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RESUMO 

 

O direito à educação de qualidade é um valor garantido a todos os brasileiros pela Constituição 

Federal de 1988, mas que permanece como um desafio, haja vista as metas e estratégias do atual 

Plano Nacional de Educação vigente entre 2014 e 2024. Diante disso, o objetivo geral desta 

pesquisa é analisar as taxas de rendimento educacional das escolas públicas de ensino 

fundamental de Mariana, por meio de quatro indicadores contextuais: (1) adequação da 

formação docente, (2) índice de regularidade docente, (3) índice de complexidade de gestão e 

(4) índice de nível socioeconômico das escolas. Os objetivos específicos são: (i) comparar a 

evolução das taxas de rendimento escolar, estabelecendo uma série histórica para os anos de 

2015 a 2019; e (ii) analisar a associação entre as taxas de rendimento escolar e os indicadores 

contextuais. O período foi escolhido devido ao rompimento da barragem de Fundão do final 

do ano de 2015 e a pesquisa explorou a possível associação entre as taxas de rendimento 

escolar com esse desastre. Os indicadores educacionais analisados foram calculados pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Os dados 

foram analisados por meio de estatísticas descritivas. Para analisar a associação entre as taxas 

de aprovação e os outros indicadores contextuais usamos correlação. O total de instituições 

analisadas em Mariana foram: em 2015 e 2016, 29 escolas e no período de 2017 a 2019, 28 

escolas. Dentre os principais resultados, destacamos: a) não encontramos correlações 

significativas, na maior parte dos anos, quando relacionamos as taxas de aprovação com os 

outros indicadores (índice de regularidade docente, adequação da formação docente e nível 

socioeconômico). Entretanto, por meio dos resultados de cada indicador, é perceptível que 

aqueles referentes ao trabalho docente necessitam de políticas mais eficazes, pois a rotatividade 

docente é alta e muitos professores não têm formação adequada à disciplina que lecionam, em 

grande parte das escolas. O resultado do nível socioeconômico não está de acordo com a 

literatura, mas parece ter sido influenciado por questões como dados ausentes para muitas 

escolas; b) as maiores taxas de aprovação concentram-se nos anos iniciais das escolas urbanas, 

nos níveis 1 e 2 de complexidade de gestão (em uma escala de 1 a 6). A maior dispersão dos 

dados pode ser observada nas escolas urbanas e rurais de nível de complexidade de gestão 3; c) 

a variação das taxas de rendimento escolar demonstrou o menor índice de aprovação e, 

consequentemente, maior reprovação no ano de 2016, o que pode demonstrar uma possível 

associação com o desastre do rompimento da barragem. Os anos finais foram os mais afetados 

na área rural. Aqui merece destaque a EM Paracatu de Baixo, que era localizada em uma das 

áreas mais afetadas pelo desastre. Em síntese, ficou clara a importância da associação dos 

indicadores, por permitirem indicações como: a necessidade de dar atenção aos índices de 

reprovação das escolas da cidade, principalmente nos anos finais do ensino fundamental e às 

escolas que tem complexidade de gestão a partir do nível 3. Este trabalho pode ser apropriado 

por pesquisadores, profissionais da educação e os resultados podem contribuir para a elaboração 

de políticas públicas direcionadas aos problemas reais das instituições, principalmente quando 

a localidade observada foi atingida ou enfrenta um desastre. Pesquisas futuras podem fazer 

análises mais aprofundadas, por exemplo, adotando métodos que permitam estabelecer um nexo 

causal entre o desastre ocorrido na cidade e as taxas de rendimento escolar.  
 

Palavras-chave: Taxas de rendimento escolar; Indicadores educacionais; Ensino fundamental.  

  



  

ABSTRACT  

 

The right to quality education is a value guaranteed to all Brazilians by the Federal Constitution 

of 1988, but it remains a challenge, given the goals and strategies of the current National 

Education Plan in force between 2014 and 2024. The main objective of this research is to 

analyze the school performance rates of public elementary schools in Mariana, through four 

contextual indicators: (1) adequacy of teacher training, (2) regularity index of teachers, (3) 

management complexity index and (4) the schools' socioeconomic level index. The specific 

objectives are: (i) to compare the evolution of school performance rates, establishing a historical 

series for the years 2015 to 2019; and (ii) analyze the association between school performance 

rates and contextual indicators. The period was chosen due to the Fundão dam failure at the end 

of 2015 and the research explored the possible association between school performance rates 

with this disaster. The educational indicators analyzed were calculated by the Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Data were analyzed using 

descriptive statistics. To analyze the association between pass rates and the other contextual 

indicators we used correlation. The total number of institutions analyzed in Mariana were in 

2015 and 2016, 29 schools and in the period from 2017 to 2019, 28 schools. Among the main 

results, we highlight a) we did not find significant correlations, in most years, when we relate 

the pass rates with the other indicators (teacher regularity index, adequacy of teacher training 

and socioeconomic level). However, through the results of each indicator, it is noticeable that 

those referring to teaching work need more effective policies, since teacher turnover is high and 

many teachers do not have adequate training for the subject they teach, in most schools. The 

socioeconomic level result is not in agreement with the literature but seems to have been 

influenced by issues such as missing data for many schools; b) the highest pass rates are 

concentrated in the initial years of urban schools, at levels 1 and 2 of management complexity 

(on a scale of 1 to 6). The greatest dispersion of data can be observed in urban and rural schools 

with management complexity level 3; c) the variation in school performance rates showed the 

lowest approval rate and, consequently, the highest disapproval in 2016, which may 

demonstrate a possible association with the dam failure disaster. The final years were the most 

affected in rural areas. Here, EM Paracatu de Baixo, which was in one of the areas most affected 

by the disaster, deserves to be highlighted. In summary, the importance of associating the 

indicators became clear, as they allow indications such as: the need to pay attention to the failure 

rates of schools in the city, especially in the final years of elementary school and to schools that 

have management complexity from the level 3. This work can be appropriated by researchers, 

education professionals and the results can contribute to the elaboration of public policies 

directed to the real problems of the institutions, especially when the observed locality has been 

hit or faces a disaster. Future research can carry out more in-depth analyses, for example, 

adopting methods that allow establishing a causal link between the disaster that occurred in the 

city and school performance rates. 

  

Keywords: School performance rates; Educational indicators; Elementary school. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Durante a minha graduação em Pedagogia tive duas experiências de pesquisa associadas 

à temática dos indicadores educacionais. Na Iniciação Científica, com o estudo “Indicadores 

Educacionais e Contexto Escolar: Uma Análise dos Municípios de Ouro Preto e Mariana” e no 

trabalho de conclusão de curso (TCC) intitulado “Indicadores Educacionais da Região dos 

Inconfidentes”. Esses trabalhos mostraram a complexidade dos indicadores educacionais e 

como eles são importantes para contextualizar realidades de diferentes escolas para que elas 

não sejam comparadas de forma injusta. Os indicadores educacionais podem também contribuir 

para a formulação de políticas públicas mais eficazes de acordo com as necessidades de cada 

instituição e/ou localidade. Decidi continuar meus estudos sobre essa temática no Mestrado em 

Educação com foco nos estabelecimentos de ensino. 

Os indicadores educacionais avaliam a qualidade da oferta educacional em diferentes 

perspectivas, isto é, a dos insumos, a dos processos e dos resultados para o monitoramento dos 

sistemas educacionais e escolas (SOUZA, 2010). Eles contribuem para apoiar as políticas 

públicas voltadas para a melhoria da qualidade da educação e dos serviços oferecidos à 

sociedade pelas escolas. 

No Brasil, desde a aprovação do atual Plano Nacional da Educação (PNE), a produção 

de indicadores educacionais foi significativamente ampliada para o monitoramento mais 

preciso dos avanços educacionais do país durante a vigência do PNE entre 2014 e 2024 

(BRASIL, 2014). O atual PNE, assim como os seus antecessores de 1990 e 2000, tem por 

objetivo orientar as políticas públicas educacionais para garantir o direito à educação de 

qualidade em consonância com a Constituição Federal (BRASIL, 1988). A responsabilidade 

pela execução dessas políticas é compartilhada entre governo federal, estados e municípios, de 

acordo coma Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996).   

A lei do atual PNE (2014) estabeleceu, em seu artigo 11º, a necessidade de indicadores 

de avaliação institucional para contextualizar os resultados educacionais em todos os sistemas 

de ensino, sempre que possível, com os indicadores contextuais desagregados. Para atender a 

esse artigo do Plano Nacional de Educação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) desenvolveu uma série de indicadores educacionais 

calculados com dados do Censo Escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 

para o Brasil, regiões, unidades da Federação, municípios e escolas. Desta forma, o 
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monitoramento da qualidade da educação – que já era feito por indicadores de acesso, 

permanência e aprendizado – passou a contar com indicadores contextuais, que avaliam as 

condições da oferta educativa nos sistemas de ensino e escolas. 

Diante da riqueza dos dados produzidos pelo sistema de indicadores desenvolvidos 

pelo INEP no nível das escolas, esta pesquisa delimitou como principal problema de 

investigação as possíveis associações entre as taxas de rendimento das escolas públicas de 

Mariana com alguns indicadores contextuais sobre as mesmas no período de 2015 a 2019. As 

taxas de rendimento informam sobre o resultado dos estudantes ao final de cada ano letivo. 

Os resultados podem ser de três tipos: aprovação, reprovação ou abandono. Na sequência 

deste trabalho, explicaremos como essas taxas são calculadas a partir desses resultados 

agregados por escola, município e outros níveis de agregação. Neste ponto importa 

destacar que a análise do sucesso ou insucesso dos estudantes na educação básica, 

mensurado por meio das taxas de rendimento, é um problema de longa data na literatura 

educacional (GIL, 2018). Especificamente, as taxas de reprovação que são altas e trazem 

consequências negativas para a trajetória escolar dos alunos e custos adicionais para os 

sistemas de ensino, sendo um atraso para a universalização da educação no Brasil  

(ALMEIDA; ALVES, 2021; BACCHETTO; 2016 CRAHAY 2007; RIBEIRO 1991; 

RIBEIRO et al., 2018; SOARES; ALVES; FONSECA, 2021).  

No PNE, a melhoria das taxas de rendimento e da trajetória escolar dos estudantes 

estão previstas nas metas que visam a conclusão do ensino fundamental com a idade 

recomendada (meta 2), assim como o ensino médio (meta 3), e a melhoria do aprendizado 

e do fluxo escolar mensurada pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

(meta 7).  

Para analisar esse problema, utilizamos alguns indicadores educacionais 

desenvolvidos pelo INEP para mensurar as condições contextuais das escolas, a saber: 

regularidade docente, adequação da formação docente, complexidade de gestão e nível 

socioeconômico das escolas.  

Os indicadores analisados são referentes às escolas públicas de ensino fundamental 

do município de Mariana entre 2015 e 2019 – etapa que é de responsabilidade dos sistemas 

de ensino municipais, principalmente. A delimitação nesse espaço geográfico e temporal se deu 

por dois motivos. Primeiro, o nosso compromisso de inserção social no contexto local, tendo 

em vista que a cidade abriga o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP). Segundo, as mudanças que ocorreram no município após 

novembro de 2015, quando ocorreu o rompimento da barragem de rejeitos de mineração de 
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Fundão, localizada no subdistrito de Bento Rodrigues de Mariana. Esse desastre, noticiado 

mundialmente, provocou o maior impacto ambiental da história brasileira.1 Embora esse evento 

traumático não seja objeto desta pesquisa, ele se tornou um pano de fundo. O desastre interferiu 

nas atividades das mineradoras e na vida da comunidade como um todo, afetando diversas 

esferas da população de forma direta ou indireta. A possibilidade de que as taxas de rendimento 

e os indicadores contextuais reflitam essa conjuntura não pode ser negligenciada. 

Dessa forma, comparamos os indicadores de rendimento no ano anterior ao evento 

traumático e nos anos posteriores para explorar os possíveis impactos na educação. Além disso, 

analisamos as taxas de rendimento (aprovação, reprovação e abandono) e depois, associamos 

as taxas de aprovação com outros indicadores para que possamos contextualizar e explicar a 

situação dos alunos em instituições escolares públicas de ensino fundamental I (1º ao 5º ano) e 

II (6º ao 9º ano) na cidade de Mariana. Essas análises foram feitas por meio de estatísticas 

descritivas, para 29 escolas em 2015 e 2016 e em 2017 a 2019, 28 escolas. 

Evidentemente, não se trata de uma análise causal do evento e de seus desdobramentos. 

Os indicadores, como o próprio termo sugere, indicam algo que pode ser avaliado, explicado 

com dados existentes ou, posteriormente, por meio de investigações localizadas. Para dar um 

passo nessa direção, buscamos contextualizar os resultados, explorando a relação dessas taxas 

com outros indicadores educacionais durante esse período. Esclarecemos também que a nossa 

intenção não é fazer um monitoramento das metas do PNE. Os poderes executivo e 

legislativo de Mariana fazem esse monitoramento desde a aprovação do Plano Municipal 

de Educação, em 2015.2 Porém, a análise contextualizada das taxas de rendimento com o 

apoio dos indicadores educacionais poderá trazer várias contribuições. 

A análise de indicadores educacionais não faz parte da rotina das escolas. 

Acreditamos, portanto, que este trabalho poderá ser apropriado por vários profissionais 

(professores, diretores, coordenadores pedagógicos e gestores das secretarias de educação), 

para que estejam conscientes da diversidade das suas realidades e possam criar práticas diversas 

 
1 O desastre ambiental da barragem de Fundão da Samarco no município de Mariana, em 2015, foi um episódio 

que causou impactos ambientais, econômicos e sociais na vida das várias comunidades atingidas. A mineração é 

uma grande fonte de renda na região. A lama atingiu diversos municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo 

(VITÓRIA, et al., 2019). 
2 O Plano Municipal de Educação (PME) de Mariana utiliza indicadores para monitorar as metas e estratégias 

propostas, a fim de assegurar o direito de acesso e de qualidade educacional em todas as etapas de ensino. Dessa 

maneira, de acordo com o Art. 5º do Plano, as instâncias responsáveis pelo monitoramento e avaliação das metas, 

bem como, analisar e propor políticas públicas, são: a Secretaria Municipal de Educação (SME), a Comissão de 

Educação da Câmara dos Vereadores e o Conselho Municipal de Educação (CME) (PME, 2015). Para o leitor 

interessado em se aprofundar mais sobre o PME de Mariana, basta acessar: 

https://www.mariana.mg.gov.br/uploads/prefeitura_mariana_2018/arquivos_veja_tambem/pmde-mariana-para-

o-legislativo.pdf. 
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daquelas que realizam atualmente. Pesquisadores de várias áreas poderão também se apropriar 

dos dados, resultados e análises desse trabalho para que novas pesquisas possam ser 

desenvolvidas, contribuindo para avanços da educação nessa cidade pesquisada e em outras, 

que poderiam usar esse mesmo modelo de análise. Para o setor educacional do município de 

Mariana, a pesquisa poderá trazer contribuições indicando os aspectos que precisam ser 

melhorados, para a elaboração de políticas públicas direcionadas aos problemas das 

instituições. 

Assim, de forma mais específica, o principal objetivo desta pesquisa é analisar as taxas 

de rendimento educacional das escolas públicas de ensino fundamental de Mariana e de quatro 

indicadores contextuais: (1) adequação da formação docente, (2) índice de regularidade 

docente, (3) índice de complexidade de gestão e (4) índice de nível socioeconômico das escolas. 

Os objetivos específicos são: (i) comparar a evolução das taxas de rendimento, estabelecendo 

uma série histórica entre 2015 e 2019; e (ii) analisar a associação entre as taxas de rendimento 

e os indicadores contextuais. 

Esta dissertação está dividida em quatro capítulos, além desta introdução e das 

considerações finais. Sendo: o capítulo 1 discute os conceitos relacionados às taxas de 

rendimento. No capítulo 2, abordamos os outros indicadores educacionais (adequação da 

formação docente, índice de regularidade docente, índice de complexidade de gestão e índice 

de nível socioeconômico). No capítulo 3, descrevemos de forma detalhada a metodologia do 

trabalho. No capítulo 4, expomos a análise dos indicadores educacionais. E por fim, as 

considerações finais retratam os principais apontamentos observados no decorrer do trabalho.  
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1 REPROVAÇÃO E REPETÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

Este capítulo apresenta uma revisão de literatura sobre o tema do rendimento escolar. 

O objetivo é compreender o que é rendimento escolar, quais são seus indicadores, como este se 

relaciona a outros resultados educacionais correlatos e explicações sobre o problema. Para isso, 

serão distinguidos os conceitos de taxas de rendimento e de fluxo escolar e um breve apanhado 

sobre a literatura e algumas conclusões que tratam essas taxas.  

 

 

1.1 Taxas de rendimento escolar e taxas de fluxo escolar 

 

  

Neste estudo, utilizamos o indicador das taxas de rendimento, que são um conjunto de 

indicadores que se referem à situação do aluno no final do ano letivo escolar.  O cálculo dessas 

taxas é feito pela divisão dos estudantes entre aprovados, reprovados e de abandono, todas 

contabilizadas de acordo com cadastro do sistema Educacenso, com base nas matrículas e 

considerando todas as instituições de ensino do país. A soma dessas três taxas deve 

corresponder a 100%. Nesse sentido, a aprovação refere-se aos estudantes que têm frequência 

e notas satisfatórias; reprovação é a situação daqueles alunos que não têm frequência e/ou notas 

satisfatórias; e alunos na situação de abandono são aqueles que deixaram de frequentar as aulas 

(BRASIL, 2013). 

Ao referir-se ao desempenho escolar dos estudantes, ele é calculado tendo em vista o 

rendimento dos mesmos (aprovado, reprovado), a sua movimentação (abandono, falecido ou 

transferido) e curso sem movimentação, dependendo da etapa em que se encontram (INEP, 

2016). Assim, os resultados das taxas de rendimento são essenciais para monitorar as condições 

dos alunos nas instituições de ensino. 

Logo, segundo Dourado (2018): 

 

As taxas de rendimento são analisadas quando o aluno frequenta a escola, no percurso 

de um ano letivo, é exposto a processos de ensino e aprendizagem, a partir de vários 

objetivos e atividades pedagógicas planejadas, que resultam em avaliações da 

aprendizagem ao final de cada bimestre. (DOURADO, 2018, p. 38) 
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É importante ressaltar que os conceitos referentes às taxas de rendimento são diferentes 

de taxas de fluxo escolar, que também se constitui de três situações:  

 

Promoção, que é quando o aluno se matricula na série seguinte àquela que estava 

matriculado no ano anterior; Repetência em que o aluno se matricula na mesma série 

em que estava frequentando no ano anterior; e Evasão que diz respeito ao aluno que 

estava matriculado no início de um ano letivo, mas não se matriculou no ano seguinte. 

(RIGOTTI; CERQUEIRA, 2004, p.81) 

 

Nota-se que o fluxo escolar acompanha a movimentação dos estudantes, ou seja, 

consiste na transição dos mesmos de acordo com sua situação no final do ano letivo, para 

o próximo (RIGOTTI; CERQUEIRA, 2015). Sendo o fluxo escolar, uma consequência das 

taxas de rendimento, pois: a aprovação indica que o aluno obteve êxito ao final do ano 

letivo, tendo como consequência a promoção; bem como a reprovação, que indica a falta 

de êxito ao final do ano letivo, levando à repetência; e o abandono, em que o aluno não 

comparece às aulas, o que leva à evasão. 

Após essa breve consideração sobre alguns conceitos centrais para a nossa 

pesquisa, torna-se importante abordar o que a literatura diz sobre tais temáticas. Por esse 

motivo, a próxima seção apresenta uma revisão da literatura que aborda as taxas de 

rendimento e as taxas de fluxo escolar, indicando alguns apontamentos e principais 

conclusões. 

 

 

1.2  Discussões sobre as taxas 

 

 

A qualidade educacional, pode ser compreendida realçando que “As formas de 

monitoramento do direito à educação ocorrem com foco em três dimensões: no aprendizado, na 

trajetória dos alunos e nas condições da escola” (COUTO, 2017, p. 20). Em meio a tal 

apontamento, fica evidente que, 

 

[...] a escola de qualidade é aquela que tem como valor fundamental a garantia dos 

direitos de aprendizagem de seus alunos, dispõe de infraestrutura necessária, ensina o 

que é relevante e pertinente através de processos eficazes e utiliza os recursos 

disponíveis, sem desperdícios. Seus professores e funcionários e os pais dos alunos 

estão satisfeitos e os alunos mostram, através de formas objetivas, que aprenderam o 

que deles se esperava. (SOARES; ALVES, 2013) 
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Nesse sentido, o PNE (2014) e seus antecessores foram elaborados a fim de 

desenvolver metas para atingir uma educação de qualidade no Brasil. Ele envolve 

estratégias que focam em questões como acesso, financiamento, formação de professores, 

entre outros, bem como no aumento do desempenho dos alunos, para que esses aprendam e 

concluam cada etapa de ensino na idade esperada, consequentemente, melhorando as taxas 

de rendimento e de fluxo escolar do país. Com isso, as taxas de aprovação das escolas são 

imprescindíveis para acompanharmos os resultados por parte de políticas como o Plano 

Nacional de Educação. 

Segundo Crahay (2007), ao analisar desempenhos de alunos repetentes, percebe-se 

que eles aprendem menos quando comparado com alunos fracos promovidos. Assim, 

quando o aprendizado está no centro da discussão, a ênfase na promoção dos estudantes 

em vez da repetência apresenta resultados mais satisfatórios. Nesse sentido, a não retenção 

de alunos pode favorecer aspectos políticos, sociais e econômicos, auxiliando na 

diminuição das chances de segregação e exclusão nas escolas. Dito isso, outro fator a 

favor da aprovação, é que a reprovação não favorece nem recupera o aprendizado, pelo 

contrário, pode abalar a autoestima dos alunos inserindo “estigmas” negativos e 

interferindo nos seus estímulos nos processos de ensino e aprendizagem (CRAHAY, 

2007). 

Com isso, é necessária a percepção de que a universalização da educação básica 

para estudantes em todas as séries no Brasil é um direito de imensurável importância, mas 

que também trouxe consigo situações que ainda são um problema e precisam de atenção, 

quando pensamos as altas taxas de repetência, que podem levar à evasão (RIBEIRO, 

1991). Segundo Ribeiro et al (2018), a vasta inequidade presente nas escolas brasileiras 

está diretamente relacionada com a reprovação. Dessa forma, o fato de muitos alunos 

repetirem o ano escolar, contribui para o aumento das desigualdades no Brasil, visto que 

as regiões mais pobres são as que enfrentam desafios ainda maiores, tanto no que tange 

ao acesso, quanto pela evasão que pode ser produto de reprovações sucessivas  (RIBEIRO, 

1991). 

Sendo assim, os problemas da educação básica no Brasil vão além do acesso às escolas 

para os alunos. Uma grande dificuldade enfrentada pelas instituições de ensino são os altos 

índices de reprovação e repetência. Dessa forma, pensar tanto a permanência dos estudantes 

nas instituições e a aprovação, quanto a qualidade da educação oferecida pelas escolas, ainda 

constituem situações precárias e defasadas no Brasil (SILVA, et al., 2016).  
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Alguns motivos que explicam ainda a resistência à política de não reprovação nas 

escolas brasileiras são mencionados por Alves (2007): 

 

No Brasil, frequentemente a implementação de políticas de não reprovação, dentre 

elas a organização do Ensino Fundamental em ciclos, apresenta grande resistência por 

parte dos professores, em especial os do segundo segmento do Ensino Fundamental. 

Encontra também resistência da sociedade em geral que tende a associar tais políticas 

com uma piora na qualidade da educação. (ALVES, 2007, p. 134) 

 

Opõem-se ao argumento da organização das escolas em ciclos, Silva et al. (2016) ao 

mostrarem em seu estudo que o uso da aprovação automática pode oferecer riscos ao meio 

educacional, pela falsa sensação de melhoria da qualidade educacional e ainda, além de não 

aproveitar bem os investimentos para a educação, também não garantem o aprendizado do 

aluno. Entretanto, Almeida e Alves (2021) demonstram que a crença na reprovação que os 

professores possuem, sob diversas perspectivas e interesses, está enraizada. Sendo isso um 

grande empecilho para a incorporação dessa estrutura de ciclos. E causa um embate, pois essa 

política de ciclos tem a finalidade de diminuir as taxas de repetência no país e focar no 

aprendizado dos alunos, funcionando com a promoção dos alunos com período de dois a quatro 

anos de progressão direta (ALMEIDA; ALVES, 2021).  

