino apresenta coeficientes positivos em Língua Portugue-
sa, mas coeficientes negativos em Matemática, inclusive com magnitudes altas. Isto costuma ocorrer em avaliações 
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de larga escala. Considerando homens e mulheres com as mesmas condições em termos das outras variáveis, as mu-
lheres tendem a ter melhor desempenho em Língua Portuguesa e os homens melhor desempenho em Matemática.

Assim como observado no 4º ano do E.F., o aluno que teve reprovação tem desempenho bastante inferior ao dos 
demais, mesmo padronizando os alunos em termos de nível socioeconômico e outras variáveis, como é feito no 
presente estudo. Refazer o ano letivo não está adiantando.

Na sequência da Tabela 3.1, há vários indicadores com resposta sim ou não avaliando a influência do professor, da 
família e do próprio aluno. Embora individualmente seus coeficientes não são muito altos, mas em conjunto esses 
indicadores resultam em grandes diferenças no desempenho dos alunos. Há grande influência positiva quando os 
professores acreditam nos alunos, se preocupam com os deveres escolares, tiram as dúvidas dos alunos e não fal-
tam às aulas. Da mesma forma, o desempenho é bem superior para os alunos que acreditam que o aprendizado 
depende mais dele do que do professor e que capricha nos deveres escolares. Alunos que leem frequentemente 
também têm desempenho melhor, especialmente em Língua Portuguesa.

Alguns itens podem surpreender pelo sinal negativo, como “professor explica até que todos entendam” e “aulas 
interessantes”, mas devemos lembrar que são respostas dos alunos, segundo as suas percepções. Alunos que res-
pondem positivamente a esses itens podem retratar professores que pouco avançam na matéria, que brincam muito 
ou que não exigem maiores esforços dos alunos.

As variáveis da última parte da Tabela 3.1 são quantitativas, numa escala de média 50 e desvio padrão 10. Essas 
variáveis foram consideradas em nível de alunos (mensuradas em cada aluno) e em nível de escolas (média dentre 
os alunos do mesmo ano ou série da escola). Da mesma forma que ocorreu na análise do 4º ano, observa-se que a 
média delas em alunos da mesma série e escola têm efeito maior do que quando analisadas isoladamente em cada 
aluno. Parece que o ambiente é mais determinante para o desempenho escolar.

Com respeito às variáveis quantitativas, o efeito positivo do nível sócio econômico já é bem conhecido, mas 
destaca o forte efeito positivo do nível de relacionamento escolar e do clima escolar medidos no mesmo ano e 
escola do aluno avaliado.15

O efeito negativo do nível de satisfação do aluno com a escola (NSAE), especialmente na 3ª série E. M., já tinha sido 
observado no SisPAE 2015. Pode ser justificado pelo espírito mais crítico dos alunos das últimas séries.

15  O coeficiente 1,22 para a 3ª série do E.M. no nível de clima escolar da série/escola significa que se a escola tiver um aumento de uma unidade no seu nível 
de clima escolar, o desempenho médio dessa série/escola tende aumentar 1,22 unidades na escala SAEB, considerando as demais variáveis fixas.
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3.8.  modelo para explicar a probabilidade de nível de 
proficiência pelo menos básico – 8º e.F. e e.m.

Assim como fizemos na análise do 4º ano do E. F. (Seção 2.7), voltamos a considerar a probabilidade de o aluno 
conseguir atingir pelo menos o nível básico de proficiência, analisando o efeito de cada fator em termos da razão de 
chances de o aluno atingir pelo menos o nível básico de proficiência.16 Por exemplo, em Língua Portuguesa, 8º ano do 
E.F., a razão de chances da Região Rio Guamá é 0,64, sendo que a Região Metropolitana é a referência com razão 
de chances igual a unidade (Tabela 3.2). Isto significa que a cada 100 alunos da Região Metropolitana que conseguem 
atingir pelo menos o nível básico de proficiência, devem ter apenas 64 alunos do Rio Guamá atingindo esse nível, 
considerando o mesmo padrão nos outros fatores em estudo.

A Tabela 3.2 apresenta os demais resultados de razão de chances, sempre comparando com a categoria de referên-
cia, indicada com asterisco e razão de chances igual a unidade. Algumas categorias foram grupadas para viabilizar os 
cálculos e facilitar as interpretações.

Tabela 3.2. Razão de chances de cada fator no desempenho acadêmico para atingir pelo menos 
o nível básico de proficiência. 8º ano Ensino Fundamental e 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio.

Fator Categorias
Língua Portuguesa Matemática

8EF 1EM 2EM 3EM 8EF 1EM 2EM 3EM

Dep. Adm.
estadual* 1 . . . 1 . . .

municipal 0,86 . . . n.s. . . .

Região de Integração

Metropolitana* 1 1 1 1 1 1 1 1

Araguaia 0,74 0,83 n.s. 0,65 0,80 n.s. n.s. 0,69

Baixo Amazonas n.s. 0,84 0,82 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Carajás n.s. n.s. 0,81 0,83 n.s. n.s. 0,79 0,67

Lago de Tucuruí n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Marajó n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Rio Caetés 0,63 0,65 0,69 0,63 0,61 0,72 0,68 0,64

Rio Capim n.s. 0,83 0,75 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Rio Guamá 0,64 0,70 0,73 0,76 0,69 0,85 0,77 0,70

Tapajós n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 1,42 n.s. n.s.

Tocantins 0,82 0,80 n.s. n.s. 0,82 n.s. 0,83 n.s.