Alves (2007) aborda a escola organizada em ciclos como alternativa a fim de diminuir 

a reprovação e evasão nas instituições, em especial, para os anos iniciais do ensino fundamental. 

Isso também contribui para diminuir a taxa de distorção idade-série, devido ao aumento de 

alunos que irão concluir o ensino fundamental (ALVES, 2007). A autora também reforça a 

resistência de professores e da sociedade em geral, ao pensarem o formato das escolas diferente 

das seriadas, devido à política de não retenção dos alunos e à associação que fazem de 

reprovação com aprendizado e desempenho.  

Em vista disso, ao refletir sobre o que se espera de uma escola com qualidade, fica 

clara a importância de conhecer e melhorar os aspectos que mais podem influenciar na 

aprendizagem dos alunos. Desse modo, quanto aos fatores mais fortemente associados à 

repetência na educação básica brasileira, percebemos a existência de alguns que são mais 

evidenciados na literatura. Logo, pensando no Brasil como um país heterogêneo e cheio 

de diversidades, ao se tratar de reprovação de alunos nas escolas devemos abordar as 

desigualdades reproduzidas nesse ambiente. Pois, “A igualdade de oportunidades está 

associada, nas sociedades modernas, ao acesso das crianças à escolarização em condições 

equânimes e adequadas possibilidades de permanência” (TAVARES JÚNIOR; SANTOS; 

MACIEL, 2006, p. 75). Nesse sentido, um empecilho encontrado nas instituições de ensino são 
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as diferenças contextuais, culturais, sociais e econômicas dos estudantes presentes nas salas de 

aula (DOURADO, 2018).  

Nessa lógica, Couto (2017), Karino e Laros (2017), Silva e Matos (2014, 2017) e Soares 

e Alves (2003) indicam que raça, nível socioeconômico e indisciplina são fatores importantes 

na explicação das taxas de reprovação dos alunos. Seguindo essa perspectiva, Tavares Júnior, 

Santos e Maciel (2006) enfatizam a relação do nível socioeconômico com a tendência de 

reprovação no meio escolar. Dessa forma, muitos trabalhos indicam que, quanto menor o nível 

socioeconômico, maiores as chances de reprovação (COUTO, 2017; MATOS; FERRÃO, 

2016). Almeida (2015) aborda a importância de fatores externos à escola serem considerados 

quando colocamos em pauta o rendimento dos alunos nas instituições de ensino, demonstrando 

que o nível socioeconômico e o local onde moram os estudantes são aspectos que interferem 

diretamente no aprendizado dos alunos e no seu sucesso escolar. Dessa forma, a autora enfatiza 

a necessidade da criação de políticas de assistência social para os alunos carentes, visando a 

redução das desigualdades sociais, econômicas e consequentemente, educacionais. 

Bacchetto (2016) também evidencia a relação da reprovação com a reprodução das 

desigualdades, questionando o uso da reprovação nas escolas, refletindo se realmente há vínculo 

com o aprendizado dos alunos, ou se possui efeito reverso na vida e na formação dos estudantes. 

O autor ainda relata a lotação das salas de aula, que aumenta quando o índice de reprovação é 

muito alto. Finalmente, o aluno repetir a mesma série não garante que ele aprenderá o 

necessário, se o aprendizado dele não for o foco do processo no ensino. 

Além dos fatores já citados para tentar delimitar perfis de estudantes mais propensos à 

reprovação, outros aspectos têm relação com a repetência, sendo também explicativos das 

desigualdades existentes nas instituições de ensino. Por esse motivo, é necessário fazer 

referência ao gênero dos estudantes, já que segundo Couto (2017), Rodrigues e Mazzotti (2013) 

e Werle, Koetz e Martins (2015) os meninos tendem a reprovar mais do que as meninas. E outro 

fator que já foi citado, mas merece uma atenção diante da desigualdade, é a raça: alunos brancos 

tem probabilidade menor de reprovarem quando comparados aos pardos e negros (estes sendo 

os com maior percentual de reprovação) (SOARES; ALVES, 2003). 

Outro aspecto importante a ser destacado é a indisciplina. Silva e Matos (2017), por 

exemplo, utilizando dados do PISA de 2012, apontam forte relação entre o aumento das taxas 

de reprovação e de indisciplina nas escolas. Os autores ainda focalizam que fatores 

intraescolares, como a relação professor aluno, influenciam diretamente nesse processo de 

aprendizado do estudante. Diversas pesquisas também confirmam que a indisciplina é 

fortemente associada à repetência (MATOS; FERRÃO, 2016; SILVA; MATOS, 2014). 
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Adicionalmente, ao retratar a reprovação nas escolas, é impossível não pensar no 

trabalho docente. Sendo um desafio a presença de alunos de realidades heterogêneas nas 

escolas para os professores que têm que lidar com as diferenças, o docente deve sempre 

criar estratégias de ensino, tanto individuais, quanto coletivas (CRAHAY, 2007). Assim, 

pode-se dizer que uma formação adequada de professores é essencial, para que os 

estudantes que não correspondem às suas expectativas não sejam excluídos, os levando a 

repetir o ano letivo ou até mesmo a evadir. 

Crahay, que é professor da Universidade de Genebra, liderou a elaboração de um 

questionário sobre crenças dos docentes sobre reprovação em seu país, que foi replicado 

no Brasil. O survey foi respondido por 5,5 mil professores que participaram da Olimpíada 

de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro (OLP), em 2014, 90% deles atuavam em 

escolas públicas (RIBEIRO et al., 2018). Os resultados confirmaram que os professores 

brasileiros também tendem a concordar com o princípio meritocrático para justificar a 

reprovação. Mas, por outro lado, os autores concluíram que os docentes que concordam 

menos com a reprovação são mais experientes, não lecionam nos anos iniciais, conhecem 

pesquisas sobre o tema e tem pós-graduação de nível mestrado ou doutorado.  

Com base nas discussões, ainda é importante ressaltar que tanto a aprovação quanto a 

reprovação, quando utilizadas de forma imprudente, podem causar efeitos negativos na 

educação. Assim, Bacchetto (2016) deixa claro que a repetência não tem apenas aspectos 

negativos: 

 

Há de se ressalvar que a repetência pode assumir aspectos positivos, por exemplo, 

quando ocorre, por razões de trabalho ou saúde; nesses casos, ela permite ao estudante 

concluir o curso num outro ano. Diante de algo que atinge a uma boa parcela do 

alunado, nota-se a falta de registros sobre a motivação da repetência, se decorrente de 

um abandono escolar (o que seria bastante difícil com a vigência do Estatuto da 

Criança e do Adolescente) com rematrícula no ano seguinte, ou se o aluno frequentou 

as aulas por todo o ano e foi reprovado por motivos pedagógicos. Para avançar nesta 

discussão, seria importante qualificar esta motivação, criando esse registro nas 

escolas, secretarias estaduais e municipais de educação. (BACCHETTO, 2016, p.438) 

 

Entretanto, no que diz respeito à retenção de estudantes, de uma maneira geral, a 

literatura nacional e internacional é quase unânime ao afirmar que a reprovação é uma 

prática pedagógica ineficaz que não recupera o aprendizado do aluno. Conforme apontado 

por Crahay (2007), repetir a série não faz com que o aluno aprenda, pelo contrário, pode 

diminuir ainda mais a sua autoestima, tornando-o desmotivado a se esforçar para aprender 

no ano seguinte. O autor apresenta uma revisão de estudos que indica que alunos fracos 
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promovidos têm melhor desempenho do que aqueles de mesma condição que repetem o 

ano. 

Moraes e Alavarse (2011) utilizam as taxas de rendimento com a finalidade de comparar 

resultados entre escolas, demonstrando a necessidade de políticas públicas para permanência 

dos alunos na escola, com ênfase no ensino médio. Assim, alcançar políticas públicas eficazes 

é um dos objetivos quando se estuda as taxas de rendimento, que são retratadas da seguinte 

forma no estudo de Souza e Ramos (2019, p. 690):  

 

[...] definir políticas públicas de educação e construir ações que contribuam para 

romper a lógica da reprovação e de abandono são fundamentais, tendo em vista a 

garantia de princípios centrados numa educação pública, gratuita e universal, como 

direitos universais. (SOUZA; RAMOS, 2019, p. 690) 

 

Sobre a situação dos jovens, Alves, Araújo e Rodrigues (2015) apontam como problema 

para a formação completa desses estudantes a entrada prematura no mercado de trabalho, pois 

em vez de concluírem o ensino médio, estão à procura de empregos e por isso acabam 

abandonando os estudos. Assim, os autores destacam que os maiores focos da reprovação se 

encontram nas regiões menores e situadas no interior, que necessitam de assistência de políticas 

públicas adequadas (ALVES; ARAÚJO; RODRIGUES, 2015). Nesse sentido, é enfatizado que 

contextos mais desfavorecidos tendem a ter um futuro comprometido quando se refere ao 

rendimento escolar, por isso necessitam de políticas educacionais e sociais que os amparem. 

Com isso, é importante observar que, na maioria dos casos, as taxas de aprovação vão 

diminuindo de acordo com a evolução do nível de ensino, ou seja, a aprovação cai quando 

comparamos o ensino fundamental e o ensino médio (ALMEIDA, 2015). Nessa perspectiva, 

fica claro que ao diminuírem as taxas de aprovação, as de reprovação e/ou abandono aumentam. 

No estudo de Silva et al. (2016) percebe-se a preocupação em busca da diminuição das 

taxas de abandono por meio de políticas sociais que deem assistência às famílias, as levando a 

matricular e manter seus filhos nas escolas, principalmente na rede estadual. Essa rede é 

apontada como a mais complexa, com maiores taxas de abandono e maior diversidade. Assim, 

um problema que ainda persiste no Brasil é a reprovação dos alunos, principalmente aqueles 

com contextos menos favorecidos, o que mostra a necessidade da formulação de políticas 

eficazes, voltadas para equalização das desigualdades presentes no país. 

Diferente do que Silva et al. (2016) apontam, por meio da análise de alguns indicadores, 

dentre eles as taxas de rendimento, Colucci e Salgado Júnior (2015) apontam que a rede pública 

municipal do ensino fundamental é a que tem pior desempenho quando comparada com as 
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outras dependências administrativas no Brasil. Esses autores constatam que os estados que 

possuem maior número de escolas consideradas mais eficientes, por apresentarem maiores 

taxas de aprovação, encontram-se no Ceará e em Minas Gerais. Fica claro que a reprovação e 

o abandono, bem como a repetência e a evasão, são desafios ainda enfrentados na educação 

ofertada no país.  

Como esses desafios ainda persistem, o PNE (2014) estabelece metas e estratégias para 

alcançar uma educação de qualidade, enfocando fatores que podem interferir no aprendizado 

do aluno e melhorar essa realidade. Em especial, a meta 2, que se refere à universalização do 

ensino fundamental para toda a população de 06 a 14 anos e dessa forma, espera que pelo menos 

95% dos alunos concluam essa etapa de ensino dentro de nove anos. Nesse sentido, é essencial 

conhecer a situação (aprovado, reprovado ou evadido) dos discentes nas instituições de ensino. 

E ao mesmo tempo, ao analisar fatores que dizem respeito às realidades dos estudantes, das 

instituições e dos professores, podemos perceber se estão sendo cumpridas as metas do 

documento, de forma eficaz. 

 Segundo dados do INEP (2019), apesar do valor de aprovação dos alunos brasileiros 

corresponder a 95,1% nos anos iniciais e 89,9% nos anos finais, a média da reprovação é de 

4,3% nos anos iniciais e 8,2% nos anos finais, e as taxas de abandono são uma realidade desde 

os anos iniciais com 0,6% e 1,9% nos anos finais. Em Minas Gerais, a reprovação representa, 

no geral, 1,8% nos anos iniciais e 9,6% nos anos finais (INEP, 2019). O valor médio nos anos 

finais em Minas Gerais ultrapassa o percentual geral do Brasil, o que é um dado preocupante. 

Em vista desses dados é interessante dizer que, Silva et al. (2016) enfatizam que não há 

relação entre a reprovação e melhoria no desempenho dos estudantes, pelo contrário, pode ter 

efeito reverso e induzir ao insucesso escolar. Nessas situações: “Diversas são as causas que 

levam o jovem a não frequentar a escola ou mesmo a abandoná-la, podendo ser elencadas as 

dificuldades de acesso à escola, a desmotivação para a aprendizagem e a necessidade de 

trabalhar” (SILVA, et al., 2016, p.447). 

As taxas de reprovação no ensino fundamental apresentam-se como preocupação de 

vários estudos que se propõem a delimitar as possíveis causas. Dentre os vários fatores 

apresentados, Almeida e Alves (2021) demonstram que a repetência é utilizada pelos 

professores como forma de: meritocracia em relação aos alunos; obrigá-los a prestarem atenção 

nas aulas; e imposição de poder para controle de indisciplina. As autoras ainda explicitam que 

“[...] o risco se agrava quando a reprovação ocorre nos anos iniciais da escolarização e essa 

experiência precoce aumenta a probabilidade de outra reprovação [...]” (ALMEIDA; ALVES, 

2021, p. 5). 
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Diante disso, Alves (2007) apresenta que a estruturação das instituições escolares em 

ciclos é uma intervenção para atravessar as limitações da educação brasileira, diante dos índices 

elevados de abandono e reprovação. Partindo do pressuposto de que o aluno inicia seus estudos 

na escola a partir dos seis anos de idade e se espera que o finalize aos 17 anos, concluindo o 

ensino médio, exercendo seu direito à educação básica. Dessa maneira, quando o aluno reprova 

ou abandona, por pelo menos um período de dois anos, outro indicador se torna presente nessa 

realidade: a distorção idade-série (DOURADO, 2018).  

Nesse sentido, a respeito do indicador de distorção idade-série, Bernardo (2020) 

argumenta sobre a importância de considerá-lo em relação às taxas de rendimento nos níveis de 

ensino, pois demonstra como esses resultados são relevantes para realizar novas ações e propor 

objetivos, criando novos princípios didáticos, pedagógicos e sociais que se adequem diante de 

tal defasagem. Em vista disso, como o Brasil é um país heterogêneo e desigual, justifica-se a 

preocupação em considerar seus contextos diversos e pensar melhorias educacionais e sociais 

para todos os sujeitos. 

Nestes termos, fatores como: pobreza, exclusão social, desigualdades, segregação, cor, 

gênero, escolaridade dos pais, renda e indisciplina, são comumente associados na literatura aos 

altos índices de abandono, evasão, reprovação e repetência nas escolas. Ao refletirem sobre 

essas questões, os pesquisadores destacam a utilização das taxas de rendimento e de fluxo 

escolar como meios de verificar, comparar e auxiliar no planejamento e propostas de políticas 

públicas, visando uma educação de qualidade voltada para o aprendizado dos alunos e também 

considerando suas diversidades sociais, para que tenham mais oportunidades. 

Desse modo, é possível conhecer as realidades nos processos de escolarização por meio 

dos dados de aprovação, reprovação e abandono. Esses resultados, além de serem usados para 

demonstrar a efetividade das ações propostas e das decisões tomadas frente à educação, podem 

ainda justificar conflitos e confusões, diante de mudanças na instituição escolar (PAULILO, 

2013).  

Em síntese, as altas taxas de reprovação e repetência no ensino brasileiro 

demonstram como os sistemas educacionais são excludentes. Dessa maneira, por exemplo, 

os alunos pobres são alvos da reprovação, que pode levar a consequências como: 

abandono, evasão, turmas lotadas e investimentos desperdiçados devido ao baixo 

desempenho dos alunos repetentes. Outro consenso dos estudos é a necessidade da criação 

de políticas públicas educacionais e sociais para diminuir as desigualdades presentes nas 

escolas, que são reflexos das realidades sociais, dos estudantes e de suas famílias.   
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Após as discussões feitas sobre as taxas de rendimento e taxas de fluxo escolar, na 

seção seguinte, são apresentados alguns indicadores educacionais, suas definições e sua 

importância para guiar políticas públicas, evidenciando os diversos contextos e possíveis 

contribuições para a melhoria da qualidade educacional.  
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2 INDICADORES EDUCACIONAIS 

 

 

Este capítulo contextualizará a importância e os usos dos indicadores educacionais 

selecionados para essa pesquisa.  

 Ao se tratar de qualidade educacional, é preciso deixar claro que o rendimento dos 

alunos é importante, mas não é algo que depende apenas de aspectos internos da escola, mas 

também de fatores externos a ela, como as desigualdades sociais e econômicas (SOARES, 

2007). Com isso, Soares (2007) aponta que quando o aluno não aprende, ele se sente 

desmotivado, sendo esse um ponto crucial para a educação de qualidade, pois o aluno pode se 

desinteressar e até mesmo abandonar os estudos. O autor aborda as possibilidades de melhoria 

do desempenho cognitivo dos alunos do ensino fundamental, por meio de um modelo 

conceitual, que sistematiza três estruturas – a família, a escola e a sociedade – que interferem 

diretamente na formação do estudante aumentando ou diminuindo seus desempenhos 

(SOARES, 2007). 

Posteriormente, o mesmo autor em coautoria com Alves (SOARES; ALVES, 2013) 

apresentam outro modelo conceitual baseado em uma literatura internacional e mais centrado 

na organização escolar. Utilizaremos esse modelo para refletir sobre a aprovação e a reprovação 

nas escolas públicas de Mariana. O modelo propõe analisar a organização de uma escola 

segundo três estruturas: os meios, os processos e os insumos. Dessa forma: 

 

A escola reflete sua liderança, usualmente exercida por sua diretora, que, para 

concretizar os objetivos da escola, busca profissionais e recursos físicos, apoios e 

parcerias, principalmente com os pais dos alunos, e utiliza esses meios na 

implementação de suas práticas e políticas pedagógicas. A natureza dos processos 

escolares varia, incluindo desde aqueles que ocorrem em qualquer organização, como 

a limpeza do espaço físico, até o processo de ensino/ aprendizagem, com o qual se 

implementa o currículo, o ponto central da vida escolar. (SOARES; ALVES, p.147, 

2013). 

 

Essa explicação pode ser melhor compreendida na Figura 1. 
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Figura 1: Modelo conceitual 

   
Fonte: Soares; Alves, 2013. 

 

É possível perceber que vários fatores interferem no funcionamento escolar, para que 

seja ofertado um ensino de qualidade. Além disso, a escola é um espaço em que alunos e a 

comunidade escolar como um todo buscam formação educacional, social e cultural. E os 

professores e gestores buscam a valorização diante do complexo trabalho de lidar com a 

heterogeneidade presente no ambiente. Entretanto, mesmo diante de tantas responsabilidades, 

o fator de maior foco das escolas é o ensino e a aprendizagem de competências (SOARES; 

ALVES, 2013). 

Para as escolas alcançarem a qualidade educacional é preciso que todas as estruturas do 

modelo conceitual sejam atendidas pela instituição. Nessa perspectiva, para que seja possível 

monitorar toda essa organização, torna-se importante o uso de indicadores educacionais 

variados, a fim de visualizar e identificar as realidades de cada escola, em suas mais diferentes 

vertentes de funcionamento (SOARES; ALVES, 2013). Os autores ainda ressaltaram que, no 

Brasil, não havia indicadores contextuais disponíveis para avaliar todos os aspectos do modelo 

conceitual. Porém, como o artigo é de 2013 e, posteriormente, vários indicadores foram criados, 

como se pode ver, por exemplo, em outras partes deste estudo, em que abordaremos alguns 

indicadores mais recentes, como: índice de regularidade docente, índice de complexidade de 

gestão e adequação da formação docente, que apresentam resultados a partir do ano de 2013. 

Soares e Alves (2013) mostram que tanto fatores extraescolares quanto intraescolares 

interferem no desempenho dos alunos. Dessa forma, enfatizam a importância do uso de 
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indicadores educacionais para contextualizar e compreender as realidades diversas por trás das 

medidas apresentadas pelos dados. Isso contribui para análise e criação de políticas públicas 

mais eficazes, de acordo com as necessidades de cada instituição escolar. Assim, a utilização 

dos indicadores educacionais se faz presente em variadas perspectivas. Segundo Alves e Soares 

(2013), o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) é o mais utilizado como 

forma de monitorização da qualidade educacional, porém, quando utilizado isoladamente, não 

demonstra os fatores correspondentes à contextualização de seus resultados. Com isso, os 

autores relatam a necessidade dessa associação de indicadores educacionais variados, a fim de 

obter análises mais justas. 

Outras pesquisas, como de Gonçalves, Santo e Santos (2017), Almeida et al. (2017) 

Silva e Paim (2018), utilizam indicadores educacionais para acompanhar o andamento do 

ensino ofertado pelas escolas e interpretar a realidade presente nelas, por suas próprias 

características, pelas características dos docentes e de seus alunos.    

Pensando no seu significado e uso, “os indicadores são sinais que revelam aspectos de 

determinada realidade e que podem qualificar algo” (MEC, 2009, p. 15). Desse modo, por meio 

deles é possível verificar se algo vai bem ou mal a partir de dados obtidos em cada indicador, 

sendo utilizado em instituições diversas da saúde, educação, entre outros (MEC, 2009). Logo, 

como apontado por Gonçalves, Santo e Santos (2017): 

 

Os indicadores sociais são dados quantitativos que possibilitam a compreensão de 

uma realidade concreta e se constituem como um recurso metodológico, apresentando 

tanto um panorama da configuração social como também as mudanças e 

transformações ocorridas na realidade. (GONÇALVES; SANTO; SANTOS, 2017, p. 

445) 

 

Dessa maneira, de acordo com Marques (2000), indicadores da educação são “a análise 

e avaliação das organizações escolares e das políticas educativas que recorrem à informação 

estatística, tendo em consideração um conjunto de características consideradas significativas 

para medir o impacto da educação.” (MARQUES, 2000, p. 57) 

Assim, no meio educacional, pode-se aferir o que precisa ser melhorado nas instituições 

de ensino, para que o direito à educação de qualidade seja realmente atendido, conforme a 

Constituição Federal de 1988, a LDB de 1996 e o PNE de 2014. Nesse sentido, não basta apenas 

o acesso à escola, pois também são necessárias condições para que o estudante nela permaneça 

até a conclusão da educação básica e obtenha uma formação de qualidade. 
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O uso dos indicadores educacionais é um grande avanço pois, por meio deles, é possível 

relacionar e interpretar dados às diversas realidades, tanto econômicas quanto sociais, presentes 

nas instituições de ensino. Ao pensar a importância dos indicadores educacionais para a garantia 

do direito à educação de qualidade, é impossível não refletir sobre os aspectos legais para tal 

finalidade. Dessa maneira, dentre as formas para assegurar e monitorar esse direito para todos, 

destacamos o PNE (2014) em seu § 1o: 

 

O sistema de avaliação, a cada dois anos, produzirá: I - indicadores de rendimento 

escolar, referentes ao desempenho dos (as) estudantes apurado em exames nacionais 

de avaliação, com participação de pelo menos 80% (oitenta por cento) dos (as) alunos 

(as) de cada ano escolar periodicamente avaliado em cada escola, e aos dados 

pertinentes apurados pelo censo escolar da educação básica; II - indicadores de 

avaliação institucional, relativos a características como o perfil do alunado e do corpo 

dos (as) profissionais da educação, as relações entre dimensão do corpo docente, do 

corpo técnico e do corpo discente, a infraestrutura das escolas, os recursos 

pedagógicos disponíveis e os processos da gestão, entre outras relevantes (PNE, 

2014). 

 

 Em vista disso, os indicadores contribuem para o acompanhamento das redes de ensino, 

o que leva à criação de políticas públicas visando atender às necessidades de determinada 

localidade, oferecendo maior qualidade no serviço ofertado (INEP, 2020). Portanto, além de 

atuar como peça fundamental para a contextualização da educação de qualidade na atualidade, 

o avanço nessa área proporciona respostas de questões sobre a escola. Dessa forma, podemos 

compreender, interpretar e observar se está sendo cumprido o direito à educação de qualidade. 

Nessa direção, segundo Werle, Koetz e Martins (2015), é possível destacar o uso de 

indicadores educacionais como ferramentas para aferir a qualidade de escolas, por meio da 

condição dos alunos e da realidade que a instituição enfrenta, interpretando os resultados de 

cada indicador. Com relação à escrita e às análises deste trabalho de dissertação, pode-se dizer 

que ele possibilita pensar nas características das escolas por diversos fatores, abrangendo 

indicadores que deem informações sobre as instituições de ensino. Diante disso, são utilizados 

os indicadores: taxas de rendimento (aprovação, reprovação e abandono), que podem se 

associar à adequação da formação docente, à regularidade docente, índice de complexidade de 

gestão e também ao índice do nível socioeconômico. 

O estudo de Gonçalves, Santo e Santos (2017) revela os indicadores como ferramentas 

para contextualizar as especificidades de cada instituição, com foco na educação especial para 

que, dessa forma, possam ser pensadas melhorias por meio de ações mais eficazes. Pois é 

através da obtenção dessas informações que se consegue considerar e pensar as dificuldades 
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apresentadas por contextos heterogêneos. Pensando as diferentes realidades, Lacruz, Américo 

e Carniel (2019) fazem uso dos indicadores visando subsidiar a formulação de políticas públicas 

adequadas para cada contexto em que estão inseridos os alunos, as instituições, os docentes e a 

comunidade como um todo. Eles destacam a importância do uso dos indicadores para que sejam 

consideradas as profundas desigualdades sociais, econômicas e educacionais no Brasil. 

Vitelli, Fritsch e Corsetti (2018) apontam que os indicadores podem ser utilizados para 

identificar: a trajetória (taxas de rendimento) referente à situação dos alunos; a aprendizagem 

(resultados de avaliações), que diz respeito ao desempenho dos alunos; e o contexto (índice de 

complexidade de gestão, adequação da formação docente, índice de regularidade docente, 

índice de nível socioeconômico, entre outros), que relacionam tanto aspectos do aluno, quanto 

fatores da situação da instituição e dos professores. 

As pesquisas de Gonçalves, Santo e Santos (2017), Lockmann e Machado (2018), 

Sperrhake e Bello (2018) e Vitelli, Fritsch e Corsetti (2018), abordam a necessidade de os 

indicadores educacionais serem relacionados. Nesse sentido, para identificar a qualidade das 

instituições de ensino, é necessária a análise e compreensão tanto de aspectos quantitativos 

quanto qualitativos. Portanto, esses autores acreditam que a qualidade das escolas não pode ser 

reduzida apenas ao desempenho dos alunos, sendo necessário considerar seus contextos 

heterogêneos. Mediante o exposto, Vitelli, Fritsch e Corsetti (2018) consideram o seguinte:   

 

Do ponto de vista das políticas públicas, os indicadores, combinados com outros 

recursos metodológicos de análise de contexto, podem ser instrumentos que permitem 

identificar e medir aspectos relacionados a determinado conceito, fenômeno, 

problema ou resultado de uma intervenção na realidade. (VITELLI; FRITSCH; 

CORSETTI, 2018, p. 23) 

 

Além disso, o estudo de Sperrhake e Bello (2018) indica a importância de destacar que 

os indicadores proporcionam comparação entre diversos aspectos em cada escola. A 

comparação auxilia na elaboração de ações, identificação de medidas mais adequadas e 

políticas direcionadas para cada instituição de ensino (SPERRHAKE; BELLO, 2018). O que 

mostra de maneira mais justa os fatores apresentados pelas instituições e as suas demandas, 

para que o governo e a comunidade escolar possam se posicionar, conscientes dos avanços que 

necessitam, visando um aprendizado com maior qualidade para os alunos.  

Por fim, há um consenso na literatura pesquisada de que os indicadores educacionais 

são ferramentas para monitorar a qualidade educacional. Dessa forma, é possível notar que 
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[...] a virtude desses dados dos indicadores é a possibilidade de explicitação da 

realidade social, propiciando, para a área científica, ferramentas de análise crítica 

sobre a configuração educacional do país. É por meio da compreensão dessa realidade, 

a partir de respaldo teórico, que é possível discutir e vislumbrar melhorias na educação 

brasileira. (GONÇALVES, SANTO E SANTOS, 2017, p.456) 

 

Esta dissertação tem como contribuição analisar simultaneamente diversos indicadores 

educacionais com foco nas escolas públicas (municipais e estaduais) de Mariana, a fim de 

contextualizar a realidade das instituições de ensino. Outro fator importante é que esse 

município possui singularidades como o rompimento da barragem de Fundão. Nesse sentido, 

associamos os resultados de aprovação com outros indicadores educacionais. 

Nas seções seguintes, segue uma breve explicação sobre os indicadores usados na 

presente pesquisa: adequação da formação docente, índice de regularidade docente, índice de 

complexidade de gestão e índice de nível socioeconômico, todos disponibilizados pelo INEP. 

Uma vez que esses indicadores não foram desenvolvidos nesta pesquisa, isto é, são dados 

secundários, optamos por apresentar uma justificativa teórica sobre eles, a partir de nossa 

leitura, junto com uma descrição sintética de sua operacionalização empírica tal como descritas 

nas respectivas notas técnicas do INEP. Avaliamos que a leitura ficaria muito fragmentada se 

descrição operacional dos indicadores fosse apresentada somente no capítulo metodológico, no 

qual apresentaremos a forma como os indicadores foram empregados nesta pesquisa. 

 

 

2.1 Adequação da Formação Docente 

 

 

Gatti (2017) alega que, como os professores exercem um trabalho específico na 

sociedade, dentro da sala de aula eles necessitam de uma formação adequada para a execução 

das suas atividades, tendo como base de atuação um panorama de ação ético, que considere as 

desigualdades sociais, culturais e educacionais existentes nas instituições. Seguindo esse 

raciocínio, Darling-hammond (2014) afirma que docentes que se dedicam e que tem uma 

formação melhor, são mais seguros e conseguem atingir melhores resultados de aprendizagem 

e formação de seus alunos, do que aqueles que estudaram menos. 

Considerando também a perspectiva social na formação docente, de acordo com 

Vasques (2012), em se tratando de “desenvolvimento profissional docente”, enfatiza -se a 
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importância da formação de professores, frente aos desafios sociais, diante dos avanços 

da sociedade que temos hoje. Dessa forma, a autora aponta que é algo essencial para 

construir autonomia dos docentes a fim desenvolverem estratégias para lidar com as mais 

complexas situações em sala de aula. Isso impacta a formação dos alunos, que necessitam 

de planos que despertem interesse de aprendizagem e compreensão. 

Assim, como mencionado no modelo conceitual da seção anterior, o professor é peça 

fundamental para o aprendizado dos alunos. Diante disso, a meta 15 do PNE (2014) estabelece:  

 

Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, no prazo de 1 ano de vigência deste PNE, política nacional de formação 

dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as 

professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida 

em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. (PNE, 2014) 

 

 De acordo com essa lei, é possível demonstrar a importância de conhecer a situação da 

formação dos docentes que atuam nas instituições de ensino. E ainda é possível ressaltar que, 

“As pesquisas mostram que professores com formação adequada, com condições dignas de 

trabalho e que se sentem valorizados contribuem para uma aprendizagem mais significativa dos 

estudantes, resultando em maior qualidade da educação” (MEC, 2014, p. 53). Entretanto, o site 

Porvir (2016) destaca que, ao relacionar a formação inicial dos docentes com a meta 15 do PNE, 

nota-se que ainda é um desafio no Brasil, pois 24% dos professores ainda não estão de acordo 

com o que o Plano solicita. 

Sobre a formação dos docentes, o glossário do site Porvir (2016) indica que: 

 

Assim como outros profissionais, o professor deve estar em constante atualização para 

que possa aprimorar suas práticas pedagógicas e receber suporte no desenvolvimento. 

A formação continuada se dá por meio de cursos, colaboração entre os pares ou até 

mesmo atividades desenvolvidas nas escolas que atualizam conhecimentos, 

desenvolvem novas competências e aprofundam conceitos e técnicas referentes a 

alguns temas específicos, como o uso de novas tecnologias, neurociência aplicada à 

educação e educomunicação. (PORVIR, 2016) 

 

Diante disso, percebe-se a importância de um indicador que trata da formação dos 

professores. Sendo assim, o indicador de Adequação da Formação Docente (AFD) informa se 

os professores das escolas de educação básica brasileira têm formação adequada. Ele é guiado 

pela nota técnica Nº 020/2014, relacionando a formação acadêmica com a disciplina lecionada 

pelo professor, conforme bases legais para a educação no Brasil. O resultado se dá pela divisão 

em cinco grupos:  
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• Grupo 1: Docentes com formação superior de licenciatura ou bacharelado, com 

complementação pedagógica, na mesma disciplina que lecionam; 

• Grupo 2: Docentes com formação superior de bacharelado, sem licenciatura ou 

complementação pedagógica, na mesma área que atuam; 

• Grupo 3: Docentes com formação superior de licenciatura ou bacharelado, em área 

diferente da que lecionam; 

• Grupo 4: Docentes com formação superior, não consideradas nas categorias anteriores;  

• Grupo 5: Docentes que não tem formação superior concluída. (INEP, 2014) 

 

No que se refere a esse indicador, é perceptível que o grupo 1 é considerado o mais 

adequado, no qual os docentes se encontram mais capacitados na disciplina que lecionam. 

Já no outro extremo, no grupo 5, estão os professores que não possuem formação superior. 

Isso pode gerar um problema no que diz respeito ao aprendizado do aluno, impactando na 

qualidade educacional, que deve ser assegurada a todos, já que o docente não tem a 

formação desejada. Esse indicador proporciona verificar dois fatores, pois ele indica a 

formação do professor e se ela é adequada para a disciplina que leciona na escola (INEP, 

2014). 

Em vista disso, a complexidade desse indicador demonstra que o professor pode 

ter formação superior completa e não estar atuando de maneira adequada na escola, na 

disciplina em que se especializou, demonstrando que “[...] o que o indicador avalia são as 

docências oferecidas pela escola e por seu corpo professoral [...]” (VITELLI; FRITSCH; 

CORSETTI, 2018, p. 6). Isso interfere diretamente na aprendizagem dos alunos, pois os 

cursos de formação de cada área têm suas especificidades. 

Almeida et al. (2017) constatam que, mesmo com formação superior, se o professor 

atuar em disciplina diferente da sua formação, isso interfere no desempenho do aluno. Os 

autores também indicam a necessidade de políticas que regulamentem os professores de 

acordo com suas áreas de formação nas escolas. Nesse sentido, Alves e Magalhães Júnior 

(2018) evidenciam a formação adequada ainda como um problema, tanto a nível da disciplina 

de atuação quanto em relação à própria formação precária dos professores. 
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O trabalho de Vidal e Vieira (2016) aborda dados de 690 escolas públicas estaduais no 

Ceará.3 Segundo os autores, de acordo com os dados do INEP em 2014, a AFD ainda é um 

problema para todas as instituições (no geral, apenas 50,6% dos docentes encontram-se no 

grupo 1 - formação considerada a mais adequada; e 14,4%, no grupo 5 - sem formação superior 

concluída) e mais ainda, em 1/3 das escolas recortadas para análise, menos da metade dos 

professores pesquisados encontram-se no grupo 1. Seguindo esse raciocínio, Costa e Ghizzo 

(2018) salientam a importância de investimentos em políticas de formação adequadas às 

respectivas disciplinas ministradas pelos professores. 

Em síntese, todos os autores citados fazem uso do indicador de adequação da formação 

docente visando políticas públicas para melhoria da qualidade educacional. Enfatizam a 

importância de o professor ter formação e atuar na sua área específica, sendo isso essencial para 

a aprendizagem do aluno, que precisa de um docente que saiba não apenas o conteúdo da 

disciplina, mas que tenha uma formação pedagógica para ensiná-lo. Dessa forma, “[...] ofertar 

ensino de qualidade requer profissionais bem formados, capacitados para atender às exigências 

de uma educação condizente com as necessidades do mundo moderno” (SILVA; PAIM, 2018, 

p. 24). 

Baseado na literatura sobre a AFD, a hipótese que temos para os resultados deste 

trabalho é que quanto maior o número de docentes no Grupo 1 (considerado o mais adequado), 

maior o percentual de aprovação dos alunos. 

Por fim, fatores que interferem na valorização e dedicação na formação docente 

podem também contribuir nos resultados do índice de regularidade docente, descrito a 

seguir, pois dialogam a respeito da condição dos professores nas escolas. 

 

 

2.2 Índice de Regularidade Docente 

 

 

A rotatividade de professores de uma escola para outra pode ocorrer devido a alguns 

fatores como: nível socioeconômico mais baixo, complexidade de gestão menor, alta 

vulnerabilidade social e educacional (CARRASQUEIRA; KOLINSKI, 2019). Essas autoras 

ainda mencionam que além disso ter como consequência maior rotatividade docente, impacta 

 
3 Apesar desses dados, o Ceará apresenta resultados de destaque em vários indicadores, inclusive de 

aprendizagem, infraestrutura e equidade (VIEIRA; VIDAL, 2016). 
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prejudicando mais os alunos com menor desempenho e nível socioeconômico mais baixo, pois 

os professores têm maior importância na aprendizagem desses alunos.   

Refletindo sobre o bom funcionamento da instituição escolar e a importância do 

professor para que isso ocorra, conforme o modelo conceitual apresentado na seção 2, o PNE 

(2014) se posiciona com a meta 17 que: “retrata a valorização da profissão docente das redes 

públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais 

profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano da vigência do PNE” (PNE, 

2014). Nesse sentido, quando os professores têm estabilidade de poderem dedicar-se a apenas 

uma instituição, podem melhorar sua formação continuada e também, contribuir para que se 

mantenham na escola por um período maior, por não necessitarem procurar por trabalhos que 

ofereçam condições melhores. 

Seguindo essa lógica, a meta 18 vai tratar dos planos de carreira e de efetivação dos 

professores, sendo interessante ressaltar em específico a estratégia 18.3, que visa  

 

realizar, por iniciativa do Ministério da Educação, a cada 2 (dois) anos a partir do 

segundo ano de vigência deste PNE, prova nacional para subsidiar os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, mediante adesão, na realização de concursos 

públicos de admissão de profissionais do magistério da educação básica pública. 

(PNE, 2014) 

 

Como os concursos são uma maneira de efetivar professores nas escolas, podem garantir 

maior regularidade do quadro de docentes. Isso é importante porque quando falamos em 

regularidade docente, pensamos em experiência do professor frente a questões e conflitos 

cotidianos presentes em determinada instituição escolar. Nessa perspectiva, de acordo com Leal 

(2012) no glossário Portal dos Professores, com o descritor “professor experiente”: 

 

[...] experiência é resultante da ideia de que as pessoas interagem, continuamente, com 

o ambiente de modo a conseguirem adaptar suas ações neste meio. A experiência, 

nesse sentido, não pode ser considerada como uma simples reprodução de situações 

já presenciadas: há de haver uma interação, ativa, reflexiva e continua entre todos os 

membros da comunidade escolar para que consigam transformar e constituir o seu 

processo de ensino e aprendizagem[...] Tais elementos circunscrevem a ação docente 

de modo que, juntamente aos conhecimentos, à sensibilidade, à intencionalidade, ao 

senso crítico, ao poder de adaptação, à contextualidade de cada ambiente de trabalho, 

à motivação e ao trabalho coletivo com os demais membros da comunidade escolar é 

possível que professores e professoras consigam exercer sua profissão com maior 

fluidez, perícia e segurança. (LEAL, 2012) 

 

Diante da notoriedade que se deve ao tempo de atuação do docente em uma instituição, 

considerando tal literatura, o INEP construiu o indicador denominado Índice de Regularidade 

Docente (IRD), que é guiado pela nota técnica nº 11/ 2015, que consiste na regularidade em 
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que os professores se mantêm na mesma escola no período de cinco anos. O IRD compreende 

uma escala de 0 a 5: quanto menor o tempo em que o educador atua em determinada escola, 

mais próximo de 0, e quanto maior o tempo na escola, mais próximo de 5, indicando menor 

rotatividade de professores na escola (COUTO, 2017). Sua relevância é perceptível pelo fato 

de que através dele é possível saber se os professores da instituição dão continuidade aos seus 

projetos e ações educativas. Logo: 

 

O IRD é calculado com base em dois itens: Pontuação por Presença (PP) e Pontuação 

por Regularidade (PR). A pontuação por presença pontua todos os anos em que o 

professor i esteve na escola j – com maior pontuação para os anos mais recentes – 

enquanto a pontuação por regularidade dá pontuação bônus quando o professor atua 

na escola em anos consecutivos. Apesar de o IRD ser calculado para os professores, 

o INEP disponibiliza tal indicador por escola. (FRIO; FRANÇA, 2019, p. 2) 

 

Portanto, esse indicador avalia se o quadro de professores em determinada escola é 

estável, por meio de uma média do IRD por instituição, diante do seu quadro de profissionais 

(INEP, 2015). Assim, quando há maior regularidade, parte-se do pressuposto de que há maior 

experiência e tempo na instituição para conhecer seu funcionamento e seus alunos, atuar de 

forma mais condizente com o ambiente e estar mais próximo da comunidade escolar. Esses 

fatores, presentes no cotidiano da instituição, fazem parte de uma rotina que é mais facilmente 

adaptada por profissionais regularmente presentes no local. Por esse motivo, a regularidade 

docente interfere tanto na forma de lidar com os alunos, quanto de solucionar problemas 

(SILVA; PAIM, 2018).  

Américo e Lacruz (2017) e Lacruz, Américo e Carniel (2019) apresentam uma forte 

correlação entre o rendimento dos alunos na Prova Brasil e regularidade docente nas escolas: 

quanto maior o IRD nas instituições, maiores as notas na Prova Brasil. Além disso, sinalizam 

problemas como a falta de valorização da carreira docente e incentivam a criação de políticas 

públicas que proporcionem maior emancipação na atuação dos professores. 

E ainda, Costa e Ghizzo (2018) constatam que o problema de regularidade nas 

escolas pode se dar pela ausência da atratividade da carreira docente. Isso é bem claro na 

pesquisa de Silva e Paim (2018), que alertam: 

 

Estes profissionais também devem ter seus direitos garantidos, ter condições de 

exercer suas atividades dentro da sua área de formação, atender número adequado de 

alunos e turmas, dentro de uma mesma escola, pois estes são requisitos básicos para 

uma educação de melhor qualidade. A docência também requer garantias, 

reconhecimento, valorização e condições mínimas de trabalho, como todas as outras 

profissões. A necessidade de trabalhar deslocando-se entre duas ou mais escolas para 

completar o quadro de horas semanais, como forma de ampliar os ganhos mensais, 

não permite aos docentes o tempo de dedicação necessário ao bom desempenho dos 
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alunos, nem seu desenvolvimento profissional e pessoal, devendo assim, serem 

consideradas tais situações, pois reverberam nos resultados dos processos e das 

avaliações, de forma negativa. (SILVA; PAIM, 2018, p. 2) 

 

No artigo de Vidal e Vieira (2016), é apontado como problema, mesmo para uma baixa 

rotatividade docente, o alto número de professores com cargo temporário que ainda é comum 

identificar nas escolas. Desse modo, pensando outros fatores ao analisar o IRD, Martins et al. 

(2018) manifestam que: 

 

Sobre a rotatividade do corpo docente, devem ser considerados os fatores que 

motivam a escolha de determinadas escolas pelos professores, em detrimento de 

outras, tendo em vista que condicionantes extraescolares – ambiente socioeconômico, 

cultural, composição demográfica da população – influenciam escolhas dos 

profissionais que podem, por direito adquirido em planos de carreira, estatutos do 

magistério e/ou demais legislações pertinentes ao exercício do magistério em âmbito 

municipal, transferir-se para unidades próximas de locais considerados mais seguros 

para trabalhar e com menor incidência de problemas sociais. (MARTINS, et al., 2018, 

p.1055) 

 

Uma perspectiva relatada por Frio e França (2019) é que a rotatividade de docentes 

dentro de uma mesma cidade é maior ao compará-la com lugares diferentes, mais distantes. E 

ainda, ressaltam que “Os principais motivos de evasão dos professores são a oferta de maiores 

salários, a insatisfação com a docência e/ou escola e sair da docência para outras carreiras [...]” 

(FRIO; FRANÇA, 2019, p. 3). 

Outro fator essencial em relação ao IRD é a reprovação, como Couto (2017) enfatiza: 

 

[...] os resultados demonstram que à medida que regularidade no quadro de 

professores aumenta, menor é a chance reprovação (média 0,93 / alta 0,87), sendo que 

o maior efeito da regularidade na reprovação ocorre em escolas com quadros mais 

regulares (-0,14), ou seja, em escolas com quadro de professores menos rotativo a 

chance de reprovar é 13% menor se comparado com escolas que possuem quadro de 

professores mais rotativo. (COUTO, 2017, p.100) 

 

Diante de tantos fatores decisivos para uma carreira docente regular, dentro do ambiente 

escolar, é possível dizer que todos os autores percebem dificuldades na regularidade de docentes 

em seus estudos, demonstrando que devem ser criadas políticas públicas direcionadas para a 

valorização do professor e de sua atuação. Isso poderá proporcionar maiores chances de 

aumento da qualidade do ensino oferecido aos alunos e maior segurança na profissão docente. 

Segundo a literatura sobre o IRD, nesta dissertação, o esperado em relação aos 

resultados é que quanto maior o IRD, maiores as taxas de aprovação das escolas. 
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2.3 Índice de Complexidade de Gestão 

 

 

Duarte e Junqueira (2010), ao analisarem o papel do “gestor educacional/gestor 

escolar”, indicam que a organização interna tem relação direta com o desempenho dos alunos, 

pois os gestores têm o compromisso de proporcionar um ambiente com condições favoráveis 

para o ensino, coordenando e articulando as demandas da instituição. Por esse motivo é 

importante conhecer a complexidade da instituição, para compreender diferentes aspectos do 

trabalho do gestor. 

Diante do modelo conceitual na seção “Indicadores Educacionais” deste trabalho, o 

trabalho de gestão é essencial para o funcionamento adequado das escolas. Para isso, depende 

de algumas informações sobre a instituição, como: a estrutura, a capacidade de atendimento, o 

número de turnos, entre outros. É importante dizer que esses fatores correspondem à 

complexidade da escola e que quanto mais complexa, maior pode ser a dificuldade do gestor 

frente à instituição. Uma vez que, o PNE com a meta 2, visa universalizar o ensino fundamental 

para todos os estudantes de 06 a 14 anos, para que consigam concluir a etapa em idade 

adequada, é necessário para que isso seja possível,  que a escola esteja preparada para receber 

os alunos. Portanto, a análise e o conhecimento dos fatores intraescolares, para considerar a 

realidade de cada instituição, são imprescindíveis. 