Xingu n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Sexo
masculino* 1 1 1 1 1 1 1 1

feminino 1,75 1,64 1,48 1,32 0,82 0,66 0,71 0,55

Tempo até a escola
menos de meia hora* 1 1 1 1 1 1 1 1

mais de meia hora 0,72 0,84 0,88 0,88 0,78 0,94 0,94 0,89

Se teve reprovação
não* 1 1 1 1 1 1 1 1

sim 0,61 0,58 0,55 0,46 0,62 0,54 0,56 0,37

16  Razão de chances igual a 1 indica que o evento em estudo é igualmente provável de ocorrer nas duas categorias do fator em estudo. Razão de chances 
maior do que 1 indica que o evento tem maior probabilidade de ocorrer na categoria focal em relação à categoria de referência; e uma razão de chances 
menor do que 1 indica que a probabilidade é menor na categoria focal do que na categoria de referência.
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Atrasado por outro motivo
não* 1 1 1 1 1 1 1 1

sim 0,85 0,84 0,76 0,57 0,89 0,77 0,74 0,54

Prof. tira dúvidas
não* 1 1 1 1 1 1 1 1

sim 1,33 1,11 n.s. n.s. 1,13 1,08 n.s. n.s.

Aluno aprende matéria com 
prof.

não* 1 1 1 1 1 1 1 1

sim 1,15 0,93 0,89 0,94 1,16 1,09 1,13 1,16

Aprendizado depende mais 
do prof. do que do aluno

não* 1 1 1 1 1 1 1 1

sim 0,73 0,61 0,55 0,54 0,74 0,70 0,64 0,57

Prof. dá mais atenção aos 
alunos bons

não* 1 1 1 1 1 1 1 1

sim 0,76 0,79 0,84 0,88 0,81 0,87 0,89 0,93

Prof. se preocupa com dever 
de casa

não* 1 1 1 1 1 1 1 1

sim 1,48 1,45 1,40 1,41 1,31 1,27 1,22 1,26

Prof. acredita na turma toda
não* 1 1 1 1 1 1 1 1

sim 1,25 1,16 1,12 1,16 1,15 1,07 n.s. n.s.

Aluno capricha nos trabalhos
não* 1 1 1 1 1 1 1 1

sim 1,31 1,21 1,12 n.s. 1,19 1,12 n.s. n.s.

Professor costuma faltar
não* 1 1 1 1 1 1 1 1

sim 0,78 0,89 0,92 0,94 0,84 0,95 n.s. n.s.

Voce lê freq.
não* 1 1 1 1 1 1 1 1

sim 1,10 1,23 1,36 1,44 1,09 1,14 1,17 1,24

Pais incentivam a ler
não* 1 1 1 1 1 1 1 1

sim 1,18 1,07 0,94 n.s. 1,07 0,95 0,88 0,89

Nível Socioeconômico (NSE)

baixo* 1 1 1 1 1 1 1 1

médio-baixo 1,30 1,22 1,31 1,40 1,39 1,24 1,37 1,48

médio ou superior 1,54 1,37 1,40 1,50 1,72 1,39 1,51 1,59

Nível de Relacionamento 
Escolar (NRE)

ruim* 1 1 1 1 1 1 1 1

bom 1,48 1,50 1,36 1,25 1,40 1,31 1,37 1,33

Nível do Clima Escolar (NCE)
ruim* 1 1 1 1 1 1 1 1

bom 1,08 1,12 1,17 1,18 1,09 1,19 1,23 1,27

Notas: n.s. = efeito não significativo estatisticamente, isto é, um valor que pode ser desconsiderado.
* = categoria de referência.

Em termos de efeitos positivos ou negativos dos fatores em estudo, os resultados apresentados na Tabela 3.2 são 
compatíveis com o que se observou na Tabela 3.1, lembrando que em termos de razão de chances valores maiores 
que 1 indicam efeito positivo e valores menores que 1 indicam efeitos negativos. Analisando o fator sexo na 1ª série 
do E.M., por exemplo, verifica-se que em Língua Portuguesa a razão de chances do sexo feminino é de 1,64; assim 
a cada 100 alunos do sexo masculino que atingem pelo menos o nível básico, espera-se em torno de 164 alunas atin-
gindo esse nível de proficiência em Língua Portuguesa (chance 64% maior para o sexo feminino). Já em Matemática, 
a razão de chances do sexo feminino é de 0,66; assim, a cada 100 alunos do sexo masculino que atingem pelo menos 
o nível básico, espera-se apenas 66 alunas atingindo esse nível de proficiência em Matemática (chance 44% menor 
para o sexo feminino).
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Na seção anterior, destacamos que há grande influência positiva quando os professores acreditam nos alunos, 
passam e corrigem deveres escolares, tiram as dúvidas dos alunos e não faltam às aulas. Com os dados da Tabela 
3.4 temos a mensuração dessa influência positiva em termos de razão de chances. Por exemplo, no 8º ano do 
E.F., Língua Portuguesa, a razão de chances para o indicador do professor se preocupar com os deveres escolares 
dos alunos é de 1,48. Então, a cada 100 alunos do grupo de professores que não se preocupam com os deveres atin-
gem pelo menos o nível básico, espera-se em torno de 148 alunos atingindo esse nível de proficiência em Língua 
Portuguesa, no grupo dos que os professores que se preocupam com os deveres escolares.

Analisando o nível socioeconômico (NSE) em três níveis, observa que a grande diferença no desempenho está no 
nível mais baixo. Nos dois níveis mais altos os valores das razões de chances são parecidos. Destaca-se, também, o 
alto valor da razão de chances do nível de relacionamento escolar na percepção do aluno, especialmente no 8º ano 
do Ensino Fundamental.
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4.
Estudo de outros fatores

Das respostas dos questionários de infraestrutura e de diretores, orientadores pedagógicos e professores foram pro-
duzidos alguns indicadores sobre as escolas em estudo e verificado suas associações com o desempenho acadêmico. 
Os indicadores de infraestrutura e de diretores são criáveis de escola (um resultado para cada escola) e as respostas 
dos questionários de orientadores pedagógicos e professores também foram agregados por escola.