Em vista disso, reconhece-se a necessidade de conhecer a realidade de cada instituição 

escolar, para auxiliar na compreensão do rendimento dos alunos. Logo, o INEP possui o 

indicador de Índice de Complexidade de Gestão (ICG), descrito na nota técnica nº 040/ 2014, 

que resume em apenas uma medida quatro categorias: porte da escola; número de turnos de 

funcionamento; complexidade das etapas ofertadas pela escola; e número de 

etapas/modalidades oferecidas (INEP, 2014). Esse indicador é classificado em níveis de 1 a 6, 

sendo que quanto maior o nível, maior a complexidade da escola. Descrevemos os níveis 

detalhadamente a seguir: 

 

• Nível 1: Escolas que, em geral, possuem porte inferior a 50 matrículas, funcionam em 

único turno, ofertam uma única etapa de ensino e apresentam a Educação Infantil ou os 

anos iniciais como etapa mais elevada;  
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• Nível 2: Escolas que, em geral, possuem porte entre 50 e 300 matrículas, funcionam em 

2 turnos, com oferta de até 2 etapas de ensino e apresentam a Educação Infantil ou os 

anos iniciais como etapa mais elevada;  

• Nível 3: Escolas que, em geral, possuem porte entre 50 e 500 matrículas, funcionam em 

2 turnos, com oferta de 2 ou 3 etapas de ensino e apresentam os anos finais como etapa 

mais elevada;  

• Nível 4: Escolas que, em geral, possuem porte entre 150 e 1000 matrículas, funcionam 

em 2 ou 3 turnos, com oferta de 2 ou 3 etapas de ensino e apresentam o Ensino Médio, 

a Educação Profissional ou a EJA como etapa mais elevada;  

• Nível 5: Escolas que, em geral, possuem porte entre 150 e 1000 matrículas, funcionam 

em 3 turnos, com oferta de 2 ou 3 etapas de ensino e apresentam a EJA como etapa mais 

elevada;  

• Nível 6: Escolas que, em geral, possuem porte superior a 500 matrículas, funcionam em 

3 turnos, com oferta de 4 ou mais etapas de ensino e apresentam a EJA como etapa mais 

elevada. (INEP, 2014) 

 

Portanto, por ser um indicador que aborda categorias importantes e revela dados sobre 

as instituições de ensino, “O indicador de complexidade da gestão do Inep sintetiza as variáveis 

já apresentadas da dimensão “atendimento” (etapa, tipo de oferta, número de alunos), mas inclui 

também outras variáveis do Censo Escolar, como modalidades de ensino e turno [...]” (ALVES; 

XAVIER, 2018, p. 724). Dessa maneira,  

 

Em uma escala que vai de 1 a 6, mede-se o grau de complexidade exigido na 

organização interna da escola, tanto em termos administrativos quanto pedagógicos, 

aspectos centrais a serem observados quando da discussão sobre a relevância e as 

funções de coordenadores pedagógicos na gestão escolar. (MOEHLECKE, 2017, p. 

230) 

 

O ICG é um indicador que também pode auxiliar na contextualização dos resultados de 

avaliações e na análise de contextos das escolas de forma mais ampla (VITELLI; FRITSCH; 

CORSETTI, 2018). Nessa lógica, diante das condições que o indicador revela sobre a escola, 

pode-se evidenciar associações entre o desempenho do aluno e o nível de complexidade. Por 

certo, ainda é preciso salientar que, sendo um fator intraescolar, é necessário discutir a 

significativa importância das condições de ensino que a escola oferece aos seus alunos. 

O trabalho de Vidal e Vieira (2016) argumenta que: “A complexidade da gestão nas 

escolas de ensino médio regular é maior não apenas pela quantidade de alunos, mas pela 
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diversidade de níveis e de etapas de escolaridade oferecidas e de turnos de funcionamento” 

(VIDAL; VIEIRA, 2016, p. 118-119). 

Um consenso apresentado nos trabalhos revisados é que, quanto maior a 

complexidade de gestão das escolas, maior a heterogeneidade dos alunos presentes nas 

instituições. Isso pode dificultar o aprendizado dos estudantes, pois as demandas para 

solucionar problemas e lidar com alunos de diferentes faixas etárias,  e diferentes níveis 

socioeconômicos, entre outras características, exigem atenção e esforços extras dos 

profissionais nas instituições, na maioria dos estudos relacionados. Por outro lado, na 

perspectiva do estudo de Alves e Xavier (2018), quando se trata do índice de 

complexidade de gestão em relação a indicadores de infraestrutura, quanto maior a 

complexidade, maior a infraestrutura. 

Diante da literatura apresentada sobre o ICG, nossa hipótese é de que quanto maior 

a complexidade da escola, menores os percentuais de aprovação. 

 

 

2.4 Índice de Nível Socioeconômico 

 

 

O nível socioeconômico é muito importante na Educação por causa da sua forte 

associação com o desempenho dos estudantes. Nesse sentido, existe um consenso sobre esse 

indicador educacional: pesquisas brasileiras e estrangeiras já apontaram de maneira muito 

consistente evidências da forte associação entre NSE e desempenho dos alunos (MATIAS, 

2018; SIRIN, 2005; SOARES; COLLARES, 2006; WHITE, 1982). Por esse motivo, 

precisamos utilizar o nível socioeconômico em pesquisas educacionais, visando resultados mais 

justos e contextualizados.   

O Brasil ainda é um país com fortes desigualdades econômicas e sociais e isso é algo 

que interfere no desenvolvimento do país como um todo, em específico, na vida e trajetória dos 

brasileiros desde crianças (ROAZZI; DIAS; ROAZZI, 2006).  

Como sujeito central do seu processo de aprendizagem, o aluno deve ter considerada a 

sua realidade com suas particularidades culturais, sociais, raciais, econômicas, entre outras. 

Assim, nesta seção, temos como foco o nível socioeconômico das escolas. 

O inciso III do Art. 2º do PNE, implica na “superação das desigualdades educacionais, 

com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação” 
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(PNE, 2014). Com isso, podemos considerar a importância de analisar as diferenças de nível 

socioeconômico nas instituições de ensino e se as mesmas, interferem no direito de 

aprendizagem do aluno, também garantido pela Constituição de 1988. 

De acordo com o QEdu (2021):  

 

Nas pesquisas educacionais o debate sobre classes e estratos sociais é um tema central, 

não só porque a educação é uma das dimensões fundamentais nos estudos de 

estratificação e mobilidade social, mas, também, devido à forte correlação entre 

resultados escolares e o nível socioeconômico e cultural das famílias, comprovada por 

ampla evidência empírica em vários países do mundo desde meados dos anos 1960 e 

também no Brasil. (QEdu, 2021) 

 

Tendo em vista a necessidade de abordar as diferenças existentes dentro do espaço 

escolar e que essas diversidades interferem no aprendizado dos estudantes, foi construído 

pelo INEP o indicador de Índice de Nível Socioeconômico (INSE). O INSE corresponde 

às condições econômicas dos alunos das escolas, obtendo informações sobre a 

escolaridade de seus pais e os bens que possuem por meio de questionários de avaliações 

externas que os estudantes respondem (BRASIL, 2019). O INSE é descrito em oito níveis:4 

 

1. Este é o nível inferior da escala, no qual os estudantes têm dois ou mais desvios-padrão 

abaixo da média nacional do INSE. Considerando a maioria dos estudantes, o 

pai/responsável não completou o 5º ano do ensino fundamental e a mãe/responsável tem 

o 5º ano do ensino fundamental incompleto ou completo. A maioria dos estudantes deste 

nível possui uma geladeira, um ou dois quartos, uma televisão e um banheiro. Mas não 

possuem muitos dos bens e serviços pesquisados (i.e., computador, carro, internet wi-fi, 

mesa para estudar, garagem, microondas, aspirador de pó, máquina de lavar roupa e 

freezer). 

2. Neste nível, os estudantes estão entre um e dois desvios-padrão abaixo da média 

nacional do INSE. Considerando a maioria dos estudantes, a mãe/responsável e/ou o 

pai/responsável tem o 5º ano do ensino fundamental incompleto ou completo. A maioria 

possui uma geladeira, um ou dois quartos, uma televisão e um banheiro. Mas não 

possuem muitos dos bens e serviços pesquisados, exceto uma parte dos estudantes deste 

nível passa a ter freezer, máquina de lavar roupa e três ou mais quartos para dormir em 

sua casa. 

 
4Esses níveis do INSE na nota técnica de 2019 apresentam mais itens do que a referente ao ano de 2015. 
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3. Neste nível, os estudantes estão entre meio e um desvio-padrão abaixo da média 

nacional do INSE. Considerando a maioria dos estudantes, a mãe/responsável e o 

pai/responsável têm o ensino fundamental incompleto ou completo e/ou ensino médio 

completo. A maioria possui uma geladeira, um ou dois quartos, uma televisão, um 

banheiro, internet wi-fi e máquina de lavar roupas, mas não possui computador, carro, 

garagem e aspirador de pó. Parte dos estudantes passa a ter também freezer e forno de 

micro-ondas. 

4. Neste nível, os estudantes estão até meio desvio-padrão abaixo da média nacional do 

INSE. Considerando a maioria dos estudantes, a mãe/responsável e o pai/responsável 

têm o ensino fundamental incompleto ou completo e/ou ensino médio completo. A 

maioria possui uma geladeira, um ou dois quartos, um banheiro, internet wi-fi, máquina 

de lavar roupas e freezer, mas não possui aspirador de pó. Parte dos estudantes deste 

nível passa a ter também computador, carro, mesa de estudos, garagem, forno de micro-

ondas e uma ou duas televisões. 

5. Neste nível, os estudantes estão até meio desvio-padrão acima da média nacional do 

INSE. Considerando a maioria dos estudantes, a mãe/responsável tem o ensino médio 

completo ou ensino superior completo, o pai/responsável tem do ensino fundamental 

completo até o ensino superior completo. A maioria possui uma geladeira, um ou dois 

quartos, um banheiro, wi-fi, máquina de lavar roupas, freezer, um carro, garagem, forno 

de micro-ondas. Parte dos estudantes deste nível passa a ter também dois banheiros. 

6. Neste nível, os estudantes estão de meio a um desvio-padrão acima da média nacional 

do INSE. Considerando a maioria dos estudantes, a mãe/responsável e/ou o 

pai/responsável têm o ensino médio completo ou o ensino superior completo. A maioria 

possui uma geladeira, dois ou três ou mais quartos, um banheiro, wi-fi, máquina de lavar 

roupas, freezer, um carro, garagem, forno de micro-ondas, mesa para estudos e aspirador 

de pó. Parte dos estudantes deste nível passa a ter também dois ou mais computadores 

e três ou mais televisões. 

7. Neste nível, os estudantes estão de um a dois desvios-padrão acima da média nacional 

do INSE. Considerando a maioria dos estudantes, a mãe/responsável e/ou o 

pai/responsável têm ensino médio completo ou ensino superior completo. A maioria 

possui uma geladeira, três ou mais quartos, um banheiro, wi-fi, máquina de lavar roupas, 

freezer, um carro, garagem, forno de micro-ondas, mesa para estudos e aspirador de pó. 

Parte dos estudantes deste nível passa a ter também dois ou mais carros, três ou mais 

banheiros e duas ou mais geladeiras. 
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8. Este é o nível superior da escala, no qual os estudantes estão dois desvios-padrão ou 

mais acima da média nacional do INSE. Considerando a maioria dos estudantes, a 

mãe/responsável e/ou o pai/responsável têm ensino superior completo. Além de 

possuírem os bens dos níveis anteriores, a maioria dos estudantes deste nível passa a ter 

duas ou mais geladeiras, dois ou mais computadores, três ou mais televisões, três ou 

mais banheiros e dois ou mais carros. (BRASIL, 2019) 

 

Para auxiliar na interpretação dos resultados do INSE, são consideradas como categorias 

de nível socioeconômico: Nível 1: Mais Baixo; Nível 2: Baixo; Nível 3: Médio-Baixo; Nível 

4: Médio; Nível 5: Médio-Alto; Nível 6: Alto e Nível 7: Mais Alto (ALVES; SOARES; 

XAVIER, 2014). Dessa forma, Alves, Soares e Xavier (2014) afirmam que o nível 

socioeconômico pode ser utilizado para descrever desigualdades educacionais entre estudantes, 

instituições de ensino e cidades.  

As desigualdades existentes nas escolas podem dificultar o aprendizado dos alunos e o 

indicador de nível socioeconômico é muito relevante nesse aspecto. Soares e Andrade (2006), 

sob a perspectiva da equidade, analisaram se as escolas conseguiram reduzir os impactos do 

INSE. Os autores afirmam que: “Idealmente não basta que a escola seja boa; ela deve ser boa 

para todos os seus alunos, independentemente do nível econômico, cor da pele e gênero” 

(SOARES; ANDRADE, 2006, p. 110).  

O INSE é um indicador fundamental para contextualizar o desempenho dos estudantes 

para que não haja interpretações equivocadas diante de resultados nas avaliações externas, 

delimitando a qualidade educacional por meio apenas do valor do IDEB e assim formando 

rankings das escolas (ALVES; SOARES; XAVIER, 2014; MATOS; RODRIGUES, 2016). Isso 

mostra a necessidade de contextualização dos resultados, por ser imprescindível a consideração 

da diversidade das escolas e como interferem nos resultados e no aprendizado dos alunos. 

Nessa perspectiva, Matos e Rodrigues (2016) analisam a relação do nível 

socioeconômico com as metas do IDEB, apresentando evidências de que nos anos finais os 

resultados do INSE não implicam que estudantes com condições mais favoráveis tenham maior 

probabilidade de alcançar as metas do IDEB. Já nos anos iniciais do E.F., essa hipótese se 

confirma. No entanto, os autores destacam que a análise da relação entre as metas do IDEB e o 

INSE são um pouco diferentes da análise da associação direta entre os dois índices. 

Os resultados do IDEB são relacionados diretamente ao INSE dos alunos, uma vez que 

escolas com maior nível socioeconômico tendem a ter melhores resultados e as instituições com 

menor INSE têm mais dificuldade em atingir as suas metas (ALVES; SOARES, 2013).  



47 
 

 

Em meio às discussões sobre as desigualdades sociais e a qualidade do ensino ofertado 

na escola para aumentar o desempenho dos alunos, existe um problema, pois aumentar a 

qualidade não implica diminuir as diferenças (ALVES; SOARES; XAVIER, 2016). Dessa 

forma, para esses autores, as desigualdades do INSE são grandes diante das escolas municipais 

e estaduais analisadas. Nessa perspectiva, estudos indicam que o aumento da qualidade pode 

favorecer o desempenho dos alunos que são mais estáveis economicamente e socialmente e 

continuar segregando os estudantes mais pobres (ALVES; SOARES; XAVIER, 2016; 

SOARES; DELGADO, 2016). 

Diante dos altos índices de desigualdades no Brasil, elas estarão sempre presentes no 

meio educacional, diminuindo as oportunidades para os estudantes mais pobres (SOARES; 

DELGADO, 2016). Ferrão et al. (2018) relatam a importância de combater as desigualdades 

nos anos iniciais do ensino fundamental, pois seus resultados mostram que os desempenhos dos 

alunos com menor INSE, já estavam baixos desde o início do processo de escolarização. 

A maior parte da literatura apresentada neste trabalho para esse indicador se refere a 

estudos sobre o ensino fundamental. Entretanto, é interessante ressaltar que o INSE é essencial 

para verificar as desigualdades e a inclusão em todas as etapas de ensino, inclusive no ensino 

superior, indicando, por exemplo, se as políticas de cotas são bem aplicadas na universidade 

(atendimento, dentre outros fatores, aos alunos de baixo NSE) e quais cursos privilegiam alunos 

de NSE alto ou baixo (RODRIGUES; MATOS; FERREIRA, 2017).  

Por fim, a literatura é consensual em afirmar a importância do uso do nível 

socioeconômico para contextualizar realidades das instituições e como forma de analisar as 

desigualdades frente ao aprendizado dos alunos (ALMEIDA, 2015; ALVES; SOARES; 

XAVIER, 2014; ALVES; SOARES, 2013; FERRÃO; et al., 2018; MATOS; RODRIGUES, 

2016). Também alertam para a necessidade da implementação de políticas sociais e 

educacionais realmente eficazes. Diante do exposto, fica evidente que: “Um sistema 

educacional só pode ser dito de qualidade se suas desigualdades são também consideradas na 

análise de seu desempenho” (ALVES; SOARES, 2013, p. 190). 

Baseado na literatura sobre o INSE, a nossa hipótese para esta pesquisa é de que, 

conforme aumenta o nível socioeconômico da escola, aumenta também a taxa de aprovação. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada para alcançar o objetivo deste 

estudo, que consiste em analisar as características contextuais das escolas públicas de 

Ensino Fundamental (EF) da cidade de Mariana e sua associação com as taxas de 

rendimento. Conforme descrito na introdução, essas escolas serão comparadas quanto aos 

seguintes indicadores: adequação da formação docente, índice de regularidade docente, 

índice de complexidade de gestão, nível socioeconômico e taxas de rendimento, referentes 

aos anos de 2015 a 2019. Estes dados estão disponíveis no site do INEP, com acesso livre, 

por escola e por níveis agregados (municípios, estados, Distrito Federal, e para todo o 

Brasil), organizados por dependência administrativa (municipal, estadual e privada) e 

localização (urbana e rural). No site do INEP estão também as notas técnicas que foram 

sumarizadas nos capítulos 1 (taxas de rendimento) e 2 (indicadores contextuais).   

Nesta pesquisa, analisamos os indicadores referentes às escolas públicas estaduais 

e municipais do Município de Mariana que oferecem os anos iniciais do ensino 

fundamental, ou anos finais, ou as duas etapas. No site do INEP, verificou-se a quantidade 

de escolas de ensino fundamental em funcionamento entre 2015 e 2019. Em 2015 e 2016, 

Mariana contava com 29 escolas públicas de E. F. Nos anos de 2017, 2018 e 2019, o número 

caiu para 28 escolas. 

Os indicadores educacionais referentes às escolas de Mariana foram organizados em 

planilhas no Excel por indicador e por escolas dentro do município, nos anos de 2015 a 2019, 

exceto o indicador de Índice de Nível Socioeconômico (INSE) disponível somente para 2015 e 

2019. Essas planilhas foram a base para a construção das tabelas comparativas e gráficos. As 

taxas de rendimento do INEP são divulgadas por etapa de ensino e os demais indicadores 

são calculados por escola. Vale ressaltar que, nem sempre todas as escolas têm resultados em 

todos os indicadores. Por este motivo, abaixo da fonte de cada tabela, estão indicadas notas 

quando houver escolas sem dados em determinado ano e cidade (Apêndice B). 

O Quadro 1 descreve as propriedades dos indicadores educacionais empregados 

neste trabalho. 
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Quadro 1: Descrição dos indicadores educacionais 

Indicadores 

Educacionais 

Fonte dos 

dados 

Anos Escala Valores/categorias 

Taxa de rendimento – 

aprovação dos anos 

iniciais/ anos finais 

Censo 

Escolar 

2015 a 

2019 

Contínua  0 a 100%. 

Taxa de rendimento – 

reprovação dos anos 

iniciais / anos finais 

Censo 

Escolar 

2015 a 

2019 

Contínua 0 a 100%. 

Taxa de rendimento – 

abandono dos anos 

iniciais/ anos finais 

Censo 

Escolar 

2015 a 

2019 

Contínua 0 a 100%. 

Adequação da 

formação docente da 

escola 

Censo 

Escolar 

2015 a 

2019 

Contínua Cinco categorias: Grupos 1 a 5, 

sendo o grupo 1 o mais adequado 

(ver descrição na seção 2.1). 

Apresenta o percentual em cada 

grupo por escola. O indicador é 

apresentado na escala contínua 

por meio dos valores: 0 a 100%. 

Regularidade docente 

da escola 

Censo 

Escolar 

2015 a 

2019 

Contínua Escala de 1 a 5, de menor à maior 

regularidade. 

Complexidade de 

gestão da escola  

Censo 

Escolar 

2015 a 

2019 

Ordinal Escala de 1 a 6, de menor à maior 

complexidade. 

Índice de Nível 

Socioeconômico da 

escola (INSE) 

Saeb e 

Enem 

(2015)  

Saeb (2019) 

2015 e 

2019 

Contínua  A escala original do INSE varia 

de 0 a 100 pontos em 2015 e em 

2019 de 0 a 10.  

Fonte: Elaborado pela autora (2022), a partir dos dados: Censo Escolar (2015 a 2019); Enem (2015); Saeb (2015 

e 2019).  

 

É importante dizer que, para analisar o indicador de adequação da formação docente 

(AFD), usamos somente o percentual de docentes do Grupo 1, que corresponde à formação 

considerada a mais adequada. A distribuição dos percentuais dos outros grupos de AFD por 

escola está nas tabelas B-9 a B-13 do Apêndice B.  

Com a finalidade de analisar os dados, utilizaremos estatísticas descritivas, como 

medidas de posicionamento de dados (médias, medianas e percentis), incluindo 

representações gráficas dos dados, tais com boxplots, gráficos de linhas e de dispersão.  

Analisamos as médias das taxas de rendimento, a mediana e a distribuição por quartis. 

Boxplots (também chamados de gráficos de caixas) foram gerados para descrever a distribuição 

dos indicadores no município. Para analisar a associação entre as taxas de rendimento e os 

outros indicadores contextuais, realizamos análises de correlação linear de Pearson. Quando 

uma variável interfere positivamente no valor da outra, ou seja, o valor das duas aumentam, 

pode-se dizer que se tem uma correlação positiva. Por outro lado, quando uma diminui ao 

aumentar a outra variável, há uma correlação negativa entre elas. O valor 0 (zero) indica 

ausência de correlação entre as variáveis. Dessa forma, temos uma medida do grau de 
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associação entre duas variáveis. Vale ressaltar aqui que, consideraremos um nível de 5% de 

significância estatística para testar a existência de correlações, isto é, toda vez que a estatística 

denominada p-valor for menor ou igual a 5%, consideraremos a presença de correlação 

significativa entre as variáveis consideradas. A escolha desses procedimentos e a análise foi 

baseada na consulta à Field (2009).   

Utilizamos os softwares Microsoft Excel 2021 e Minitab 19, a fim de facilitar os 

cálculos das estatísticas descritivas e a elaboração dos gráficos. Esses gráficos foram colocados 

em tabelas de acordo com o indicador em todos os cinco anos, para facilitar as análises e 

comparações. 

Por fim, no Apêndice A deste trabalho há a representação do gráfico boxplot, para que 

seja melhor compreendido e as tabelas com dados completos sobre as escolas de Mariana 

encontram-se no Apêndice B. As análises são apresentadas no capítulo a seguir. 
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4 ANÁLISES E DISCUSSÕES DOS INDICADORES EDUCACIONAIS   

 

 

Neste capítulo, buscamos responder às perguntas de pesquisa dessa dissertação, a 

saber: como as taxas de rendimento das escolas de ensino fundamental de Mariana variam ao 

longo dos anos? Como as taxas de rendimento estão associadas a outros indicadores contextuais 

(adequação da formação docente, índice de regularidade docente, índice de complexidade de 

gestão e índice de nível socioeconômico)? Para isso, primeiramente, apresentamos uma breve 

descrição das taxas de rendimento de Mariana no período de 2015 a 2019, nas escolas 

públicas. Depois, analisaremos a relação da aprovação com os indicadores contextuais. 

 

 

4.1 Taxas de rendimento do município de Mariana  

 

 

Dentre as escolas públicas de ensino fundamental (EF) de Mariana, em 2015 – 

primeiro ano da série analisada –, o número total de escolas municipais de ensino 

fundamental somou 19, sendo que nove ofertam somente os anos iniciais, três, somente 

os anos finais e sete, as duas etapas. No último ano da série, esses padrões se modificaram. 

Em 2019, o número total de escolas municipais de ensino fundamental somou 18, as 

escolas que ofertam somente os anos finais continuam sendo três, porém uma escola que 

atendia aos anos iniciais fechou (apresentou dados até 2016). 

As escolas que ofertam os anos finais e as duas etapas não variaram. Nas escolas 

estaduais, tanto em 2015 quanto em 2019, o total é dez, sendo que duas ofertam apenas 

os anos iniciais, outras duas somente os anos finais e seis, as duas etapas.  

É relevante dizer que a EM de Mundinho, fechada em 2017, era localizada no 

distrito de Paracatu. Essa localidade foi uma das mais devastadas pelo rompimento da 

barragem no final de 2015. 

As escolas de Paracatu e Bento Rodrigues, que pertenciam a distritos, foram transferidas 

para Mariana desde o rompimento da barragem. No entanto, elas permanecem como localização 

rural no INEP. 

Na média das escolas públicas de Mariana, conforme pode ser observado no 

Gráfico 1, entre 2015 e 2019, nos anos iniciais do EF, a taxa de aprovação melhorou e a 
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taxa de reprovação caiu quase pela metade. A taxa de abandono, que já não era alta nessa 

etapa, chegou a um valor próximo de zero, em 2019. Para os anos finais, merece registro 

que a taxa de abandono também caiu, mas a taxa de reprovação aumentou e a de aprovação 

se manteve estável quando comparamos 2015 e 2019, conforme pode ser verificado no 

Gráfico 2.   