Como não se tem as respostas de todas essas categorias de servidores para todas as escolas, a análise foi feita sepa-
radamente para cada grupo.17 Em temos de modelagem estatística considerou-se as variáveis geradas pelos ques-
tionários dos alunos, conforme discutidas na seção anterior, acrescidas dos indicadores de escola de cada categoria 
de servidor.

Esta análise complementar será restrita às provas de Língua Portuguesa para o 4º e 8º anos do Ensino Fundamental 
e a 3ª série do Ensino Médio, já que as diferenças entre as matérias e anos consecutivos não mostrou diferenças sig-
nificativas nos estudos anteriores. Os resultados dos modelos estatísticos com múltiplas variáveis de aluno de escola 
não serão apresentados como um todo, mas apenas os resultados que se mostraram estatisticamente significantes.

4.1. indicadores do questionário de infraestrutura

No SisPAE 2016 foram construídas com base nas respostas do questionário de infraestrutura, via teoria da resposta 
ao item, medidas e indicadores do Nível de Estrutura Predial, Nível de Equipamentos existentes na escola e Nível de 
Segurança da escola. Além de um indicador de Pichação e Depredação. A Tabela 4.1 apresenta as notas das escolas 
para cada nível desses indicadores, na prova de Língua Portuguesa.

17  Numa análise múltipla, se não houver resposta de um indicador de escola, perde-se toda informação dessa escola, razão pela qual fez-se as análises sepa-
radas para cada categoria de servidor.
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Tabela 4.1. Proficiência em Língua Portuguesa da escola por diferentes condições de infraestrutura da escola.

Indicadores e categorias Proficiência em LPt Núm. escolas

4EF 8EF 3EM 4EF 8EF 3EM

Nível de Estrutura Predial

 inexistente ou inadequado 146,6 196,5 239,7  213  214  97

 regular 146,5 198,3 239,9 1563 1154 289

 adequado 148,5 201,3 244,7  522  303  50

Nível de Equipamentos

 ruim 140,9 191,0 234,5  200  167  28

 regular 147,3 199,3 240,7 1755 1279 370

 bom 149,1 200,9 243,1  352  234  43

Nível de Segurança

 inadequado 135,9 191,3 239,2  334  308  53

 básico 142,1 195,3 237,9  563  414  88

 adequado 151,7 202,5 241,5 1381  933 288

Pichação e Depredação

 não 149,1 197,5 241,9 1355  680 119

 só pichação 143,9 196,2 240,4  163  152  26

 depredação 144,3 199,9 239,9  731  795 279

Conforme a Tabela 4.1, as maiores diferenças ocorreram entre os níveis ruim e regular para o Nível de Equipa-
mentos existentes na escola e entre os níveis inadequado e básico do Nível de Segurança da escola. Embora nos 
casos citados houve diferenças acima de seis pontos (inclusive uma acima de nove pontos), ao considerar uma 
modelagem com múltiplas variáveis explicativas, incluindo as variáveis de alunos e escolas discutidas na seção ante-
rior, e as quatro variáveis de infraestrutura descritas nesta seção, nenhuma diferença de variáveis de infraestrutura 
foi estatisticamente significante.

4.2. indicadores do questionário do diretor

Seguindo o SisPAE 2016, das respostas dos questionários de diretores foram criados doze indicadores. A Tabela 4.2 
apresenta o incremento ou redução da média comparando as escolas em que condição é afirmativa com as escolas 
em que condição é negativa.
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Tabela 4.2. Diferenças na proficiência em Língua Portuguesa da escola entre os diretores 
que têm (ou respondem sim) e os que não têm (respondem não) a cada condição.

Indicadores 4EF 8EF 3EM

Se o diretor é do sexo feminino 6,7 3,9 2,4

Se o diretor é tem pós-graduação 9,5 6,5 -0,2

Se o diretor exerce a atividade há mais de 10 anos 8,6 4,7 1,8

Se é diretor da escola por mais de 5 anos 6,8 2,7 2,9

Se é diretor é professor da escola -9,3 -7,6 -2,6

Se o diretor passa todas as informações 2,5 1,7 1,3

Se o diretor conhece resultados da avaliação 6,7 4,3 0,6

Se o diretor discute a avaliação com professores 4,8 3,3 1,3

Se alunos são preparados para a avaliação 5,9 2,5 1,5

Se o diretor exige maior empenho dos professores 6,9 -2,3 -4,4

Se o diretor tenta melhorar condições físicas 3,0 2,1 0,5

Se o diretor está revendo o projeto pedagógico 4,9 3,6 2,3

Pela Tabela 4.2 verifica-se que as maiores diferenças são para as proficiências dos alunos do 4º ano do Ensino Funda-
mental, destacando de forma positiva os diretores do sexo feminino, que têm Pós-Graduação, exercem a atividade 
há mais de dez anos, conhecem os resultados das avaliações, preparam os alunos para as avaliações e exigem em-
penho dos professores. E de forma negativa os diretores que também são professores da escola.

Esses resultados devem ser analisados com cautela, pois estudando os indicadores isoladamente eles podem estar 
carregando efeitos de outras variáveis. Por exemplo, o efeito negativo para os diretores que também são professo-
res da escola pode ser devido ao fato de que este evento ocorre predominantemente em escolas pequenas e em 
regiões em que é necessário o servidor exercer mais de uma função por falta de condições. Além disto, em alguns 
casos a grande maioria das respostas foi numa das categorias de resposta, por exemplo, na 3ª série do Ensino Médio, 
o item que indaga se o diretor tenta melhorar as condições físicas da escola é respondido afirmativamente por 412 
diretores e respondido negativamente por apenas 11 diretores.