Um resultado que chama atenção no Gráficos 1 e 2 é que o ano com a mais baixa 

taxa de aprovação, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais, é 2016, ano posterior ao 

do desastre da barragem do Fundão. Porém, não foi o abandono que mais cresceu, mas a 

reprovação. Já o abandono foi mais alto no primeiro ano da série (2015) e voltou a crescer 

em 2017, nos anos iniciais do EF, dois anos após o desastre (Gráfico 1). 

  

Gráfico 1: Evolução das taxas de aprovação, reprovação e abandono nas escolas públicas – 

anos iniciais - Mariana MG - 2015 a 2019 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021), a partir dos dados do INEP (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019).  
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Gráfico 2: Evolução das taxas de aprovação, reprovação e abandono nas escolas públicas – 

anos finais - Mariana MG - 2015 a 2019 

 

     Fonte: Elaborado pela autora (2021), a partir dos dados do INEP (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019).  

 

O Gráfico 3 apresenta os boxplots para a taxa de aprovação dos anos iniciais e finais das 

escolas públicas de Mariana, entre 2015 e 2019. Os valores da mediana – linhas centrais das 

caixas verticais – são mais elevados nas caixas azuis, que representam os anos iniciais, do que 

nas caixas laranjas, que representam os anos finais. Isso indica taxas de aprovação maiores nos 

anos iniciais. Além disso, podem ser notados: (a) o percentil dos menores 25% índices de 

aprovação, ilustradas pelas bordas inferiores das caixas verticais; (b) o percentil dos maiores 

25% índices de aprovação, representadas pelas bordas superiores destas caixas; (c) os menores 

e maiores percentuais de aprovação, considerados não atípicos, representados pelos traços 

verticais; e, (d) os valores considerados discrepantes (atípicos), representados por asteriscos. 

O Gráfico 3 ilustra também que as escolas dos anos iniciais são mais homogêneas que 

as escolas dos anos finais, isto é, tem menos variabilidade. Cabe ressaltar que essa tendência de 

maior homogeneidade dos anos iniciais foi crescente no período analisado. As caixas azuis em 

2015 e 2016 eram maiores e nesse último ano havia mais escolas com valores muito extremos. 

Nos anos seguintes, as caixas azuis ficaram menores (com exceção de 2016) e os valores 
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extremos ficaram bem mais próximos das tendências centrais. Nos anos finais, as caixas 

laranjas maiores indicam maior heterogeneidade entre as escolas de Mariana.  

 

Gráfico 3: Aprovação das escolas públicas de ensino fundamental de Mariana (2015 a 2019) 

Fonte: Elaborado pela autora (2021), a partir dos dados do INEP (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019). 

 

O Gráfico 4 apresenta os boxplots para a taxa de reprovação dos anos iniciais e finais 

do EF das escolas públicas de Mariana, de 2015 a 2019. Consistentemente, o padrão é muito 

semelhante aos observados no gráfico 4, porém, no sentido contrário. É um resultado espelhado. 

Isto é, as caixas azuis, que representam os anos iniciais, estão no extremo inferior do eixo Y e 

são menores, o que significa que as taxas de reprovação estão constritas em um intervalo menor 

do que o observado em relação aos anos finais. Para os anos finais, a tendência é de estabilidade 

em valores altos, sendo o ano de 2016, o ano em que foram observadas distribuições de valores 

mais altos.  
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Gráfico 4: Reprovação das escolas públicas de ensino fundamental de Mariana (2015 a 2019) 

Fonte: Elaborado pela autora (2021), a partir dos dados do INEP (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019).  

 

O Gráfico 5 apresenta os boxplots para o indicador taxa de abandono, que complementa 

o quadro das taxas de rendimento das escolas públicas de EF de Mariana. A tendência das 

distribuições é decrescente e, como nos gráficos anteriores, as distribuições são mais 

homogêneas nos anos iniciais. Contudo, tanto nos anos finais quanto nos anos iniciais, algumas 

escolas se destacam pelos seus valores extremos e requerem atenção.   
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Gráfico 5: Abandono das escolas públicas de ensino fundamental de Mariana (2015 a 

2019) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021), a partir dos dados do INEP (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019).  

 

Após essas análises iniciais sobre as taxas de rendimento, acrescentamos aqui algumas 

informações adicionais sobre o período analisado. Em 2015, destacamos que sete escolas 

apresentavam 100% de aprovação nos anos iniciais, das quais, duas são municipais (rurais). O 

menor percentual encontrado é da EM de Águas Claras (rural) (87,8%). Nos anos finais, apenas 

duas instituições apresentavam 100% de aprovação, sendo ambas municipais e rurais. No outro 

extremo, o menor percentual foi de uma escola estadual com 77,2%. Já em 2019, nos anos 

iniciais, 14 escolas tinham 100% de aprovação, sendo oito municipais (cinco rurais) e seis 

estaduais. Sendo o menor percentual de uma escola rural (92,3%). Nos anos finais, uma escola 

tinha 100% de aprovação, sendo municipal (rural) e o menor percentual de uma escola 

municipal urbana (72,4%) (Apêndice B).  

Nos anos iniciais, no geral, as taxas de aprovação oscilam, em alguns momentos, entre 

70% e 80%, mas a maioria está acima de 90% em todos os anos. Todas as oito escolas estaduais 

concentram percentuais acima de 90% nos anos iniciais, em todos os anos. Nos anos finais, as 

escolas municipais e estaduais oscilam bastante nos percentuais, mas todas têm percentuais 

acima de 50% em todos os anos, ressaltando que em ambas, prevalecem valores acima de 75%.  
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Nos Gráficos 6, 7 e 8, podemos visualizar os resultados correspondentes à localização 

das escolas. 

É interessante notar no Gráfico 6 que a aprovação dos anos finais é maior nas escolas 

rurais. Entretanto, os anos finais apresentam taxas de aprovação menores quando comparadas 

aos anos iniciais, tanto nas escolas rurais quanto nas urbanas. Outro ponto que chama atenção 

nos anos iniciais é a EM Paracatu de Baixo (que era localizada em uma das áreas mais atingidas 

pela barragem). Ela foi discrepante em 2016 e 2017 (posterior ao rompimento da barragem) por 

seus menores percentuais de aprovação. Por esse motivo, a escola foi destacada no Gráfico. 

 

Gráfico 6: Taxa de aprovação das escolas públicas de ensino fundamental de Mariana (2015 a 

2019), separadas por localização 

Fonte: Elaborado pela autora (2022), a partir dos dados do INEP (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019).  

 

No Gráfico 7, nota-se que a reprovação nos anos iniciais é maior nas escolas rurais 

(com exceção do ano de 2018), sendo o ano de 2016 o que apresenta o maior índice de 

reprovação, tanto nas rurais quanto nas urbanas. Ainda sobre os anos iniciais, novamente 

a EM Paracatu de Baixo é destacada, devido aos maiores percentuais de reprovação nos 

anos posteriores do desastre do rompimento da barragem (2016 e 2017). Já nos anos finais, 
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a reprovação é maior nas escolas urbanas. Vale ainda destacar que 2016 é o ano com o 

maior índice de reprovação das escolas rurais, quando comparado aos outros anos. 

 

Gráfico 7: Taxa de reprovação das escolas públicas de ensino fundamental de Mariana (2015 

a 2019), separadas por localização 

Fonte: Elaborado pela autora (2022), a partir dos dados do INEP (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019).  

 

 

No Gráfico 8, nos anos iniciais, a maioria das escolas com dados de abandono são 

urbanas. Nos anos finais, nota-se que as taxas de abandono diminuíram notavelmente nas 

escolas rurais, quando comparamos 2015 e 2019, sendo que a maior taxa de abandono das 

escolas rurais foi em 2015. Entretanto, apesar das taxas de abandono diminuírem nos anos 

posteriores, vale lembrar que, conforme o Gráfico 7, as taxas de reprovação aumentaram.  
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Gráfico 8: Taxa de abandono das escolas públicas de ensino fundamental de Mariana (2015 a 

2019), separadas por localização 

Fonte: Elaborado pela autora (2022), a partir dos dados do INEP (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019).  

 

Percebe-se que, mesmo com aumento da aprovação no decorrer dos anos em Mariana 

(2015 a 2019), ainda há muito que melhorar principalmente nos anos finais, onde os índices de 

aprovação são menores. Com essas quedas e o aumento das taxas de reprovação, com destaque 

para 2016, não se pode deixar de associar esses fenômenos ao desastre da barragem, que pode 

ter afetado mais algumas instituições do que outras. No entanto, não adotamos métodos nessa 

pesquisa que nos permitam estabelecer um nexo causal. Apenas apresentamos algumas 

evidências que necessitam ser mais aprofundadas em trabalhos futuros.  

 

 

4.2 Relação entre as taxas de rendimento e os indicadores contextuais 

 

 

Nesta seção, analisaremos a relação entre as taxas de rendimento e os indicadores 

educacionais (regularidade docente, adequação da formação docente, complexidade de gestão 

e nível socioeconômico). Utilizamos como estratégia a análise focada nas escolas com 
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observações discrepantes (valores atípicos) e os menores e maiores não atípicos, a partir da 

análise de gráficos de dispersão.  

A Tabela 1 apresenta os valores para as correlações de Pearson entre as taxas de 

aprovação e o índice de regularidade docente (IRD), referentes ao ensino fundamental de 

Mariana – MG, analisadas entre os anos de 2015 e 2019. São apresentados nessa tabela e nas 

seguintes o número de escolas consideradas (N), o intervalo de 95% de confiança para a 

correlação (ρ) e o nível descritivo (p-valor). 

 

Tabela 1: Correlações de Pearson entre as taxas de aprovação e o índice de regularidade 

docente (IRD) – ensino fundamental, Mariana – MG, 2015 a 2019 

Aprovação 
Índice de Regularidade 

Docente (IRD) 
N 

Coeficiente 

da 

Correlação 

IC de 95% para ρ p-valor 

Anos 

Iniciais 

2015 IRD - 2015 26 0,004 (-0,384; 0,390) 0,986 

2016 IRD - 2016 26 -0,203 (-0,547; 0,200) 0,320 

2017 IRD - 2017 25 -0,230 (-0,573; 0,181) 0,268 

2018 IRD - 2018 25 -0,095 (-0,473; 0,312) 0,651 

2019 IRD - 2019 25 -0,198 (-0,550; 0,213) 0,342 

      

Anos Finais 

2015 IRD- 2015 24 -0,080 (-0,468; 0,334) 0,710 

2016 IRD - 2016 24 0,135 (-0,284; 0,511) 0,529 

2017 IRD - 2017 24 0,488 (0,105; 0,745) 0,016 

2018 IRD - 2018 24 0,286 (-0,132; 0,618) 0,175 

2019 IRD - 2019 23 0,105 (-0,321; 0,496) 0,633 

Fonte: Elaborada pela autora (2022), a partir dos dados do INEP (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019). 

Nota: as correlações significativas são aquelas que apresentam p-valores menores que 5%, sendo estas 

realçadas em cor verde. 

 

Observando a Tabela 1, levando-se em conta um nível de 5% de significância, notamos 

correlação significativa somente entre taxa de aprovação e o IRD nos anos finais de 2017. As 

demais correlações são, portanto, estatisticamente não significativas. Contudo, é válida a 

consulta à tabela B-15 do Apêndice B, para ter acesso aos percentuais de regularidade docente 

por escola, de forma mais detalhada, referentes aos anos 2015 a 2019.  

Nossa hipótese pela literatura era de que, na medida em que aumenta a regularidade 

docente, aumenta a aprovação. Conforme pode ser observado, o coeficiente de correlação de 

Pearson entre a taxa de aprovação e o IRD para os anos finais de 2017 é igual a 0,488, indicando 

uma associação linear positiva moderada entre essas variáveis, ou seja, a aprovação nos anos 

finais de 2017 aumentou moderadamente quando houve aumento do IRD deste mesmo ano. O 

intervalo estimado para o respectivo coeficiente de correlação populacional, com 95% de 
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confiança, vai de 0,105 a 0,745, corroborando o fato de haver correlação positiva entre essas 

variáveis.  

Uma outra maneira de se apresentar estes últimos resultados se dá através do Gráfico 9, 

que apresenta a dispersão da taxa de aprovação e do IRD dos anos finais, referentes ao ano de 

2017.  

 

Gráfico 9: Dispersão entre a taxa de aprovação e o índice de regularidade docente nos anos 

finais das escolas públicas de ensino fundamental de Mariana (2017) 

 

 Fonte: Elaborado pela autora (2022), a partir dos dados do INEP (2017). 

 

Conforme podemos observar no Gráfico 9, existe uma inclinação positiva da linha de 

ajuste linear, indicando uma correlação positiva entre a taxa de aprovação e o IRD nos anos 

finais, referentes ao ano de 2017. Esta correlação é moderada, pois r = 0,488 (p-valor = 0,016). 

Vale destacar também que procuramos apresentar a dispersão, categorizando as escolas como 

sendo urbanas ou rurais. Nota-se que as duas escolas destacadas, são as consideradas 

discrepantes e são urbanas, sendo uma municipal e uma estadual. 

A Tabela 2 apresenta os valores para as correlações de Pearson entre as taxas de 

aprovação e adequação da formação docente (AFD) para o Grupo 1, referentes ao ensino 

fundamental de Mariana – MG, analisadas entre os anos de 2015 e 2019. O Grupo 1 - o qual 

consideramos o percentual de docentes nesse grupo por escola - diz respeito aos docentes com 
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formação superior em licenciatura ou bacharelado, com complementação pedagógica, na 

mesma disciplina que lecionam. Esse grupo é considerado o melhor para analisar a adequação 

da formação docente, no qual os professores se encontram mais capacitados na disciplina que 

lecionam.   

 

Tabela 2: Correlações de Pearson entre as taxas de aprovação e adequação da formação 

docente (Grupo 1) – ensino fundamental, Mariana – MG, 2015 a 2019 

Aprovação 
Adequação da Formação 

Docente (Grupo 1) 
N Correlação IC de 95% para ρ p-valor 

Anos 

Iniciais 

2015 AFD - 2015 25 0,079 (-0,327; 0,459) 0,709 

2016 AFD - 2016 26 0,118 (-0,282; 0,484) 0,565 

2017 AFD - 2017 24 0,016 (-0,389; 0,417) 0,939 

2018 AFD - 2018 24 -0,058 (-0,451; 0,354) 0,787 

2019 AFD - 2019 24 0,515 (0,141; 0,760) 0,010 

      

Anos Finais 

2015 AFD - 2015 24 0,110 (-0,307; 0,492) 0,609 

2016 AFD - 2016 24 -0,037 (-0,434; 0,372) 0,863 

2017 AFD - 2017 24 -0,129 (-0,506; 0,290) 0,549 

2018 AFD - 2018 24 0,093 (-0,323; 0,478) 0,666 

2019 AFD - 2019 23 0,048 (-0,372; 0,451) 0,829 

Fonte: Elaborada pela autora (2022), a partir dos dados do INEP (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019).  

Nota: as correlações significativas são aquelas que apresentam p-valores menores que 5%, sendo estas 

realçadas em cor verde. 

 

A partir da Tabela 2, levando-se em conta um nível de 5% de significância, notamos 

correlação significativa somente entre taxa de aprovação e adequação da formação docente nos 

anos iniciais de 2019. As demais correlações são, portanto, estatisticamente não significativas. 

Entretanto, para maior detalhamento do percentual de professores no Grupo 1 nas escolas, deve-

se consultar a tabela B-14 do apêndice B deste trabalho. Isso é importante, porque pode mostrar 

que há muita variação entre as escolas.  

Nossa hipótese pela literatura era de que, na medida em que aumenta a adequação da 

formação docente, aumenta a taxa de aprovação. Conforme pode ser observado, o coeficiente 

de correlação de Pearson entre a taxa de aprovação e a adequação da formação docente para os 

anos iniciais de 2019 é igual a 0,515, indicando uma associação linear positiva moderada entre 

essas variáveis, ou seja, a aprovação nos anos iniciais de 2019 aumentou moderadamente 

quando houve aumento da adequação da formação docente deste mesmo ano. O intervalo 

estimado para o respectivo coeficiente de correlação populacional, com 95% de confiança, vai 

de 0,141 a 0,760, corroborando o fato de haver correlação positiva entre essas variáveis.  
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Também podemos apresentar estes últimos resultados através do Gráfico 10, que 

apresenta a dispersão da taxa de aprovação e da adequação da formação docente (Grupo 1) dos 

anos iniciais, referentes ao ano de 2019. Nele fica evidente que a escola discrepante devido ao 

menor valor de AFD é urbana. 

 

Gráfico 10: Dispersão entre a taxa de aprovação e a adequação da formação docente (Grupo 

1) nos anos iniciais das escolas públicas de ensino fundamental de Mariana (2019) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022), a partir dos dados do INEP (2019).  

 

Observando o Gráfico 10, pode-se perceber que existe uma inclinação positiva da linha 

de ajuste linear, indicando uma correlação positiva entre a taxa de aprovação e a adequação da 

formação docente (Grupo 1) nos anos iniciais, referentes ao ano de 2019. Esta correlação é 

moderada, pois r = 0,515 (p-valor = 0,010). Novamente, procuramos apresentar a dispersão, 

categorizando as escolas como sendo urbanas ou rurais. Vale ressaltar que as três escolas 

destacadas são as consideradas discrepantes, sendo duas urbanas e uma rural, todas são 

municipais. 

A Tabela 3 apresenta os valores para as correlações de Pearson entre as taxas de 

aprovação e o nível socioeconômico (INSE), referentes ao ensino fundamental de Mariana – 

MG, analisadas para os anos de 2015 e 2019.  A base consultada não apresenta dados 
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disponíveis para os anos de 2016, 2017 e 2018. Chama-se a atenção para a indisponibilidade 

dos valores do indicador nível socioeconômico para grande parte das escolas estudadas. 

 

Tabela 3: Correlações de Pearson entre as taxas de aprovação e o nível socioeconômico – 

ensino fundamental, Mariana – MG, 2015 e 2019 

Aprovação Nível Socioeconômico N Correlação IC de 95% para ρ p-valor 

Anos 

Iniciais 

2015 NSE - 2015 13 0,428 (-0,161; 0,792) 0,145 

2019 NSE - 2015 12 -0,302 (-0,746; 0,329) 0,341 

      

Anos Finais 
2015 NSE - 2019 20 -0,302 (-0,657; 0,162) 0,195 

2019 NSE - 2019 19 -0,167 (-0,577; 0,311) 0,495 

Fonte: Elaborada pela autora (2022), a partir dos dados do INEP (2015 e 2019). 

Nota: as correlações significativas são aquelas que apresentam p-valores menores que 5%. 

 

A partir da Tabela 3, levando-se em conta um nível de 5% de significância, podemos 

concluir que não existe correlação significativa entre nível socioeconômico e taxa de aprovação 

nos anos iniciais e finais de 2015 e 2019. Nossa hipótese pela literatura era de que, na medida 

em que aumenta o nível socioeconômico, aumenta a aprovação. Para ter acesso aos resultados 

de INSE por escola, deve-se consultar as tabelas B-17 e B-18 do Apêndice B. 

O próximo indicador a ser relacionado com a aprovação é o índice de complexidade de 

gestão (ICG). Para isso, a Tabela 4 pode auxiliar na visualização do número de escolas em cada 

nível de complexidade de gestão e nas análises para esse indicador. O nível 3 apresenta o maior 

número de escolas.   

 

Tabela 4: Número de escolas em cada nível de complexidade de gestão (2015 a 2019) 

Mariana – MG 

Anos Índice de complexidade de gestão 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 Nível 6 

2015 1 5 15 2 1 5 

2016 0 8 13 2 2 4 

2017 0 5 15 2 2 4 

2018 0 5 15 2 1 5 

2019 1 6 13 2 2 4 

Fonte: elaborada pela autora (2021), segundo dados do INEP (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019). 

 

O Gráfico 11 apresenta os boxplots da taxa de aprovação dos anos iniciais e finais das 

escolas públicas de ensino fundamental de Mariana (2015 a 2019), categorizados pela 

complexidade de gestão e pela localização. Como indicado neste Gráfico, quando observamos 
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a mediana das taxas de aprovação, não identificamos um padrão claro. Um exemplo desse 

padrão seria a mediana diminuir na medida em que aumenta a complexidade de gestão das 

escolas (um padrão esperado, pois para escolas mais complexas é mais difícil obter bons 

resultados). No entanto, parece haver uma associação entre aprovação e complexidade de gestão 

nos anos iniciais e finais do EF em Mariana, localizadas tanto em áreas urbanas quanto em áreas 

rurais, mais em termos da dispersão. Isso fica evidente pois, para a maioria dos casos, na medida 

em que aumenta a complexidade de gestão, aumenta a dispersão da aprovação. A maior 

dispersão dos dados pode ser observada nas escolas urbanas e rurais de nível de complexidade 

3. Isso pode estar associado ao maior número de escolas que estão nesse nível. Ainda neste 

Gráfico, podemos verificar que as maiores taxas de aprovação nos anos iniciais para as escolas 

urbanas se devem aos níveis 1 e 2 de complexidade de gestão.    

Para maiores informações sobre o ICG de cada escola, de 2015 a 2019, deve-se consultar 

a tabela B-16 do Apêndice B. 
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Gráfico 11: Boxplots da taxa de aprovação para os anos iniciais e finais das escolas públicas 

de ensino fundamental de Mariana (2015 a 2019), categorizados pela complexidade de gestão 

e pela localização 

A
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Fonte: Elaborado pela autora (2021), a partir dos dados do INEP (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019). 
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4.3 Discussão dos resultados 

 

 

Nesta seção, discutiremos os resultados à luz dos objetivos do trabalho, que foram: 

analisar as taxas de rendimento educacional das escolas públicas de ensino fundamental de 

Mariana, por meio de quatro indicadores contextuais: (1) adequação da formação docente, (2) 

índice de regularidade docente, (3) índice de complexidade de gestão e (4) índice de nível 

socioeconômico das escolas. Os objetivos específicos são: (i) comparar a evolução das taxas de 

rendimento, estabelecendo uma série histórica para os anos de 2015 a 2019; e (ii) analisar a 

associação entre as taxas de rendimento e os outros indicadores contextuais. 

Para isso, precisamos responder às perguntas: como as taxas de rendimento das escolas 

de ensino fundamental de Mariana variam ao longo dos anos? Como as taxas de rendimento 

estão associadas a outros indicadores contextuais (adequação da formação docente, índice de 

regularidade docente, índice de complexidade de gestão e índice de nível socioeconômico)? Há 

possível relação com o desastre do rompimento da barragem? 

Primeiramente, a variação das taxas de rendimento no decorrer dos anos demonstrou o 

menor índice de aprovação e, consequentemente, maior reprovação no ano de 2016, o que pode 

demonstrar uma possível associação com o desastre do rompimento da barragem. Ao 

analisarmos separadamente por localização, percebe-se que os índices de maior reprovação, 

tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais, se destacam no ano de 2016 (ano posterior ao do 

desastre), dando ênfase aos anos finais como mais afetados na área rural. Aqui merece destaque 

a EM Paracatu de Baixo, que era localizada em uma das áreas mais afetadas pelo desastre. 

Almeida (2015) aborda a importância de fatores externos à escola serem considerados 

quando colocamos em pauta o rendimento dos alunos nas instituições de ensino, demonstrando 

que o nível socioeconômico e o local onde moram os estudantes são aspectos que interferem 

diretamente no aprendizado dos alunos e no seu sucesso escolar. Dessa forma, a autora enfatiza 

a necessidade da criação de políticas de assistência social para os alunos carentes, visando a 

redução das desigualdades sociais, econômicas e, consequentemente, educacionais. 