Considerando, porém, uma modelagem com múltiplas variáveis explicativas, incluindo as variáveis de alunos e 
escolas discutidas na seção anterior, e os doze indicadores de infraestrutura aqui considerados, apenas os indi-
cadores de diretores com Pós-Graduação, diretores que preparam os alunos para as avaliações e diretores que 
exigem empenho dos professores (segundo respostas dos próprios diretores) apresentaram efeitos positivos 
estatisticamente significantes e apenas no 4º ano do Ensino Fundamental. Destaque para o efeito positivo de 4,6 
pontos dos diretores que exigem empenho dos professores, considerando alunos e escolas do mesmo padrão.

4.3. indicadores do questionário de professores

Nesta seção é analisada a relação das respostas dos professores com o nível médio de proficiência dos alunos de 
uma mesma classe/escola. Inicialmente quatro indicadores foram usados, conforme apontado na Tabela 4.3. As 
diferenças de médias apresentadas nessa tabela sugerem que se o professor tiver Pós-Graduação, as médias são 
maiores, especialmente no final do primeiro ciclo do Ensino Fundamental. De forma oposta, se o professor não tiver 
nível superior de ensino resulta em médias menores. No 4º ano também ajuda a escola ter projetos para redução 
do abandono e para redução de reprovação.
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Tabela 4.3. Diferenças na proficiência média em Língua Portuguesa da classe entre os professores 
que respondem afirmativamente e negativamente o item.

O professor da classe diz: LPT 4EF LPT 8EF LPT 3EM

−  ter Pós-Graduação 7,8 4,7 3,4

−  não ter nível superior -8,8 -8,2 2,2

−  a escola tem proj. reprovação 7,2 2,7 -0,5

−  a escola tem proj. abandono 8,9 3,6 0,5

Com base nos itens do questionário do professor, foi construída via T.R.I. uma medida do nível de comprometimento 
do gestor, na percepção do professor (NCGP).18 Dividindo a distribuição dos valores aproximadamente iguais em 
termos do número de professores, fez-se a classificação do NCGP nas categorias:

Tabela 4.4. Proficiências médias em Língua Portuguesa da classe em função 
do nível de comprometimento do gestor, na percepção do professor.

NCGP LPT 4EF LPT8EF LPT3EM

baixo 147,4 200,1 238,0

médio 148,1 200,4 239,1

alto 151,0 201,5 241,0

Observando a Tabela 4.4, verifica-se que as médias não sugerem haver relação entre o NCGP e a proficiência 
média das classes de aula.

O questionário de professor contempla dezenas de itens em que o professor responde em quatro níveis de con-
cordância/discordância.19 Calculando o coeficiente de correlação entre esses itens (codificados em nível de con-
cordância de 1 a 4) com a proficiência dos alunos da classe/escola, verificou-se que todos os coeficientes tinham 
magnitudes menores que 0,10, mostrando, praticamente, ausência de correlação. Por isto, não haverá discussão 
sobre esses itens.

Para avaliar os efeitos diretos das variáveis dos questionários de professores, os indicadores construídos nesta seção 
foram incluídos no modelo de regressão hierárquica, que considera variáveis de alunos (nível 1) e escolas (nível 2). 
Esses indicadores foram agregados para o nível escola. No caso do NCPG foi considerada a média dos professores 
da escola e, depois, categorizado como baixo, médio ou alto. A escola foi considerada como tendo professor com 
Pós-Graduação se existia pelo menos um professor com esse nível no ano/série em estudo; a escola foi conside-
rada como tendo projeto de redução de abandono e de reprovação se a maioria dos professores desse ano/série 
respondeu afirmativamente.

18  Itens usados do questionário de professores para construção do NCGP:
–  O diálogo e a participação de outros atores escolares não são valorizados pela gestão desta escola.
–  O gestor desta escola só toma suas decisões depois de ouvir outros atores envolvidos com a escola.
–  O planejamento anual das atividades é feito coletivamente.
–  O diretor desta escola tem por hábito consultar o Colegiado da Escola e ouvir as pessoas interessadas pelas questões da escola.
–  É obrigação da direção da escola prestar contas de todos os resultados, decisões e providências da escola.
–  A equipe gestora informa e incentiva a informação aos pais sobre o desempenho dos estudantes.

19  Exemplo de itens desse tipo:
–  O aprendizado depende mais do estudante do que do professor.
–  Converso com os pais sobre os problemas de aprendizagem de seus filhos na escola
–  Gosto de fazer parte da equipe desta escola, etc.
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Na modelagem com múltiplas variáveis explicativas, a presença de professores com Pós-Graduação no 4º ano 
do Ensino Fundamental apresentou efeito positivo estatisticamente significante. Por outro lado, professores sem 
nível superior apresentou efeito negativo estatisticamente significante, tanto no 4º ano como no 8º ano do Ensino 
Fundamental. Na 3ª série do Ensino Médio nenhum indicador das respostas dos professores foi estatisticamente 
significante.

4.4. indicadores do questionário do orientador pedagógico

No SisPAE 2016 foi feita uma análise exploratória correlacionando os itens do questionário com as proficiências mé-
dias da escola. Daí foram selecionados os itens com maior correlação ou que tinham algum interesse especial para o 
estudo. Esses itens são apresentados na Tabela 4.5, sendo que para os quatro primeiros que tinham como possíveis 
respostas: muitas vezes, poucas vezes e não ocorreu, a resposta muitas vezes foi recodificada como sim e as demais 
como não. Nos demais itens as respostas podiam ser: prejudica muito, prejudica pouco, não prejudica e a escola não 
tem esse problema, as duas primeiras alternativas foram recodificada como sim e as demais como não.

A Tabela 5.3 apresenta as diferenças nas médias de proficiências entre os orientadores pedagógicos que respondem 
afirmativamente e negativamente cada item. Observa-se que as maiores diferenças ocorrem no 4º ano do Ensino 
Fundamental, especialmente com os itens:

−  Falta de apoio da direção;

−  Interrupção das atividades escolares;

−  Carência de merenda escolar;

−  Problemas relacionados ao transporte; e

−  Não cumprimento do conteúdo curricular.
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Tabela 4.5. Diferenças na proficiência em Língua Portuguesa da entre os orientadores pedagógicos 
que respondem afirmativamente e negativamente o item.

Item LPT 4EF LPT *EF LPT3 EM

Falta de apoio da direção. -6,4 -1,1 -5,6

Interrupção das atividades escolares. -9,4 -1,8 -4,6

Carência de merenda escolar. -6,1 -3,4 0,4

Problemas relacionados ao transporte. -9,4 -4,4 0,8

Carência de infraestrutura física -4,5 -3,7 -2,9

Carência de recursos pedagógicos -3,6 -1,6 0,4

Ambiente e localização da escola. -3,5 -0,8 -1,3

Inadequação dos conteúdos curriculares às necessidades dos 
alunos.

-4,5 -2,0 -1,3

Não cumprimento do conteúdo curricular. -7,4 -3,8 -4,3

Insatisfação e desestímulo para a atividade docente. -5,6 -3,0 -2,7

Resistência a mudanças por parte do diretor da escola. -3,8 -2,4 -0,4

Resistência a mudanças por parte dos professores -3,6 0,2 1,2

Dificuldade em planejar e preparar as aulas por falta de apoio 
dos professores.

-5,9 -0,4 -2,0

Considerando uma modelagem com múltiplas variáveis explicativas, via modelo hierárquico, incluindo as variáveis 
de alunos e escolas, acrescentados dos treze indicadores do questionário do orientador pedagógico, apenas o 
indicador interrupção das atividades escolares no 4º ano e o indicador carência de infraestrutura física no 8º ano do 
Ensino Fundamental apresentaram efeitos negativos estatisticamente significantes.
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5.
Considerações finais

O SisPAE 2016 avaliou a proficiência em Língua Portuguesa e Matemática dos alunos do 4º ano do Ensino Funda-
mental, 8º anos do Ensino Fundamental e todas as séries do Ensino Médio. Além disto, levantou informações sobre 
os alunos e sobre as escolas a partir de questionários de contextos aplicados aos alunos, professores, coordenadores 
e gestores. Com base nas respostas dos questionários de alunos foram construídas medidas associadas ao aluno e 
ao seu ambiente, como o nível socioeconômico familiar, nível de relacionamento escolar, etc.

A construção de medidas e alguns indicadores formados diretamente dos itens dos questionários é importante para 
o estudo de fatores associados ao desempenho escolar. Com melhor conhecimento dos fatores que influenciam a 
aprendizagem dos alunos, torna-se possível direcionar melhor as ações dos governantes, gestores e professores, 
com vistas à melhoria da qualidade do ensino. Ou seja, os resultados apresentados neste relatório devem ser vistos 
como subsídios para a melhoria educacional do Estado do Pará.

No modelo usado para estudar os fatores associados, tem-se a análise de cada fator considerando o mesmo perfil de 
alunos e escolas em termos dos outros fatores, ou seja, procura-se verificar a parcela com que cada fator contribui 
para o desempenho acadêmico.

Dentre os fatores que são influenciados pelos professores, pais e gestores, verificou-se uma forte influência positiva 
do nível do relacionamento escolar na percepção do estudante, no nível do clima escolar, no incentivo que os pais 
dão para os estudos dos filhos, nas atitudes dos professores (não faltarem, passarem e corrigirem os deveres de casa 
e se preocuparem com toda a turma) e na própria atitude dos alunos de acreditarem que o aprendizado dependem 
mais deles do que dos professores, e fazerem caprichosamente os deveres escolares.

Por outro lado, indicadores construídos com base nos questionários de resposta dos professores, orientadores 
pedagógicos e diretores praticamente não geram informações complementares estatisticamente significantes para 
explicar o desempenho dos estudantes, fato já observado em diversas outras avaliações de larga escala.
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Apêndice 1
Tabelas descritivas de fatores da escola 
e de fatores associados aos alunos

Tabela A1. Medidas descritivas dos fatores gerados pelas respostas dos alunos do 4º ano Ensino Fundamental

Fatores Categorias
Língua Portuguesa Matemática

núm. %
nota 
LPT

núm. %
nota 
MAT

Dep. Adm.
estadual 10.211 11% 161 10.585 11% 158

municipal 84.299 89% 150 86.871 89% 151

Local
rural 24.049 25% 138 24.736 25% 145

urbana 70.281 75% 155 72.532 75% 154

Turno

diurno 91.288 97% 151 94.124 97% 151

integral 223  0% 172 229  0% 165

intermediário 801  1% 157 821  1% 155

não definido 2.198 2% 153 2.282  2% 154

Região de 
integração

Metropolitana 19.271 20% 164 19.876 20% 159

Araguaia 5.072  5% 148 5.241  5% 149

Baixo Amazonas 10.081 11% 154 10.299 11% 156

Carajás 8.571  9% 156 8.792  9% 154

Lago de Tucuruí 5.454  6% 147 5.630  6% 147

Marajó 5.274  6% 142 5.412  6% 147

Rio Caetés 7.776  8% 136 8.013  8% 141

Rio Capim 8.630  9% 156 8.846  9% 158

Rio Guamá 7.184  8% 145 7.504  8% 147

Tapajós 2.586  3% 158 2.670  3% 158

Tocantins 11.139 12% 141 11.536 12% 145

Xingu 3.472  4% 141 3.637  4% 145

Sexo
masc. 46.681 52% 147 48.220 52% 151

fem. 42.522 48% 158 43.691 48% 155

Cor declarada 
ou origem

branco ou amarelo 21.261 24% 148 21.972 24% 149

pardo 44.295 50% 157 45.523 50% 157

preto ou indígena 14.165 16% 145 14.632 16% 147

não sabe 8.684 10% 157 8.908 10% 155
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Fatores Categorias
Língua Portuguesa Matemática