Com base nisso, uma hipótese para a EM Paracatu de Baixo ter os resultados 

discrepantes registrando maior reprovação nos anos 2016 e 2017 e melhorar seus índices em 

2017 e 2018, pode ser devido à assistência prestada pela prefeitura e pela Fundação Renova5, 

 
5 A Fundação Renova é a instituição responsável por reparar os danos causados pelo rompimento da barragem de 

Fundão, em Mariana - MG. 
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para reinstalação dessa escola e de outras, como a EM Bento Rodrigues. A construção da nova 

unidade da EM Paracatu de Baixo, na região central da região de Mariana pode ter acarretado 

uma melhoria dos resultados das taxas de rendimento. 

De modo geral, o índice de reprovação ainda é um problema na cidade de Mariana, tanto 

nos anos iniciais quanto finais, para as localizações urbanas e rurais. Essa realidade da 

reprovação é um problema que evidencia as desigualdades nas escolas, considerando aspectos 

como o nível socioeconômico, a raça e o gênero (ALVES; SOARES, 2013). Ou seja, 

referem-se à posse de bens sociais dos sujeitos que são distribuídos desigualmente, 

dependendo das suas características e origem. 

Outro ponto importante é que a reprovação não garante que os alunos repetentes obterão 

o aprendizado (BACCHETTO, 2016; CRAHAY, 2007). Isso pode levar ao aumento das taxas 

de abandono e consequentemente à evasão, contribuindo para o aumento das desigualdades 

(RIBEIRO, 1991). Ao retratar a reprovação nas escolas, é impossível não pensar no 

trabalho docente. Sendo um desafio a presença de alunos de realidades heterogêneas nas 

escolas para os professores que têm que lidar com as diferenças, o docente deve sempre 

criar estratégias de ensino, tanto individuais, quanto coletivas (CRAHAY, 2007). Pensando 

nisso, dois indicadores que focam no trabalho do professor foram utilizados nesta pesquisa: 

índice de regularidade docente (IRD) e adequação da formação docente (AFD). 

A hipótese para o baixo índice de regularidade docente é assinalada por Vidal e Vieira 

(2016) que identificam como um empecilho para o IRD o alto número de professores com 

situação de cargo temporário nas instituições de ensino. Isso tem como consequência a baixa 

regularidade docente, que desencadeia um problema por sua relação com o rendimento dos 

alunos (AMÉRICO; LACRUZ, 2017; LACRUZ; AMÉRICO; CARNIEL, 2019). Em relação 

às taxas de rendimento, Couto (2017) demonstra que quanto maior o IRD da escola, menor a 

probabilidade de reprovação dela. 

Tendo em vista os objetivos deste trabalho, por meio de correlações, relacionamos as 

variáveis aprovação e regularidade docente e identificamos as que foram estatisticamente 

significativas. Entretanto, diante dos resultados, ela não se confirmou na maioria dos anos, 

sendo significativa apenas nos anos finais em 2017. 

Apesar dos resultados não apontarem para uma correlação significativa, a regularidade 

de docentes na cidade de Mariana ainda precisa ser melhorada, conforme os dados no Apêndice 

B da tabela B-15. Ao investigar publicações de editais da prefeitura de Mariana, para concursos 

de professores efetivos no município, encontramos que o último aconteceu em 2010. Depois 

disso, foram apenas publicadas chamadas para cargos temporários para variadas etapas de 
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ensino e escolas. Isso pode ser uma justificativa para os índices baixos de regularidade de 

professores na cidade, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais do ensino fundamental. 

Para Bauer, Cassettari e de Oliveira, (2017) a rotatividade dos professores interfere no 

trabalho de ensino e na rotina didática com os alunos. Dessa forma, quanto maior a rotatividade 

de professores, menor a regularidade docente e assim, o aprendizado dos alunos é afetado com 

a ruptura do processo coletivo de ensino e aprendizagem que estava sendo construído (BAUER; 

CASSETTARI; DE OLIVEIRA, 2017). Com isso, percebe-se que o professor e suas condições 

para uma atuação, tanto regular quanto adequada, necessitam de atenção nas políticas 

educacionais da cidade. 

A hipótese para a adequação da formação docente era de que conforme aumentasse o 

número de professores concentrados no Grupo 1 - docentes com formação superior de 

licenciatura ou bacharelado, com complementação pedagógica, na mesma disciplina que 

lecionam – aumentaria também a aprovação. Conforme Darling-hammond (2014), os docentes 

que se dedicam e que tem uma formação melhor, são mais seguros e conseguem atingir 

melhores resultados de aprendizagem e formação de seus alunos, quando comparados com 

aqueles que estudaram menos.  

Com as análises estatísticas do indicador de adequação da formação docente, o 

coeficiente de correlação de Pearson entre a AFD e a taxa de aprovação foi significativa apenas 

para os anos iniciais de 2019, indicando que a aprovação nos anos iniciais de 2019 aumentou 

moderadamente quando houve aumento da adequação da formação docente deste mesmo ano. 

Mesmo diante desses resultados com a falta de associação, na maioria dos anos, entre a 

aprovação e a adequação da formação docente, vale a pena ressaltar que se deve investigar 

melhor como acontecem as contratações, pois, grande parte dos professores da cidade não estão 

adequados para a disciplina que lecionam, conforme se pode ver nos dados do Apêndice B das 

tabelas B – 9 à B – 13. Nessa lógica, Gatti (2017) reforça a importância e a necessidade de as 

escolas terem docentes com formação específica adequada à sua etapa e disciplina de atuação. 

Paralelamente, evidencia que direcionar políticas para a formação inicial e continuada de 

professores está relacionada com possibilidades de melhoria e avanços na qualidade da 

educação (BAUER, 2012). 

Sobre o nível socioeconômico, a literatura é consensual em afirmar a importância do 

seu uso para contextualizar as realidades das instituições e como forma de analisar as 

desigualdades frente ao aprendizado dos alunos (ALMEIDA, 2015; ALVES; SOARES, 2013; 

ALVES; SOARES; XAVIER, 2014; FERRÃO; et al., 2018; MATOS; RODRIGUES, 2016;). 

Dessa forma, é um indicador importante para analisar as taxas de rendimento, pois conforme a 
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literatura, quanto maior o INSE, maiores as taxas de aprovação, exercendo significativa 

influência sobre o rendimento dos estudantes (ALVES; SOARES; XAVIER, 2014; SOARES; 

ANDRADE, 2006).  

Nesse sentido, julga-se importante a análise sob a ótica de um fator extraescolar que é o 

nível socioeconômico, que diz respeito ao contexto econômico do aluno e que pode interferir 

no seu aprendizado. Entretanto, de acordo com os resultados, não existe correlação significativa 

entre nível socioeconômico e taxa de aprovação nos anos iniciais e finais de 2015 e 2019. Isso 

pode ter ocorrido devido à disponibilidade de dados apenas para esses dois anos (2015 e 2019) 

e por haver dados disponíveis para poucas escolas. Esse resultado contraintuitivo, que vai contra 

a literatura educacional, sugere a necessidade de estudos adicionais. 

Por fim, a complexidade de gestão é um indicador importante não apenas pela 

quantidade de estudantes nas instituições, mas também como forma de representação da 

heterogeneidade presente nas mesmas (VIDAL; VIEIRA, 2016). Assim, segundo Vitelli, 

Fritsch e Corsetti (2018) é possível verificar se as realidades das escolas apresentam contextos 

favoráveis para o aprendizado de seus alunos.  

Diante das análises deste estudo, mesmo não identificando um padrão claro, parece 

haver uma associação entre aprovação e complexidade de gestão nos anos iniciais e finais do 

EF em Mariana, localizadas tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais. Isso fica evidente 

pois, para a maioria dos casos, na medida em que aumenta a complexidade de gestão, aumenta 

a dispersão da aprovação. A maior dispersão dos dados pode ser observada nas escolas urbanas 

e rurais de nível de complexidade 3 e as maiores taxas de aprovação concentram-se nos anos 

iniciais das escolas urbanas nos níveis 1 e 2 de complexidade de gestão. Este último resultado 

encontrado, em que escolas menores tendem a obter melhores resultados, parece estar de acordo 

com a literatura, corroborando com os resultados de Alves e Soares (2013). 

Em suma, os resultados apontam para possíveis impactos causados pelo desastre da 

barragem no final de 2015, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. Houve diminuição da 

aprovação e o aumento da reprovação e abandono em 2016. Mas esses possíveis impactos 

precisam ser melhor analisados, pois os mecanismos de causalidade não podem ser 

aprofundados neste trabalho com os dados disponíveis.  

Nota-se que o indicador que parece estar mais associado às taxas de rendimento é a 

complexidade de gestão. Nesses resultados, as escolas urbanas de anos iniciais, as menos 

complexas (complexidade 1 e 2) atingem percentuais mais altos de aprovação. Vale lembrar 

que esse indicador de ICG abrange: porte da escola; número de turnos de funcionamento; 

complexidade das etapas ofertadas pela escola; e número de etapas/modalidades oferecidas 
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(INEP, 2014). Logo, o tamanho da escola impacta significativamente este indicador, sendo 

classificado em níveis de 1 a 6, e quanto maior o nível, maior a complexidade da escola. 

Observa-se que no caso de Mariana, todas as escolas maiores (complexidade de 4, 5 e 6), são 

urbanas, mas a maioria não tem localização no centro da cidade.  

Como já indicado no início deste trabalho, é explícito de acordo com a Constituição 

Federal de 1988 e com o PNE 13.005/2014 que a educação de qualidade deve ser assegurada a 

todos. Dessa maneira, este estudo se justifica pelo foco na cidade de Mariana, onde foram 

coletados, organizados e interpretados dados e informações para contribuir com o direito 

educacional de qualidade à população, em relação ao ensino fundamental da cidade. 

Todos os estudos mencionados são unânimes quanto à necessidade de criação de 

políticas públicas mais eficientes para cada realidade. Dessa forma, ainda serão necessárias 

novas pesquisas para aprofundamento, uso de novos indicadores e testes de outros métodos 

estatísticos, para que assim seja possível compreender melhor possíveis relações com o desastre 

da barragem e auxiliar em possíveis indícios que contribuam para o aperfeiçoamento e para a 

criação de políticas públicas mais eficazes em Mariana. 

Por meio das análises apresentadas nesta seção, fica clara a importância da associação 

dos indicadores, por permitirem indicações como: a necessidade de dar atenção aos índices de 

reprovação das escolas da cidade, principalmente nos anos finais do ensino fundamental e às 

escolas que tem complexidade de gestão a partir do nível 3. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho analisou as características contextuais das escolas públicas de ensino 

fundamental da cidade de Mariana e sua associação com as taxas de rendimento, referentes 

aos anos de 2015 a 2019. No final do primeiro ano da série analisada aconteceu o 

rompimento da barragem. Esse desastre afetou a economia de Mariana e os serviços 

públicos municipais, dentre eles a educação. A análise da relação dos indicadores 

educacionais das escolas públicas de ensino fundamental de Mariana com a taxa de 

aprovação dessas escolas mostrou que o desastre da barragem pode ter afetado o 

rendimento dos alunos. No ano posterior ao rompimento da barragem (2016), foi 

observado a menor taxa aprovação nas escolas públicas do município, tanto nos anos 

iniciais quanto finais. 

Como apresentado no decorrer deste trabalho, a Constituição Federal de 1988 e o 

PNE 13.005/2014 são fundamentais no que tange à qualidade educacional. Do mesmo modo, a 

cidade de Mariana conta com o Plano Municipal de Educação (PME, 2015) que também 

visa a garantia da educação de qualidade, como no parágrafo 2º, que possuem diretrizes 

que tratam a universalização do ensino, superação das desigualdades, melhoria da 

qualidade da educação e valorização dos profissionais da educação, tendo como meta 

melhorar a formação dos professores.  

Como dito na seção anterior, a adequação da formação docente e o índice de 

regularidade docente não têm correlação significativa na maioria dos anos, mas pelos 

resultados dos indicadores, nota-se que são aspectos que necessitam atenção. No PME 

(2015), a formação em curso superior adequada à disciplina que leciona é uma meta para 

o município até 2024 e além disso, visa fortalecer a formação continuada de docentes com 

estratégias que os incentivem à realização de pós-graduação.  

Essa meta conciliada com a contratação de professores efetivos nas escolas, pode 

melhorar as taxas de rendimento da cidade, pois conforme Ribeiro et al. (2018), os 

docentes que concordam menos com a reprovação são mais experientes, conhecem 

pesquisas sobre o tema e tem pós-graduação de nível mestrado ou doutorado.  

Como forma de tentar encontrar evidências para os resultados encontrados de AFD e 

IRD analisamos os micro dados do Censo Escolar entre 2015 e 2019 referentes aos professores 

das escolas de Mariana consideradas discrepantes. Entretanto, essa análise se revelou 
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inconclusiva, pois os dados estavam inconsistentes, com lacunas nas informações e falta de 

dados de professores.  

Outra limitação desta pesquisa foi a impossibilidade de acesso relacionado às formas de 

contratação de professores na cidade. Essas informações não se encontram abertas ao público e 

dependem de burocracia, além de demandarem tempo de espera. Dessa maneira, não foi 

possível incluir esses dados para auxiliar em uma possível justificativa para resultados da 

situação dos professores das escolas de Mariana. 

Inicialmente, a pesquisa visava abranger todas as cidades da região dos Inconfidentes, 

todavia, o tempo disponível para coleta de novos dados e análises, impossibilitou esse processo. 

Assim, optamos por analisar de forma mais específica em todos os anos de 2015 a 2019, a 

cidade de Mariana, que foi a que teve mais escolas e localidades atingidas pela barragem. 

Retomando a perspectiva da aprovação, Silva et al. (2016) retratam que pensar a 

permanência dos alunos nas escolas e a aprovação no Brasil ainda constituem um cenário 

precário e defasado. Entretanto, não devemos desistir de pensar em propostas de melhorias. 

Dessa maneira, vale ressaltar que a política de ciclos pode ser uma proposta que auxilie na 

melhoria das taxas de rendimento dos estudantes, pois tem a finalidade de diminuir as taxas de 

repetência e focar no aprendizado dos alunos. 

Vale ressaltar ainda, que este tipo de pesquisa tem muito a contribuir, sempre que 

tratarmos de algum desastre, como por exemplo, a pandemia que estamos vivendo, que é 

mundial. Pois, as consequências para a população devem ser evidenciadas e analisadas, para 

que soluções e medidas eficazes sejam visualizadas e possam concretizar melhorias para a 

localidade e seus habitantes. 

Por fim, deixamos clara a necessidade de que futuros trabalhos sejam feitos visando 

análises mais aprofundadas6 por meio da utilização de estatísticas diferentes, bem como análises 

com a finalidade de relacionar políticas municipais e estaduais, verificando o andamento das 

instituições e até mesmo, ajudar a propor novas perspectivas. 

  

 
6 Como sugestões da banca de qualificação, mas impossibilitada pelo tempo do mestrado: podem ser feitas análises 

de regressões, por exemplo. E ainda, análises das escolas de toda a Região dos Inconfidentes podem enriquecer os 

resultados. Por fim, construir escalas para os indicadores apenas para a(s) cidade(s) analisada(s), pois utilizamos a 

escala nacional do INEP para analisar os indicadores, porque não havia dados para todas as escolas, em todos os 

anos, referente a cada indicador. 
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APÊNDICE A – REPRESENTAÇÃO DO GRÁFICO BOXPLOT 

 

Figura A - 1: Representação do gráfico boxplot 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2021), baseada em Campos (2021), p. 54. 

 

Conforme já dito anteriormente, uma maneira gráfica que melhora a visualização de um 

conjunto de dados é conseguida através de um gráfico denominado boxplot (gráfico de caixa). 

Nele são representados os valores de alguns percentis (primeiro, segundo e terceiro quartil), os 

menores e maiores valores típicos, bem como os valores considerados como discrepantes ou 

atípicos (CAMPOS, 2021).  

Os valores atípicos são obtidos da seguinte maneira: calculam-se os limites inferiores e 

superiores para a região de normalidade dos dados, a saber:  

 

limite inferior = Q1-1,5.(Q3-Q1) 

limite superior = Q3-1,5.(Q3-Q1) 

 

Valores que porventura ultrapassem a região delimitada por esses limites serão 

considerados atípicos. 
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APÊNDICE B – TABELAS COM OS DADOS DOS INDICADORES DAS 

ESCOLAS DE MARIANA 

Tabela B - 1: Informações administrativas das escolas públicas de anos iniciais e anos finais 

do ensino fundamental, em Mariana (2015 a 2019) 

Escola  Dependência        

Administrativa 

Localização 

E. M. Pe. Antônio Gabriel de Carvalho 

 

Municipal Urbana 

E. M. Wilson Pimenta Ferreira 

 

Municipal Urbana 

E. M. Sinhô Machado Municipal Urbana 

   

E. M. Dom Luciano Pedro Mendes de 

Almeida 

 

Municipal Urbana 

Centro de Edu. M. Pe. Avelar 

 

Municipal Urbana 

E. M. Mons. José Cotta 

 

Municipal Urbana 

E. M. de Morro Santana – E. M. 

Conego Paulo Dilascio 

 

Municipal Urbana 

E. M. de Passagem de Mariana Municipal Urbana 

   

E. M. Dom Oscar de Oliveira Municipal Urbana 

 
 

E. M. de Águas Claras 

 

Municipal Rural 

E. M. de Campinas 

 

Municipal Rural 

E. M. de Mundinho Municipal Rural 

   

E. M. Serra do Carmo Municipal Rural 

   

E. M. de Mainart 

 

Municipal Rural 

E. M. de Barro Branco Municipal Rural 

   

E. M. Joaquim Emilio Baptista 

 

Municipal Rural 

E. M. Bento Rodrigues 

 

Municipal Rural 

E. M. Paracatu de Baixo 

 

Municipal Rural 

E. M. de Barroca – E. M. Dante Luiz 

dos Santos 

Municipal Rural 

   

E. E. Dom Benevides Estadual Urbana 

   

E. E. Pe. Viegas 

 

Estadual Urbana 

E. E. Dona Reparata Dias de Oliveira 

 

Estadual Urbana 
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Escola Dependência 

Administrativa 

Localização 

E. E. Conego Braga 

 

Estadual Urbana 

E. E. Monsenhor Morais Estadual Urbana 

   

E. E. Conego Mauro de Faria 

 

Estadual Urbana 

E. E. Dr. Gomes Freire Estadual Urbana 

   

E. E. Profª. Sta. Godoy Estadual Urbana 

   

E. E. Coronel Benjamim Guimarães 

 

Estadual Urbana 

E. E. Prof. Soares Ferreira Estadual Urbana 

Fonte: Elaborada pela autora (2021), baseado nos dados do INEP (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019). 

Notas: 

1. A E. M. de Mundinho só tem dados em 2015 e 2016. O restante das escolas possui dados para o Ensino 

Fundamental, em todo o período de 2015 a 2019. O total acima, é de 29 instituições. 

2. As escolas acima, referem-se apenas ao Ensino Fundamental regular público, não abrangendo escolas que 

atendem exclusivamente a: Creches, Educação Infantil, Ensino Médio, Ensino Técnico, Educação 

Especial e instituições privadas. A quantidade de escolas refere-se ao total encontrado de 2015 a 2019, 

com dados disponíveis, no site do INEP. O foco da pesquisa visa trabalhar o recorte do Ensino 

Fundamental, em Mariana, de 2015 a 2019. Sobre essas instituições e sua quantidade, não apresentam 

necessariamente, dados em todos os indicadores, mas aparecem em pelo menos um deles, em cada ano: 

 

Tabela B - 2: Tipo de instituição e número de escolas (2015 a 2019) 

Tipo de Instituição Número de Escolas 

2015 2016 2017 2018 2019 

Escolas de Ensino Médio 2 2 2 2 2 

Escolas de Ensino Técnico 2 2 2 2 2 

Escolas de Edu. Infantil e Creches 8 8 9 11 11 

Escolas de Educação Especial 1 1 1 1 1 

Instituições Privadas 8 8 8 9 9 

     Fonte: Elaborada pela autora (2021), baseado nos dados do INEP (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019). 
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Tabela B - 3: Taxas de rendimento das escolas públicas de anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, em Mariana (2015) 

Escola Aprovação – 

Anos Iniciais 

Aprovação – 

Anos Finais 

Reprovação – 

Anos Iniciais 

Reprovação – 

Anos Finais 

Abandono – 

Anos Iniciais 

Abandono – 

Anos Finais 

E. M. Pe. Antônio Gabriel de Carvalho 92,0 84,0 6,0 16,0 2,0 0,0 
       
E. M. Wilson Pimenta Ferreira 92,0 77,7 7,2 6,2 0,8 16,1 
       
E. M. Sinhô Machado 

 

92,9 78,7 5,3 9,9 1,8 11,4 

E. M. Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida 

 

95,4 85,6 4,2 12,6 0,4 1,8 

Centro de Edu. M. Pe. Avelar 

 

96,0 82,8 1,6 10,2 2,4 7,0 

E. M. Mons. José Cotta 

 

96,3 -- 3,3 -- 0,4 -- 

E. M. de Morro Santana – E. M. Conego Paulo 

Dilascio 

 

97,6 94,9 2,4 0,0 0,0 5,1 

E. M. de Passagem de Mariana 99,1 -- 0,9 -- 0,0 -- 

       

E. M. Dom Oscar de Oliveira -- 81,3 -- 15,8 -- 2,9 

 

E. M. de Águas Claras 

 

 

87,8 

 

83,6 

 

8,2 

 

0,0 

 

4,0 

 

16,4 

E. M. de Campinas 

 

93,8 100,0 6,2 0,0 0,0 0,0 

E. M. de Mundinho 

 

94,7 -- 5,3 -- 0,0 -- 

E. M. Serra do Carmo 

 

95,5 100,0 4,5 0,0 0,0 0,0 

E. M. de Mainart 

 

96,2 85,7 1,9 2,9 1,9 11,4 

E. M. de Barro Branco 

 

96,3 94,3 3,7 2,9 0,0 2,8 
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Escola Aprovação – 

Anos Iniciais 

Aprovação – 

Anos Finais 

Reprovação – 

Anos Iniciais 

Reprovação – 

Anos Finais 

Abandono – 

Anos Iniciais 

Abandono – 

Anos Finais 

E. M. Joaquim Emilio Baptista 

 

97,0 90,3 3,0 9,7 0,0 0,0 

E. M. Bento Rodrigues 

 

97,4 87,0 2,6 0,0 0,0 13,0 

E. M. Paracatu de Baixo 

 

100,0 97,4 0,0 0,0 0,0 2,6 

E. M. de Barroca – E. M. Dante Luiz dos Santos 

 

100,0 94,3 0,0 2,9 0,0 2,8 

E. E. Dom Benevides 

 

98,0 77,2 2,0 18,7 0,0 4,1 

E. E. Pe. Viegas 

 

98,3 80,8 1,7 17,3 0,0 1,9 

E. E. Dona Reparata Dias de Oliveira 

 

99,2 79,9 0,0 13,0 0,8 7,1 

E. E. Conego Braga 

 

100,0 82,0 0,0 15,8 0,0 2,2 

E. E. Monsenhor Morais 

 

100,0 86,5 0,0 9,6 0,0 3,9 

E. E. Conego Mauro de Faria 

 

100,0 90,0 0,0 5,0 0,0 5,0 

E. E. Dr. Gomes Freire 

 

100,0 -- 0,0 -- 0,0 -- 

E. E. Profª. Sta. Godoy 

 

100,0 -- 0,0 -- 0,0 -- 

E. E. Coronel Benjamim Guimarães 

 

-- 84,1 -- 12,1 -- 3,8 

E. E. Prof. Soares Ferreira -- 85,7 -- 12,9 -- 1,4 

Fonte: Elaborada pela autora (2021), baseado nos dados do INEP (2015). 
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Tabela B - 4: Taxas de rendimento das escolas públicas de anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, em Mariana (2016) 

Escola Aprovação – 

Anos Iniciais 

Aprovação – 

Anos Finais 

Reprovação – 

Anos Iniciais 

Reprovação – 

Anos Finais 

Abandono – 

Anos Iniciais 

Abandono – 

Anos Finais 

E. M. Pe. Antônio Gabriel de Carvalho 

 