núm. %
nota 
LPT

núm. %
nota 
MAT

Se fez pré-ecola 
ou creche

não 23.334 26% 150 24.056 26% 150

sim 66.055 74% 153 68.088 74% 154

Se estudou em 
escola particular

não 58.559 65% 156 60.268 65% 156

sim 30.974 35% 146 32.008 35% 147

Faz os deveres 
(Língua 
Portuguesa / 
Matemática)

não ou quase nunca 10.019 11% 132 8.235  9% 135

de vez em quando 25.130 28% 148 23.233 25% 148
sempre ou quase sem-
pre

54.014 61% 159 60.683 66% 158

O professor 
corrige os 
deveres (Língua 
Portuguesa / 
Matemática)

não ou quase nunca 8.914 10% 133 9.170 10% 137

de vez em quando 23.316 26% 150 22.877 25% 150
sempre ou quase sem-
pre

57.100 64% 157 59.649 65% 157

Usa a biblioteca 
ou sala de leitura

não ou quase nunca 27.590 31% 153 28.420 31% 154

de vez em quando 29.917 34% 155 30.797 34% 155
sempre ou quase sem-
pre

30.821 35% 150 31.804 35% 150

Gasta tempo com 
TV, Internet, etc.

não ou menos de uma 
hora

43.892 50% 151 45.223 50% 152

de uma a três horas 30.366 34% 152 31.354 34% 153

mais de três horas 14.203 16% 160 14.577 16% 159

Se trabalha fora 
de casa

não 67.870 76% 159 69.777 75% 158

sim 21.913 24% 132 22.797 25% 138

Tempo gasto 
com trabalhos 
domésticos

não ou menos de uma 
hora

52.120 59% 157 53.667 59% 157

de uma a três horas 28.062 32% 147 28.949 32% 149

mais de três horas 8.740 10% 144 9.017 10% 145
Se os pais 
incentivam para 
o estudo

não 31.576 34% 135 32.810 34% 139

sim 61.062 66% 160 62.735 66% 159

Se já reprovou ou 
abandonou

não 51.691 58% 165 52.954 57% 162

sim 37.865 42% 135 39.359 43% 140

Nível 
Socioeconômico 
(NSE)

baixo 13.729 15% 140 14.217 15% 145

médio-baixo 72.363 77% 153 7.886  8% 155

médio ou superior 7.674  8% 155 74.612 77% 153

Nível de 
Relacionamento 
Escolar (NRE)

 ruim ou muito ruim 14.808 16% 125 44.738 47% 143

bom 43.843 48% 151 32.120 34% 161

muito bom 32.810 36% 165 17.468 19% 162



Estudos do SisPAE 2016

154

Tabela A2. Medidas descritivas dos fatores gerados pelas respostas dos alunos 
do 8º ano Ensino Fundamental, 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio

Fatores Categorias num. 
8EF % 8EF

Nota 
LPT 
8EF

Nota 
MT 
8EF

num. 
3EM

% 
3EM

Nota 
LPT 
3EM

Nota 
MT 
3EM

Dep. Adm.
estadual 25.988 33% 205 208 . . . .

municipal 53.310 67% 202 207 . . . .

Local
urbano 57.436 72% 206 210 42.483 76% 242 246

rural 21.862 28% 194 202 13.428 24% 239 242

Região de 
Integração

Metropolitana 17.602 22% 209 212 11.376 20% 245 249

Araguaia 4.545  6% 199 204 2.874  5% 234 240

Baixo Amazonas 8.769 11% 206 210 6.910 12% 243 247

Carajás 7.486  9% 207 211 6.054 11% 240 241

Lago de Tucuruí 3.816  5% 200 206 2.328  4% 243 245

Marajá 4.606  6% 199 205 2.940  5% 242 245

Rio Caetés 5.862  7% 191 198 3.577  6% 233 238

Rio Capim 6.962  9% 206 211 4.485  8% 241 245

Rio Guamá 7.102  9% 195 202 4.768  9% 237 241

Tapajós 1.548  2% 210 215 1.369  2% 250 254

Tocantins 8.393 11% 198 203 6.400 11% 240 244

Xingu 2.607  3% 201 209 2.830  5% 244 247

Distância da escola
menos de meia hora 62.234 81% 206 209 41.381 75% 243 246

mais de meia hora 14.657 19% 192 200 13.639 25% 237 242

Modalidade de 
ensino

aceleração 0  0% . . 2.537  5% 224 224

expandido 0  0% . . 2.698  5% 255 260

grade especial 0  0% . . 36  0% 238 233

mundiar 818  1% 193 201 0  0% . .

profissionalizante 1.297  2% 237 237 315  1% 271 272

regular 76.326 96% 202 207 45.934 82% 243 246

SOME 389  0% 198 202 4.371  8% 224 230

Turno

diurno 76.880 97% 203 207 35.766 64% 251 253

integral 78  0% 229 213 123  0% 261 272

intermediário 140  0% 207 207 14  0% 236 251

não definido 1.853  2% 199 206 20  0% 223 218

noite 347  0% 182 193 19.988 36% 224 230

Nível 
Socioeconômico 
(NSE)

baixo 15.470 20% 190 198 9.599 17% 229 233

médio-baixo 52.480 67% 204 208 40.587 73% 243 246

médio ou superior 10.880 14% 214 217 5.407 10% 249 254

Nível de Satisfação 
do Aluno (NSAE)