74,4 64,8 25,6 20,4 0,0 14,8 

E. M. Wilson Pimenta Ferreira 

 

92,8 82,1 7,2 7,3 0,0 10,6 

E. M. Sinhô Machado 

 

90,8 85,5 9,2 10,9 0,0 3,6 

E. M. Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida 

 

92,0 74,1 8,0 25,3 0,0 0,6 

Centro de Edu. M. Pe. Avelar 

 

97,0 77,6 2,7 17,5 0,3 4,9 

E. M. Mons. José Cotta 97,0 -- 2,6 -- 0,4 -- 

E. M. de Morro Santana – E. M. Conego Paulo Dilascio 

 

76,2 88,1 23,8 2,4 0,0 9,5 

E. M. de Passagem de Mariana 96,6 -- 3,4 -- 0,0 -- 

E. M. Dom Oscar de Oliveira -- 

 

77,4 -- 18,9 -- 3,7 

E. M. de Águas Claras 

 

97,9 84,4 2,1 7,8 0,0 7,8 

E. M. de Campinas 

 

100,0 80,0 0,0 20,0 0,0 0,0 

E. M. de Mundinho 

 

100,0 -- 0,0 -- 0,0 -- 

E. M. Serra do Carmo 

 

89,8 89,1 10,2 10,9 0,0 0,0 

E. M. de Mainart 

 

97,9 85,3 2,1 8,8 0,0 5,9 

E. M. de Barro Branco 

 

90,2 92,5 9,8 2,5 0,0 5,0 

E. M. Joaquim Emilio Baptista 

 

94,1 97,4 5,9 2,6 0,0 0,0 

 

 

 Continua     



92 
 

 

 

Escola Aprovação – 

Anos Iniciais 

Aprovação – 

Anos Finais 

Reprovação – 

Anos Iniciais 

Reprovação – 

Anos Finais 

Abandono – 

Anos Iniciais 

Abandono – 

Anos Finais 

E. M. Bento Rodrigues 

 

100,0 89,2 0,0 8,1 0,0 2,7 

E. M. Paracatu de Baixo 

 

70,6 80,0 29,4 20,0 0,0 0,0 

E. M. de Barroca – E. M. Dante Luiz dos Santos 

 

100,0 82,9 0,0 14,3 0,0 2,8 

E. E. Dom Benevides 

 

99,1 84,5 0,9 12,4 0,0 3,1 

E. E. Pe. Viegas 

 

98,3 78,1 1,7 10,9 0,0 11,0 

E. E. Dona Reparata Dias de Oliveira 

 

100,0 79,6 0,0 13,6 0,0 6,8 

E. E. Conego Braga 100,0 68,0 0,0 23,4 0,0 8,6 

       

E. E. Monsenhor Morais 

 

100,0 77,4 0,0 19,4 0,0 3,2 

E. E. Conego Mauro de Faria 

 

94,7 89,1 5,3 9,1 0,0 1,8 

E. E. Dr. Gomes Freire 

 

100,0 -- 0,0 -- 0,0 -- 

E. E. Profª. Sta. Godoy 

 

100,0 -- 0,0 -- 0,0 -- 

E. E. Coronel Benjamim Guimarães 

 

-- 75,2 -- 19,9 -- 4,9 

E. E. Prof. Soares Ferreira -- 86,3 -- 13,0 -- 0,7 

Fonte: Elaborada pela autora (2021), baseado nos dados do INEP (2016). 
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Tabela B - 5: Taxas de rendimento das escolas públicas de anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, em Mariana (2017) 

Escola Aprovação – 

Anos Iniciais 

Aprovação – 

Anos Finais 

Reprovação – 

Anos Iniciais 

Reprovação – 

Anos Finais 

Abandono – 

Anos Iniciais 

Abandono – 

Anos Finais 

E. M. Pe. Antônio Gabriel de Carvalho 

 
100,0 88,9 0,0 4,4 0,0 6,7 

E. M. Wilson Pimenta Ferreira 

 
97,5 81,7 1,7 14,8 0,8 3,5 

E. M. Sinhô Machado 

 
98,0 81,1 2,0 15,0 0,0 3,9 

E. M. Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida 

 
94,8 76,8 5,2 22,0 0,0 1,2 

Centro de Edu. M. Pe. Avelar 

 
92,0 83,3 7,5 9,8 0,5 6,9 

E. M. Mons. José Cotta 

 
98,3 -- 1,3 -- 0,4 -- 

E. M. de Morro Santana – E. M. Conego Paulo Dilascio 

 
97,3 96,2 1,8 0,0 0,9 3,8 

E. M. de Passagem de Mariana 

 
100,0 -- 0,0 -- 0,0 -- 

E. M. Dom Oscar de Oliveira 

 

-- 71,8 -- 20,3 -- 7,9 

E. M. de Águas Claras 

 
100,0 76,9 0,0 15,4 0,0 7,7 

E. M. de Campinas 

 
100,0 87,0 0,0 4,3 0,0 8,7 

E. M. Serra do Carmo 

 
91,5 85,5 4,3 14,5 4,2 0,0 

E. M. de Mainart 

 
100,0 88,0 0,0 8,0 0,0 4,0 

E. M. de Barro Branco 

 
98,1 92,5 1,9 5,0 0,0 2,5 

E. M. Joaquim Emilio Baptista 

 

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Escola Aprovação – 

Anos Iniciais 

Aprovação – 

Anos Finais 

Reprovação – 

Anos Iniciais 

Reprovação – 

Anos Finais 

Abandono – 

Anos Iniciais 

Abandono – 

Anos Finais 

E. M. Bento Rodrigues 

 
97,4 80,6 2,6 11,1 0,0 8,3 

E. M. Paracatu de Baixo 

 
75,0 88,5 25,0 3,8 0,0 7,7 

E. M. de Barroca – E. M. Dante Luiz dos Santos 

 
94,9 94,6 5,1 2,7 0,0 2,7 

E. E. Dom Benevides 

 
100,0 81,5 0,0 15,6 0,0 2,9 

E. E. Pe. Viegas 

 
100,0 76,9 0,0 17,3 0,0 5,8 

E. E. Dona Reparata Dias de Oliveira 

 
98,0 82,0 1,3 15,0 0,7 3,0 

E. E. Conego Braga 

 

99,2 58,5 0,0 38,2 0,8 3,3 

E. E. Monsenhor Morais 98,9 83,1 0,0 9,1 1,1 7,8 

E. E. Conego Mauro de Faria 

 
100,0 84,3 0,0 13,7 0,0 2,0 

E. E. Dr. Gomes Freire 

 
100,0 -- 0,0 -- 0,0 -- 

E. E. Profª. Sta. Godoy 
 

100,0 -- 0,0 -- 0,0 -- 

E. E. Coronel Benjamim Guimarães 

 
-- 80,5 -- 17,0 -- 2,5 

E. E. Prof. Soares Ferreira -- 75,7 -- 24,0 -- 0,3 

Fonte: Elaborada pela autora (2021), baseado nos dados do INEP (2017). 

Nota: Das 29 escolas com informações administrativas, apenas a E. M. de Mundinho, não tem dados no ano de 2017, em Mariana. Totalizando assim, 28 escolas com resultados 

de taxas de rendimento. 
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Tabela B - 6: Taxas de rendimento das escolas públicas de anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, em Mariana (2018) 

Escola Aprovação – 

Anos Iniciais 

Aprovação – 

Anos Finais 

Reprovação – 

Anos Iniciais 

Reprovação – 

Anos Finais 

Abandono – 

Anos Iniciais 

Abandono – 

Anos Finais 

E. M. Pe. Antônio Gabriel de Carvalho 

 
100,0 

 

76,7 0,0 14,0 0,0 9,3 

E. M. Wilson Pimenta Ferreira 

 
97,2 

 

82,4 1,9 10,1 0,9 7,5 

E. M. Sinhô Machado 

 
96,5 

 

82,7 3,5 14,2 0,0 3,1 

E. M. Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida 

 
100,0 

 

81,7 0,0 18,3 0,0 0,0 

Centro de Edu. M. Pe. Avelar 

 

98,3 

 

78,5 1,7 12,8 0,0 8,7 

E. M. Mons. José Cotta 

 

99,6 

 

-- 0,4 -- 0,0 -- 

E. M. de Morro Santana – E. M. Conego Paulo Dilascio 

 

100,0 

 

96,7 0,0 0,0 0,0 3,3 

E. M. de Passagem de Mariana 

 

99,5 

 

-- 0,5 -- 0,0 -- 

E. M. Dom Oscar de Oliveira 

 

-- 77,1 -- 19,9 -- 3,0 

E. M. de Águas Claras 

 

100,0 

 

92,9 0,0 7,1 0,0 0,0 

E. M. de Campinas 

 

100,0 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

E. M. Serra do Carmo 

 

100,0 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

E. M. de Mainart 

 

100,0 

 

84,8 0,0 15,2 0,0 0,0 

E. M. de Barro Branco 

 

100,0 

 

82,9 0,0 2,9 0,0 14,2 

E. M. Joaquim Emilio Baptista 

 

100,0 

 

97,6 0,0 2,4 0,0 0,0 

E. M. Bento Rodrigues 92,9 

 

91,4 7,1 8,6 0,0 0,0 
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Escola Aprovação – 

Anos Iniciais 

Aprovação – 

Anos Finais 

Reprovação – 

Anos Iniciais 

Reprovação – 

Anos Finais 

Abandono – 

Anos Iniciais 

Abandono- 

Anos Finais 

E. M. Bento Rodrigues 

 

92,9 

 

91,4 7,1 8,6 0,0 0,0 

E. M. Paracatu de Baixo 

 

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

E. M. de Barroca – E. M. Dante Luiz dos Santos 

 

100,0 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

E. E. Dom Benevides 

 
100,0 

 

79,2 0,0 19,2 0,0 1,6 

E. E. Pe. Viegas 

 
100,0 

 

81,7 0,0 13,3 0,0 5,0 

E. E. Dona Reparata Dias de Oliveira 

 
100,0 

 

74,6 0,0 21,0 0,0 4,4 

E. E. Conego Braga 

 
98,4 

 

84,8 0,0 12,0 1,6 3,2 

E. E. Monsenhor Morais 100,0 83,8 0,0 16,2 0,0 0,0 

E. E. Conego Mauro de Faria 

 
100,0 

 

86,5 0,0 13,5 0,0 0,0 

E. E. Dr. Gomes Freire 

 
100,0 

 

-- 0,0 -- 0,0 -- 

E. E. Profª. Sta. Godoy 
 

100,0 

 

-- 0,0 -- 0,0 -- 

E. E. Coronel Benjamim Guimarães -- 

 

80,5 -- 17,0 -- 2.5 

E. E. Prof. Soares Ferreira -- 80,6 -- 18,4 -- 1,0 

Fonte: Elaborada pela autora (2021), baseado nos dados do INEP (2018). 

Nota: Das 29 escolas com informações administrativas, apenas a E. M. de Mundinho não apresenta dados, em Mariana. Totalizando assim, 28 escolas com resultados de taxas 

de rendimento, em 2018. 
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Tabela B - 7: Taxas de rendimento das escolas públicas de anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, em Mariana (2019) 

Escola Aprovação – 

Anos Iniciais 

Aprovação – 

Anos Finais 

Reprovação – 

Anos Iniciais 

Reprovação – 

Anos Finais 

Abandono – 

Anos Iniciais 

Abandono – 

Anos Finais 

E. M. Pe. Antônio Gabriel de Carvalho 

 

100,0 87,5 0,0 2,5 0,0 10,0 

E. M. Wilson Pimenta Ferreira 

 

94,1 77,8 5,9 16,7 0,0 5,5 

E. M. Sinhô Machado 

 

94,3 81,4 5,7 16,4 0,0 2,2 

E. M. Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida 

 

99,0 83,2 1,0 15,8 0,0 1,0 

Centro de Edu. M. Pe. Avelar 

 

96,0 81,0 3,8 11,4 0,2 7,6 

E. M. Mons. José Cotta 

 

99,5 -- 0,5 -- 0,0 -- 

E. M. de Morro Santana – E. M. Conego Paulo Dilascio 

 

100,0 93,6 0,0 6,4 0,0 0,0 

E. M. de Passagem de Mariana 

 

100,0 -- 0,0 -- 0,0 -- 

E. M. Dom Oscar de Oliveira 

 

-- 72,4 -- 23,7 -- 3,9 

E. M. de Águas Claras 

 

97,8 93,0 2,2 5,3 0,0 1,7 

E. M. de Campinas 

 

100,0 -- 0,0 -- 0,0 -- 

E. M. Serra do Carmo 

 

100,0 96,1 0,0 3,9 0,0 0,0 

E. M. de Mainart 

 

100,0 82,1 0,0 12,8 0,0 5,1 

E. M. de Barro Branco 

 

92,3 89,2 7,7 10,8 0,0 0,0 

E. M. Joaquim Emilio Baptista 

 

97,0 96,2 3,0 3,8 0,0 0,0 

E. M. Bento Rodrigues 

 

97,7 84,6 2,3 15,4 0,0 0,0 
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Escola Aprovação – 

Anos Iniciais 

Aprovação – 

Anos Finais 

Reprovação – 

Anos Iniciais 

Reprovação – 

Anos Finais 

Abandono – 

Anos Iniciais 

Abandono – 

Anos Finais 

E. M. Paracatu de Baixo 

 

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

E. M. de Barroca – E. M. Dante Luiz dos Santos 

 

100,0 95,2 0,0 4,8 0,0 0,0 

E. E. Dom Benevides 

 

100,0 87,0 0,0 12,2 0,0 0,8 

E. E. Pe. Viegas 

 

100,0 94,2 0,0 5,8 0,0 0,0 

E. E. Dona Reparata Dias de Oliveira 

 

98,0 75,2 2,0 24,1 0,0 0,7 

E. E. Conego Braga 

 

100,0 83,3 0,0 15,8 0,0 0,9 

E. E. Monsenhor Morais 

 

96,2 85,1 0,0 11,9 3,8 3,0 

E. E. Conego Mauro de Faria 

 

100,0 94,6 0,0 5,4 0,0 0,0 

E. E. Dr. Gomes Freire 

 
100,0 -- 0,0 -- 0,0 -- 

E. E. Profª. Sta. Godoy 
 
 

100,0 -- 0,0 -- 0,0 -- 

E. E. Coronel Benjamim Guimarães 

 
-- 78,6 -- 19,8 -- 1,6 

E. E. Prof. Soares Ferreira -- 82,8 -- 16,9 -- 0,3 

Fonte: Elaborada pela autora (2021), baseado nos dados do INEP (2019). 

Nota: Das 29 escolas com informações administrativas, apenas a E. M. de Mundinho não apresenta dados, em Mariana. Totalizando assim, 28 escolas com resultados de taxas 

de rendimento, em 2019. 
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Tabela B - 8: Taxas de aprovação das escolas públicas de anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, em Mariana (2015 a 2019) 

Escola Anos 

Iniciais 

(2015) 

Anos 

Iniciais 

(2016) 

Anos 

Iniciais 

(2017) 

Anos 

Iniciais 

(2018) 

Anos 

Iniciais 

(2019) 

Anos 

Finais 

(2015) 

Anos 

Finais 

(2016) 

Anos 

Finais 

(2017) 

Anos 

Finais 

(2018) 

Anos 

Finais 

(2019) 

E. M. Pe. Antônio Gabriel de Carvalho 92,0 
 

74,4 100,0 100,0 100,0 84,0 64,8 88,9 76,7 87,5 

E. M. Wilson Pimenta Ferreira 92,0 

 

92,8 97,5 97,2 94,1 77,7 82,1 81,7 82,4 77,8 

E. M. Sinhô Machado 92,9 
 

90,8 98,0 96,5 94,3 78,7 85,5 81,1 82,7 81,4 

E. M. Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida 95,4 

 

92,0 94,8 100,0 99,0 85,6 74,1 76,8 81,7 83,2 

Centro de Edu. M. Pe. Avelar 96,0 

 

97,0 92,0 98,3 96,0 82,8 77,6 83,3 78,5 81,0 

E. M. Mons. José Cotta 

 

96,3 97,0 98,3 99,6 99,5 -- -- -- -- -- 

E. M. de Morro Santana – E. M. Conego Paulo Dilascio 

 

97,6 76,2 97,3 100,0 100,0 94,9 88,1 96,2 96,7 93,6 

E. M. de Passagem de Mariana 

 

99,1 96,6 100,0 99,5 100,0 -- -- -- -- -- 

E. M. Dom Oscar de Oliveira -- -- -- -- -- 81,3 77,4 71,8 77,1 72,4 
 

E. M. de Águas Claras 

 

 

87,8 

 

97,9 

 

100,0 

 

100,0 

 

97,8 

 

83,6 

 

84,4 

 

76,9 

 

92,9 

 

93,0 

E. M. de Campinas 

 

93,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 80,0 87,0 100,0 -- 

E. M. de Mundinho 

 

94,7 

 

100,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 

E. M. Serra do Carmo 

 

95,5 89,8 91,5 100,0 100,0 100,0 89,1 85,5 100,0 96,1 

E. M. de Mainart 

 

96,2 97,9 100,0 100,0 100,0 85,7 85,3 88,0 84,8 82,1 

E. M. de Barro Branco 

 

96,3 90,2 98,1 100,0 92,3 94,3 92,5 92,5 82,9 89,2 
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Escola Anos 

Iniciais 

(2015) 

Anos 

Iniciais 

(2016) 

Anos 

Iniciais 

(2017) 

Anos 

Iniciais 

(2018) 

Anos 

Iniciais 

(2019) 

Anos 

Finais 

(2015) 

Anos 

Finais 

(2016) 

Anos 

Finais 

(2017) 

Anos 

Finais 

(2018) 

Anos 

Finais 

(2019) 

E. M. Joaquim Emilio Baptista 

 

97,0 94,1 100,0 100,0 97,0 90,3 97,4 100,0 97,6 96,2 

E. M. Bento Rodrigues 

 

97,4 100,0 97,4 92,9 97,7 87,0 89,2 80,6 91,4 84,6 

E. M. Paracatu de Baixo 

 

100,0 70,6 75,0 100,0 100,0 97,4 80,0 88,5 100,0 100,0 

E. M. de Barroca – E. M. Dante Luiz dos Santos 

 

100,0 100,0 94,9 100,0 100,0 94,3 82,9 94,6 100,0 95,2 

E. E. Dom Benevides 

 

98,0 99,1 100,0 100,0 100,0 77,2 84,5 81,5 79,2 87,0 

E. E. Pe. Viegas 

 

98,3 98,3 100,0 100,0 100,0 80,8 78,1 76,9 81,7 94,2 

E. E. Dona Reparata Dias de Oliveira 

 

99,2 100,0 98,0 100,0 98,0 79,9 79,6 82,0 74,6 75,2 

E. E. Conego Braga 

 

100,0 100,0 99,2 98,4 100,0 82,0 68,0 58,5 84,8 83,3 

E. E. Monsenhor Morais 

 

100,0 100,0 98,9 100,0 96,2 86,5 77,4 83,1 83,8 85,1 

E. E. Conego Mauro de Faria 

 

100,0 94,7 100,0 100,0 100,0 90,0 89,1 84,3 86,5 94,6 

E. E. Dr. Gomes Freire 

 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -- -- -- -- -- 

E. E. Profª. Sta. Godoy 

 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -- -- -- -- -- 

E. E. Coronel Benjamim Guimarães 

 

-- -- -- -- -- 84,1 75,2 80,5 80,5 78,6 

E. E. Prof. Soares Ferreira -- -- -- -- -- 85,7 86,3 75,7 80,6 82,8 

Fonte: Elaborada pela autora (2021), baseado nos dados do INEP (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019). 

Nota: Esta tabela foi confeccionada a fim de comparar melhor a evolução das taxas de rendimento diante da aprovação, nas escolas no decorrer dos anos de 2015 a 2019, em 

Mariana. 
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Tabela B - 9: Adequação da formação docente das escolas públicas de anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, em Mariana (2015) 

Escola Percentual - Anos Iniciais Percentual – Anos Finais 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

E. M. Pe. Antônio Gabriel de Carvalho 

 

88,5 0,0 11,5 0,0 0,0 65,7 11,4 20,0 0,0 2,9 

E. M. Wilson Pimenta Ferreira 

 

56,8 8,4 14,7 1,1 19,0 61,2 0,0 34,3 0,0 4,5 

E. M. Sinhô Machado 

 

76,4 0,0 13,9 9,7 0,0 67,2 0,0 32,8 0,0 0,0 

E. M. Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida 

 

79,2 0,8 13,3 0,0 6,7 60,3 15,9 22,2 0,0 1,6 

Centro de Edu. M. Pe. Avelar 

 

86,7 0,0 13,3 0,0 0,0 73,0 2,8 13,5 2,1 8,6 

E. M. Mons. José Cotta 

 

79,9 0,0 13,0 0,0 7,1 -- -- -- -- -- 

E. M. de Morro Santana – E. M. Conego Paulo 

Dilascio 

 

88,9 0,0 11,1 0,0 0,0 72,7 0,0 24,2 0,0 3,1 

E. M. de Passagem de Mariana 

 

60,6 0,0 18,2 7,1 14,1 -- -- -- -- -- 

E. M. Dom Oscar de Oliveira 

 

-- -- -- -- -- 71,3 1,9 13,9 8,8 4,1 

 

E. M. de Águas Claras 

 

70,5 0,0 0,0 0,0 29,5 68,3 0,0 17,1 0,0 14,6 

E. M. de Campinas 

 
 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,7 0,0 37,3 0,0 0,0 

E. M. de Mundinho 

 

-- -- -- -- -- 22,2 0,0 38,9 0,0 38,9 

E. M. Serra do Carmo 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 12,1 15,2 0,0 0,0 

E. M. de Mainart 

 

68,9 0,0 0,0 0,0 31,1 60,6 0,0 36,4 0,0 3,0 

E. M. de Barro Branco 

 

75,6 0,0 24,4 0,0 0,0 69,7 0,0 30,3 0,0 0,0 

 

 

 Continua  

 

 

       



102 
 

 

   

Escola Percentual – Anos Iniciais Percentual – Anos Finais 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

E. M. Joaquim Emilio Baptista 

 

73,3 0,0 26,7 0,0 0,0 67,6 10,8 21,6 0,0 0,0 

E. M. Bento Rodrigues 

 

89,6 0,0 10,4 0,0 0,0 72,7 0,0 24,2 0,0 3,1 

E. M. Paracatu de Baixo 

 

22,2 0,0 0,0 0,0 77,8 62,7 0,0 37,3 0,0 0,0 

E. M. de Barroca – E. M. Dante Luiz dos Santos 

 

64,4 0,0 24,4 11,2 0,0 63,6 0,0 18,2 15,2 3,0 

E. E. Dom Benevides 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,1 11,1 0,0 16,7 11,1 

E. E. Pe. Viegas 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,8 0,0 0,0 12,1 6,1 

E. E. Dona Reparata Dias de Oliveira 

 

72,1 0,0 27,9 0,0 0,0 62,7 6,8 23,7 0,0 6,8 

E. E. Conego Braga 

 

87,5 0,0 12,5 0,0 0,0 50,0 8,0 12,0 0,0 30,0 

E. E. Monsenhor Morais 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 0,0 9,1 12,1 3,0 

E. E. Conego Mauro de Faria 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,0 6,9 10,3 0,0 13,8 

E. E. Dr. Gomes Freire 

 

92,4 0,0 0,0 0,0 7,6 -- -- -- -- -- 

E. E. Profª. Sta. Godoy 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -- -- -- -- -- 

E. E. Coronel Benjamim Guimarães 

 

-- -- -- -- -- 65,3 10,2 12,2 12,3 0,0 

E. E. Prof. Soares Ferreira -- -- -- -- -- 73,4 1,5 17,1 3,0 5,0 

Fonte: Elaborada pela autora (2021), baseado nos dados do INEP (2015).  
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Tabela B - 10: Adequação da formação docente das escolas públicas de anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, em Mariana (2016) 

Escola Percentual – Anos Iniciais Percentual – Anos Finais 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