totalmente insatisfeito 1.331  2% 196 201 1.531  3% 236 242

insatisfeito 8.412 11% 202 205 8.043 15% 247 248

satisfeito 24.369 31% 204 209 19.451 35% 247 250

totalmente satisfeito 43.311 56% 202 207 26.049 47% 235 240



155

Fatores Associados

Fatores Categorias num. 
8EF % 8EF

Nota 
LPT 
8EF

Nota 
MT 
8EF

num. 
3EM

% 
3EM

Nota 
LPT 
3EM

Nota 
MT 
3EM

Nível de 
Relacionamento 
Escolar (NRE)

ruim ou muito ruim 9.833 13% 183 195 5.602 10% 224 232

bom 47.308 61% 204 208 35.698 65% 243 245

muito bom 19.971 26% 209 212 13.677 25% 246 250

Nível do Clima 
Escolar (NCE)

péssimo 18.163 24% 195 201 6.305 11% 226 233

ruim 27.764 36% 202 207 14.498 26% 236 240

bom 21.863 28% 209 213 22.255 41% 249 252

ótimo 9.162 12% 208 211 11.819 22% 243 245

Sexo
masc. 37.580 49% 195 208 23.552 43% 234 249

fem. 39.092 51% 211 207 31.107 57% 247 242

Cor declarada ou 
origem

branco_amarelo 17.672 22% 202 206 9.897 18% 241 245

pardo 46.327 58% 204 209 36.741 66% 242 245

preto ou indígena 12.594 16% 200 206 7.937 14% 240 244

não respondeu 2.705  3% 193 199 1.336  2% 234 237

Se teve reprovação

não 44.052 57% 212 214 31.449 57% 250 252

uma vez 23.335 30% 192 199 17.170 31% 231 236

mais de uma vez 9.983 13% 191 200 6.426 12% 227 235

Atrasado por outro 
motivo

não 67.190 88% 203 207 45.900 84% 242 246

sim 9.174 12% 207 211 8.685 16% 237 239

Professor costuma 
faltar

não 40.471 54% 211 213 32.151 60% 246 248

sim 34.533 46% 194 202 21.792 40% 235 240

Aulas interessantes
não 15.622 21% 206 209 12.851 24% 249 250

sim 59.734 79% 202 208 41.313 76% 239 244

Aluno capricha nos 
trabalhos

não 9.022 12% 193 202 4.992  9% 238 244

sim 67.098 88% 204 209 49.501 91% 242 245

Prof. acredita na 
turma toda

não 7.833 10% 192 201 5.187 10% 235 242

sim 68.231 90% 204 209 49.278 90% 242 245

Prof. explica até que 
todos entendam

não 11.766 15% 201 206 10.784 20% 244 248

sim 64.225 85% 204 208 43.664 80% 241 244
Prof. dá mais 
atenção aso alunos 
bons

não 36.349 48% 213 214 33.106 61% 248 249

sim 39.329 52% 194 202 21.220 39% 232 239
Aprendizado de-
pende mais do prof. 
do que do aluno

não 32.480 43% 214 215 30.330 56% 252 252

sim 43.134 57% 195 202 23.953 44% 229 236

Prof. tira dúvidas
não 9.526 13% 193 201 6.532 12% 238 243

sim 66.573 87% 204 209 47.957 88% 242 245

Prof. ouve opinião 
dos alunos

não 10.973 14% 195 203 6.040 11% 236 243

sim 65.046 86% 204 209 48.476 89% 242 245

Prof. se preocupa 
com dever de casa

não 33.452 44% 191 200 17.436 32% 228 236

sim 42.020 56% 213 214 36.774 68% 248 250
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Fatores Categorias num. 
8EF % 8EF

Nota 
LPT 
8EF

Nota 
MT 
8EF

num. 
3EM

% 
3EM

Nota 
LPT 
3EM

Nota 
MT 
3EM

Pais incentivam a ler
não 15.293 20% 193 203 9.576 17% 236 241

sim 62.334 80% 205 209 45.318 83% 243 246

Você lê freq.
não 18.135 24% 197 205 10.316 19% 231 241

sim 58.423 76% 205 209 44.583 81% 244 246
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Apêndice 2
Notas técnicas

Metodologia de Construção das Medidas pela T.R.I.

A Teoria de Resposta ao Item é uma metodologia que envolve um conjunto de modelos estatísticos que represen-
tam a probabilidade de um indivíduo responder corretamente a um item, em função de parâmetros associados ao 
item e a uma característica latente relacionada ao respondente.

O modelo de resposta ao item comumente utilizado em avaliação educacional é o Modelo Logístico de 3 parâme-
tros, adequados para itens dicotômicos. No entanto, essa metodologia, sugere outros modelos de resposta ao item, 
de acordo com a natureza desse item, do número de populações envolvidas no estudo e da quantidade de variáveis 
latentes relacionadas ao respondente, necessária para responder o item corretamente.

Na construção dos índices utilizados no estudo de fatores associados, utilizou-se o Modelo de Resposta Gradual, 
que é um modelo particular para itens não dicotômicos. Nesse caso, cada um dos índices é considerado como uma 
variável latente, medida a partir dos itens definidos anteriormente.

O Modelo de Resposta Gradual representa a probabilidade de escolher uma determinada categoria de um item, 
sendo essas categorias ordenadas entre si. Sua representação matemática é dada por:

P(Xij = k | θ) =                  1                     –                 1
                          1+ exp [–ai(θj – bi, k – 1)]    1+ exp [– ai(θj – bi,k)]

em que,

Xij é a resposta fornecida pelo j-ésimo indivíduo à i-ésima categoria;

k = 1, 2, ..., m representa cada uma das categorias, sendo m a categoria associada ao maior valor de θ;

θj é a medida do indicador para a j-ésimo indivíduo;

ai é o parâmetro de discriminação do i-ésimo item;

bi,k é o parâmetro de locação da k-ésima categoria do item i, com bi,0 ≤ bi,1 ≤ ... ≤ bi,m.

Quanto maior o valor de θ, maior é a probabilidade de o indivíduo “acertar” o item, ou seja, alcançar a categoria 
mais alta de resposta.

As estimativas dos parâmetros dos itens e a medida θ dos alunos são feitas com base nas respostas dos questionários 
e necessitam se software especializado. No presente trabalho foi usado o pacote mirt (Chalmers, 2016) do software 
livre R (R Core Team, 2016).

Modelos Hierárquicos

Dados com estrutura hierárquica são frequentemente encontrados em pesquisas sociais. Um exemplo tradicional é o estudo na 
área de educação onde se deseja relacionar, por exemplo, as notas dos alunos com o tempo de experiência do professor e o 
nível socioeconômico médio da turma. Nesta situação, os estudantes agrupam-se em turmas, as turmas em escolas, as escolas 
em distritos escolares, e assim por diante, com variáveis descrevendo características dos alunos, das turmas, das escolas etc. 
Os modelos hierárquicos, ou modelos multiníveis, são uma classe importante de modelos de regressão adequados para repre-
sentar dados com tal estrutura, pois incorporam explicitamente o efeito de conglomeração das unidades de análise, permitindo 
medir a variabilidade entre elas (Raudenbush e Bryk, 2002).
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Comumente dados sociais e do comportamento têm uma estrutura em vários níveis, por isso são chamados de multiníveis 
ou hierárquicos. Por exemplo, podemos ter várias observações repetidas (encaixadas) em uma mesma pessoa. Estas pessoas 
também podem ser encaixadas (hierarquizadas) dentro de unidades organizacionais, tais como turma ou escolas. Além disso, as 
unidades organizacionais, elas mesmas podem ser encaixadas dentro de comunidades, dentro de estados, e mesmo dentro de 
regiões. Com modelos lineares hierárquicos, cada um dos níveis nesta estrutura é formalmente representado por seus próprios 
submodelos. Estes submodelos expressam o relacionamento de variáveis dentro de um dado subnível, e especificam como 
variáveis em um nível influenciam relações ocorrendo em um outro. Embora qualquer número de níveis possa ser represen-
tado, as características estatísticas essenciais são encontradas nos modelos básicos de dois níveis que são o foco principal deste 
trabalho. Assim, teremos:

Nível 1: Aluno

Nível 2: Escola

Considere-se o relacionamento de uma única variável explicativa do estudante, nível socioeconômico (NSE), com a variável 
resposta estudante, conhecimento em matemática, dentro de uma população de escolas. Considere-se também uma amostra 
aleatória de escolas de uma população com J Escolas, um número relativamente grande, com ηj alunos na escola j.

O Modelo Nível 1 (Aluno) pode ser escrito como

Yij = b0j + b1j Xij + rij

i = 1,2, ..., ηj;  j = 1,2, ..., J. Assumindo que resíduo rij é normalmente distribuído com variância homogênea para as escolas, ou 
seja, rij ~ N (0,σ2). Note-se que os parâmetros de intercepto (b0j) e de inclinação (b1j) são subscritos por j, o qual permite que 
cada escola tenha o seu próprio intercepto e inclinação. Para cada escola, eficiência e igualdade são descritos por estes parâme-
tros, onde b0j representa o desempenho médio dos alunos da escola j que tem a variável Xij numericamente nula (referência), 
e b1j representa o acréscimo ou decréscimo no desempenho esperado quando a variável Xij é aumentada em uma unidade.

Neste ponto, procede-se fazer a inclusão do Nível 2 (Escola), através de

b0j = γ00 + γ01Wj + u0j

b1j = γ10 + γ11Wj + u1j

onde Wj é, por exemplo, o tempo de experiência profissional, em anos, do Professor da Escola j. Também é frequente e con-
veniente assumir que o intercepto e a inclinação têm distribuição normal bivariada através da população de escolas, com valores 
esperados, variâncias e covariâncias dadas por:

E(b0j) = γ00  ,          Var(b0j  ) = τ00

E(b1j) = γ10  ,          Var(b1j  ) = τ11

Cov(b0j, b1j) = τ01

onde

γ00 é média escolar para alunos que estudaram com professores sem experiência profissional, comum para a popu-
lação de escolas;

τ00 é a variância populacional entre a médias escolares;

γ10 é o NSE – conhecimento médio para a população;

τ11 é a variância populacional do efeito b1j; e

τ01 é a covariância populacional entre os efeitos b0j e b1j.

Um valor positivo de τ01 implica que escolas com médias altas tendem também a ter inclinações positivas.

Na prática, não conhecemos os valores verdadeiros dos parâmetros populacionais (γ0,γ1, τ11, τ00, τ01) nem das mé-
dias escolares individuais verdadeiras e dos efeitos (b0j e b1j  ), de forma que todos têm que ser estimados com base 
nos questionários e usando software especializado, no caso foi usado o pacote lme4 (Bates, et al., 2016) do software 
livre R (R Core Team, 2016).
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Naturalmente, pode haver vários índices que impactam no desempenho dois alunos, de forma que o modelo pode 
ser bem mais complexo. Neste caso, com base nas variáveis (medidas ou indicadores), os modelos terão formas 
do tipo:

Yij = b0j + b1j  X1j + b2 j  X2 j + ... + bk j  Xk j + rij

com

bkj = γk0 + γk1W1j + γk2W2j + ... + γkmWmj + ukj

rij ~ N(0, σ2) e ukj ~ N(0, σ2
uk ),

sendo m o número de variáveis no nível Escola e K o número de variáveis no nível Aluno.

Quando a resposta tem apenas dois níveis, como: “abaixo do básico” e “pelo menos o básico” a estrutura do modelo 
precisa ser alterada. É usado geralmente uma função logística que fornece resultados entre 0 e 1 para representar a 
probabilidade de uma das categorias, no caso “pelo menos o básico”.
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