E. M. Pe. Antônio Gabriel de Carvalho 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,8 0,0 9,5 35,7 0,0 

E. M. Wilson Pimenta Ferreira 

 

63,0 8,6 19,8 0,0 8,6 61,4 0,0 38,6 0,0 0,0 

E. M. Sinhô Machado 

 

84,0 0,0 7,4 8,6 0,0 79,3 0,0 20,7 0,0 0,0 

E. M. Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida 

 

92,1 0,0 1,0 0,0 6,9 65,2 0,0 31,8 3,0 0,0 

Centro de Edu. M. Pe. Avelar 

 

82,8 0,0 13,3 0,0 3,9 76,4 5,7 12,1 3,6 2,2 

E. M. Mons. José Cotta 

 

79,2 0,0 15,0 0,0 5,8 -- -- -- -- -- 

E. M. de Morro Santana – E. M. Conego Paulo 

Dilascio 

 

71,1 0,0 13,3 15,6 0,0 75,8 0,0 24,2 0,0 0,0 

E. M. de Passagem de Mariana 

 

72,0 0,0 7,0 7,0 14,0 -- -- -- -- -- 

E. M. Dom Oscar de Oliveira 

 

-- -- -- -- -- 61,2 0,0 19,6 11,7 7,5 

 

E. M. de Águas Claras 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,7 0,0 14,3 0,0 0,0 

E. M. de Campinas 

 
 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,9 0,0 23,5 7,8 13,8 

E. M. de Mundinho 

 

90,0 0,0 10,0 0,0 0,0 11,1 0,0 88,9 0,0 0,0 

E. M. Serra do Carmo 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,6 0,0 27,3 0,0 12,1 

E. M. de Mainart 

 

57,8 0,0 11,1 0,0 31,1 52,8 0,0 47,2 0,0 0,0 

E. M. de Barro Branco 

 

88,9 0,0 11,1 0,0 0,0 47,1 0,0 51,0 0,0 1,9 
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Escola Percentual – Anos Iniciais Percentual – Anos Finais 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

E. M. Joaquim Emilio Baptista 

 

22,2 0,0 77,8 0,0 0,0 45,1 0,0 54,9 0,0 0,0 

E. M. Bento Rodrigues 

 

98,0 0,0 2,0 0,0 0,0 75,8 0,0 24,2 0,0 0,0 

E. M. Paracatu de Baixo 

 

73,3 0,0 26,7 0,0 0,0 84,8 0,0 15,2 0,0 0,0 

E. M. de Barroca – E. M. Dante Luiz dos Santos 

 

64,4 0,0 24,4 11,2 0,0 66,7 0,0 21,2 12,1 0,0 

E. E. Dom Benevides 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,6 11,1 0,0 22,2 11,1 

E. E. Pe. Viegas 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,5 0,0 12,5 0,0 0,0 

E. E. Dona Reparata Dias de Oliveira 

 

91,4 0,0 8,6 0,0 0,0 44,0 10,0 24,0 8,0 14,0 

E. E. Conego Braga 

 

85,4 0,0 0,0 0,0 14,6 54,8 0,0 23,8 2,4 19,0 

E. E. Monsenhor Morais 

 

82,5 0,0 0,0 0,0 17,5 75,0 0,0 11,1 0,0 13,9 

E. E. Conego Mauro de Faria 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 0,0 21,2 0,0 3,0 

E. E. Dr. Gomes Freire 

 

93,0 0,0 0,0 0,0 7,0 -- -- -- -- -- 

E. E. Profª. Sta. Godoy 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -- -- -- -- -- 

E. E. Coronel Benjamim Guimarães 

 

-- -- -- -- -- 74,0 0,0 0,0 22,0 4,0 

E. E. Prof. Soares Ferreira -- -- -- -- -- 79,8 2,0 18,2 0,0 0,0 

Fonte: Elaborada pela autora (2021), baseado nos dados do INEP (2016).  
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Tabela B - 11: Adequação da formação docente das escolas públicas de anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, em Mariana (2017) 

Escola Percentual – Anos Iniciais Percentual – Anos Finais 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

E. M. Pe. Antônio Gabriel de Carvalho 

 

88,9 0,0 11,1 0,0 0,0 66,7 0,0 17,8 15,5 0,0 

E. M. Wilson Pimenta Ferreira 

 

56,8 8,6 25,9 0,0 8,7 71,4 0,0 28,6 0,0 0,0 

E. M. Sinhô Machado 

 

91,4 0,0 0,0 8,6 0,0 73,0 0,0 27,0 0,0 0,0 

E. M. Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida 

 

76,9 0,0 5,6 11,1 6,4 75,0 11,1 12,5 1,4 0,0 

Centro de Edu. M. Pe. Avelar 

 

78,0 0,0 17,0 5,0 0,0 66,2 2,8 17,2 13,8 0,0 

E. M. Mons. José Cotta 

 

73,3 0,0 13,9 1,9 10,9 -- -- -- -- -- 

E. M. de Morro Santana – E. M. Conego Paulo 

Dilascio 

 

88,9 0,0 11,1 0,0 0,0 77,8 0,0 22,2 0,0 0,0 

E. M. de Passagem de Mariana 

 

72,7 0,0 6,1 7,1 14,1 -- -- -- -- -- 

E. M. Dom Oscar de Oliveira 

 

-- -- -- -- -- 65,3 0,0 24,7 7,8 2,2 

 

E. M. de Águas Claras 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,8 0,0 22,2 0,0 0,0 

E. M. de Campinas 

 

-- -- -- -- -- 44,4 0,0 40,7 14,9 0,0 

E. M. Serra do Carmo 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,0 30,6 0,0 2,7 

E. M. de Mainart 

 

57,8 0,0 11,1 0,0 31,1 44,4 0,0 55,6 0,0 0,0 

E. M. de Barro Branco 

 

77,8 0,0 22,2 0,0 0,0 71,1 8,9 15,6 0,0 4,4 

E. M. Joaquim Emilio Baptista 

 

66,7 0,0 33,3 0,0 0,0 53,3 0,0 46,7 0,0 0,0 

E. M. Bento Rodrigues 

 

82,6 0,0 0,0 0,0 17,4 77,8 0,0 22,2 0,0 0,0 
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Escola Percentual – Anos Iniciais Percentual – Anos Finais 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

E. M. Paracatu de Baixo 

 

88,9 0,0 11,1 0,0 0,0 87,5 0,0 12,5 0,0 0,0 

E. M. de Barroca – E. M. Dante Luiz dos Santos 

 

55,6 0,0 44,4 0,0 0,0 86,1 0,0 11,1 2,8 0,0 

E. E. Dom Benevides 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,2 15,6 6,7 24,4 11,1 

E. E. Pe. Viegas 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,6 0,0 24,2 0,0 12,2 

E. E. Dona Reparata Dias de Oliveira 

 

81,5 0,0 18,5 0,0 0,0 52,6 5,3 40,4 0,0 1,7 

E. E. Conego Braga 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,5 0,0 20,0 0,0 2,5 

E. E. Monsenhor Morais 

 

82,5 0,0 0,0 0,0 17,5 77,8 0,0 11,1 0,0 11,1 

E. E. Conego Mauro de Faria 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 0,0 12,1 15,2 0,0 

E. E. Dr. Gomes Freire 

 

92,5 0,0 0,0 0,0 7,5 -- -- -- -- -- 

E. E. Profª. Sta. Godoy 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -- -- -- -- -- 

E. E. Coronel Benjamim Guimarães 

 

-- -- -- -- -- 67,8 0,0 16,9 13,6 1,7 

E. E. Prof. Soares Ferreira -- -- -- -- -- 77,4 2,5 6,5 12,1 1,5 

Fonte: Elaborada pela autora (2021), baseado nos dados do INEP (2017). 

Nota: Das 29 escolas com informações administrativas, apenas a E. M. de Mundinho, não tem dados no ano de 2017, em Mariana. Totalizando assim, 28 escolas com resultados 

de adequação da formação docente. 
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Tabela B - 12: Adequação da formação docente das escolas públicas de anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, em Mariana (2018) 

Escola Percentual – Anos Iniciais Percentual – Anos Finais 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

E. M. Pe. Antônio Gabriel de Carvalho 

 

57,8 0,0 11,1 31,1 0,0 88,9 11,1 0,0 0,0 0,0 

E. M. Wilson Pimenta Ferreira 

 

66,3 9,6 14,5 1,2 8,4 55,6 17,5 26,9 0,0 0,0 

E. M. Sinhô Machado 

 

87,5 0,0 2,8 9,7 0,0 73,0 0,0 27,0 0,0 0,0 

E. M. Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida 

 

84,4 0,0 0,0 7,8 7,8 82,7 11,1 4,9 1,3 0,0 

Centro de Edu. M. Pe. Avelar 

 

87,3 0,0 12,7 0,0 0,0 61,1 2,8 18,8 13,9 3,4 

E. M. Mons. José Cotta 

 

71,3 0,0 17,3 1,9 9,5 -- -- -- -- -- 

E. M. de Morro Santana – E. M. Conego Paulo 

Dilascio 

 

80,6 0,0 0,0 19,4 0,0 61,8 0,0 32,7 5,5 0,0 

E. M. de Passagem de Mariana 

 

72,7 0,0 6,1 7,1 14,1 -- -- -- -- -- 

E. M. Dom Oscar de Oliveira 

 

-- -- -- -- -- 68,5 3,7 19,0 8,8 0,0 

 

E. M. de Águas Claras 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

E. M. de Campinas 

 
 

-- -- -- -- -- 74,1 0,0 25,9 0,0 0,0 

E. M. Serra do Carmo 

 

87,2 0,0 12,8 0,0 0,0 55,6 0,0 41,7 2,7 0,0 

E. M. de Mainart 

 

42,2 0,0 11,1 0,0 46,7 52,8 0,0 33,3 13,9 0,0 

E. M. de Barro Branco 

 

77,8 0,0 22,2 0,0 0,0 75,6 0,0 24,4 0,0 0,0 

E. M. Joaquim Emilio Baptista 

 

75,6 0,0 24,4 0,0 0,0 69,4 0,0 30,6 0,0 0,0 

E. M. Bento Rodrigues 

 

84,4 0,0 0,0 0,0 15,6 55,6 0,0 33,3 0,0 11,1 
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Escola Percentual – Anos Iniciais Percentual – Anos Finais 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

E. M. Paracatu de Baixo 

 

88,9 0,0 0,0 0,0 11,1 88,9 0,0 11,1 0,0 0,0 

E. M. de Barroca – E. M. Dante Luiz dos Santos 

 

55,6 0,0 35,6 0,0 8,8 77,8 0,0 11,1 11,1 0,0 

E. E. Dom Benevides 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,9 2,8 11,1 11,1 11,1 

E. E. Pe. Viegas 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,8 0,0 12,1 0,0 3,1 

E. E. Dona Reparata Dias de Oliveira 

 

80,7 0,0 19,3 0,0 0,0 68,8 4,2 25,0 2,0 0,0 

E. E. Conego Braga 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,0 0,0 40,0 2,0 0,0 

E. E. Monsenhor Morais 

 

65,0 0,0 0,0 17,5 17,5 83,3 0,0 11,1 0,0 5,6 

E. E. Conego Mauro de Faria 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 0,0 12,1 15,2 0,0 

E. E. Dr. Gomes Freire 96,6 0,0 0,0 0,0 3,4 -- -- -- -- -- 

           

E. E. Profª. Sta. Godoy 

 

87,5 0,0 12,5 0,0 0,0 -- -- -- -- -- 

E. E. Coronel Benjamim Guimarães 

 

-- -- -- -- -- 56,9 0,0 20,7 22,4 0,0 

E. E. Prof. Soares Ferreira -- -- -- -- -- 77,4 2,5 6,5 12,1 1,5 

Fonte: Elaborada pela autora (2021), baseado nos dados do INEP (2018). 

Nota: Das 29 escolas com informações administrativas, apenas a E. M. de Mundinho não apresenta dados, em Mariana. Totalizando assim, 28 escolas com resultados de 

adequação da formação docente, em 2018. 
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Tabela B - 13: Adequação da formação docente das escolas púbicas de anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, em Mariana (2019) 

Escola Percentual – Anos Iniciais Percentual – Anos Finais 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

E. M. Pe. Antônio Gabriel de Carvalho 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,8 11,1 11,1 0,0 0,0 

E. M. Wilson Pimenta Ferreira 

 

37,0 38,9 11,1 0,0 13,0 82,5 0,0 11,1 6,4 0,0 

E. M. Sinhô Machado 

 

74,1 13,0 0,0 12,9 0,0 73,0 0,0 27,0 0,0 0,0 

E. M. Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida 

 

82,8 0,0 17,2 0,0 0,0 69,1 0,0 16,0 14,9 0,0 

Centro de Edu. M. Pe. Avelar 

 

89,5 0,0 10,5 0,0 0,0 66,0 2,8 18,1 13,1 0,0 

E. M. Mons. José Cotta 

 

69,9 0,0 13,3 3,7 13,1 -- -- -- -- -- 

E. M. de Morro Santana – E. M. Conego Paulo 

Dilascio 

 

85,0 0,0 0,0 15,0 0,0 77,8 0,0 22,2 0,0 0,0 

E. M. de Passagem de Mariana 

 

70,0 0,0 6,7 15,6 7,7 -- -- -- -- -- 

E. M. Dom Oscar de Oliveira 

 

-- -- -- -- -- 66,7 0,0 25,5 7,8 0,0 

 

E. M. de Águas Claras 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,9 0,0 11,1 0,0 0,0 

E. M. de Campinas 

 

-- -- -- -- -- 22,2 0,0 77,8 0,0 0,0 

E. M. Serra do Carmo 

 

90,9 0,0 9,1 0,0 0,0 49,2 0,0 50,8 0,0 0,0 

E. M. de Mainart 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,0 33,3 0,0 0,0 

E. M. de Barro Branco 

 

68,8 0,0 31,2 0,0 0,0 75,6 0,0 24,4 0,0 0,0 

E. M. Joaquim Emilio Baptista 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 0,0 29,6 0,0 0,0 

E. M. Bento Rodrigues 

 

88,9 0,0 11,1 0,0 0,0 55,6 0,0 44,4 0,0 0,0 
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Escola Percentual – Anos Iniciais Percentual – Anos Finais 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

E. M. Paracatu de Baixo 

 

90,0 0,0 10,0 0,0 0,0 55,7 0,0 44,3 0,0 0,0 

E. M. de Barroca – E. M. Dante Luiz dos Santos 

 

90,7 0,0 9,3 0,0 0,0 77,8 0,0 11,1 11,1 0,0 

E. E. Dom Benevides 

 

81,3 0,0 18,7 0,0 0,0 55,6 0,0 22,2 22,2 0,0 

E. E. Pe. Viegas 

 

97,2 0,0 0,0 0,0 2,8 75,8 0,0 12,1 12,1 0,0 

E. E. Dona Reparata Dias de Oliveira 

 

79,3 0,0 20,7 0,0 0,0 61,2 12,2 24,5 2,1 0,0 

E. E. Conego Braga 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,6 0,0 24,4 0,0 0,0 

E. E. Monsenhor Morais 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

E. E. Conego Mauro de Faria 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,9 0,0 12,1 0,0 0,0 

E. E. Dr. Gomes Freire 

 

96,5 0,0 0,0 0,0 3,5 -- -- -- -- -- 

E. E. Profª. Sta. Godoy 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -- -- -- -- -- 

E. E. Coronel Benjamim Guimarães 

 

-- -- -- -- -- 65,9 24,4 9,7 0,0 0,0 

E. E. Prof. Soares Ferreira -- -- -- -- -- 75,7 1,9 6,8 15,6 0,0 

Fonte: Elaborada pela autora (2021), baseado nos dados do INEP (2019). 

Nota: Das 29 escolas com informações administrativas, apenas a E. M. de Mundinho não apresenta dados, em Mariana. Totalizando assim, 28 escolas com resultados de 

adequação da formação docente, em 2019. 
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Tabela B - 14: Adequação da formação docente (grupo 1) das escolas públicas de anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, em Mariana 

(2015 a 2019) 

Escola Percentual - grupo 1 nos Anos Iniciais Percentual - grupo 1 nos Anos Finais 

 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

E. M. Pe. Antônio Gabriel de Carvalho 

 

88,5 100,0 88,9 57,8 100,0 65,7 54,8 66,7 88,9 77,8 

E. M. Wilson Pimenta Ferreira 

 

56,8 63,0 56,8 66,3 37,0 61,2 61,4 71,4 55,6 82,5 

E. M. Sinhô Machado 

 

76,4 84,0 91,4 87,5 74,1 67,2 79,3 73,0 73,0 73,0 

E. M. Dom Luciano Pedro Mendes de 

Almeida 

 

79,2 92,1 76,9 84,4 82,8 60,3 65,2 75,0 82,7 69,1 

Centro de Edu. M. Pe. Avelar 

 

86,7 82,8 78,0 87,3 89,5 73,0 76,4 66,2 61,1 66,0 

E. M. Mons. José Cotta 

 

79,9 79,2 73,3 71,3 69,9 -- -- -- -- -- 

E. M. de Morro Santana – E. M. 

Conego Paulo Dilascio 

 

88,9 71,1 88,9 80,6 85,0 72,7 75,8 77,8 61,8 77,8 

E. M. de Passagem de Mariana 

 

60,6 72,0 72,7 72,7 70,0 -- -- -- -- -- 

E. M. Dom Oscar de Oliveira 

 

-- -- -- -- -- 71,3 61,2 65,3 68,5 66,7 

 

E. M. de Águas Claras 

 

70,5 100,0 100,0 100,0 100,0 68,3 85,7 77,8 100,0 88,9 

E. M. de Campinas 

 
 

100,0 100,0 -- -- -- 62,7 54,9 44,4 74,1 22,2 

E. M. de Mundinho  

 

-- 90,0 -- -- -- 22,2 11,1 -- -- -- 

E. M. Serra do Carmo 100,0 100,0 100,0 87,2 90,9 72,7 60,6 66,7 55,6 49,2 
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Escola Percentual - grupo 1 nos Anos Iniciais Percentual - grupo 1 nos Anos Finais 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

E. M. de Mainart 

 

68,9 57,8 57,8 42,2 100,0 60,6 52,8 44,4 52,8 66,7 

E. M. de Barro Branco 

 

75,6 88,9 77,8 77,8 68,8 69,7 47,1 71,1 75,6 75,6 

E. M. Joaquim Emilio Baptista 

 

73,3 22,2 66,7 75,6 100,0 67,6 45,1 53,3 69,4 70,4 

E. M. Bento Rodrigues 

 

89,6 98,0 82,6 84,4 88,9 72,7 75,8 77,8 55,6 55,6 

E. M. Paracatu de Baixo 

 

22,2 73,3 88,9 88,9 90,0 62,7 84,8 87,5 88,9 55,7 

E. M. de Barroca – E. M. Dante Luiz 

dos Santos 

 

64,4 64,4 55,6 55,6 90,7 63,6 66,7 86,1 77,8 77,8 

E. E. Dom Benevides 

 

100,0 100,0 100,0 100,0 81,3 61,1 55,6 42,2 63,9 55,6 

E. E. Pe. Viegas 

 

100,0 100,0 100,0 100,0 97,2 81,8 87,5 63,6 84,8 75,8 

E. E. Dona Reparata Dias de Oliveira 

 

72,1 91,4 81,5 80,7 79,3 62,7 44,0 52,6 68,8 61,2 

E. E. Conego Braga 

 

87,5 85,4 100,0 100,0 100,0 50,0 54,8 77,5 58,0 75,6 

E. E. Monsenhor Morais 

 

100,0 82,5 82,5 65,0 100,0 75,8 75,0 77,8 83,3 100,0 

E. E. Conego Mauro de Faria 

 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 69,0 75,8 72,7 72,7 87,9 

E. E. Dr. Gomes Freire 

 

92,4 93,0 92,5 96,6 96,5 -- -- -- -- -- 

E. E. Profª. Sta. Godoy 

 

100,0 100,0 100,0 87,5 100,0 -- -- -- -- -- 

E. E. Coronel Benjamim Guimarães 

 

-- -- -- -- -- 65,3 74,0 67,8 56,9 65,9 

E. E. Prof. Soares Ferreira -- -- -- -- -- 73,4 79,8 77,4 77,4 75,7 

Fonte: Elaborada pela autora (2021), baseado nos dados do INEP (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019). 

Nota: Esta tabela foi confeccionada a fim de comparar melhor a evolução da adequação da formação docente no grupo 1 (que é o mais adequado, conforme nota técnica sobre 

o indicador), nas escolas no decorrer dos anos de 2015 a 2019, em Mariana. 
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Tabela B - 15: Índice de regularidade docente das escolas públicas de anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, em Mariana (2015 a 

2019) 

Escola IRD 2015 IRD 2016 IRD 2017 IRD 2018 IRD 2019 

E. M. Pe. Antônio Gabriel de Carvalho 

 

3,2 2,9 2,8 3,0 2,6 

E. M. Wilson Pimenta Ferreira 

 

3,1 3,1 3,0 2,9 3,0 

E. M. Sinhô Machado 

 

2,7 2,8 2,9 3,1 2,8 

E. M. Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida 

 

3,3 3,4 3,1 2,9 2,9 

Centro de Edu. M. Pe. Avelar 

 

3,6 3,6 3,5 3,6 3,3 

E. M. Mons. José Cotta 

 

3,9 3,8 3,9 3,8 3,6 

E. M. de Morro Santana – E. M. Conego Paulo Dilascio 

 

3,7 3,7 3,8 3,8 3,6 

E. M. de Passagem de Mariana 

 

4,1 3,9 3,8 3,5 3,4 

E. M. Dom Oscar de Oliveira 

 

3,8 3,8 3,7 3,7 3,4 

E. M. de Águas Claras 

 

2,6 2,7 3,0 3,4 3,4 

E. M. de Campinas 

 

2,0 2,3 2,7 2,2 1,8 

E. M. de Mundinho 

 

3,2 3,6 -- -- -- 

E. M. Serra do Carmo 

 

2,6 2,9 3,0 3,0 3,0 

E. M. de Mainart 

 

3,5 3,8 3,7 3,4 2,7 

E. M. de Barro Branco 

 

2,8 2,9 2,8 2,9 3,0 

E. M. Joaquim Emilio Baptista 

 

3,7 3,5 3,6 3,8 3,5 
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Escola IRD 2015 IRD 2016 IRD 2017 IRD 2018 IRD 2019 

E. M. Bento Rodrigues 

 

2,7 2,6 2,8 3,1 3,3 

E. M. Paracatu de Baixo 

 

3,0 3,0 3,2 3,2 3,4 

E. M. de Barroca – E. M. Dante Luiz dos Santos 

 

3,8 3,6 3,5 3,4 3,3 

E. E. Dom Benevides 

 

2,6 2,7 2,7 2,5 2,5 

E. E. Pe. Viegas 

 

2,4 2,0 1,9 1,6 1,6 

E. E. Dona Reparata Dias de Oliveira 

 

3,3 2,6 2,8 2,6 2,6 

E. E. Conego Braga 

 

2,6 2,3 2,1 2,0 2,0 

E. E. Monsenhor Morais 

 

2,7 2,3 2,3 2,3 2,2 

E. E. Conego Mauro de Faria 

 

1,6 1,8 2,2 2,0 2,0 

E. E. Dr. Gomes Freire 

 

2,8 2,6 2,4 2,6 3,0 

E. E. Profª. Sta. Godoy 

 

2,4 1,7 1,5 1,5 1,8 

E. E. Coronel Benjamim Guimarães 

 

2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 

E. E. Prof. Soares Ferreira 3,2 2,8 2,8 2,9 3,2 

Fonte: Elaborada pela autora (2021), baseado nos dados do INEP (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019). 
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Tabela B - 16: Índice de complexidade de gestão das escolas públicas de anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, em Mariana (2015 a 

2019) 

Escola ICG 2015 ICG 2016 ICG 2017 ICG 2018 ICG 2019 

E. M. Pe. Antônio Gabriel de Carvalho 

 

Nível 3 Nível 3 Nível 3 Nível 3 Nível 3 

E. M. Wilson Pimenta Ferreira 

 

Nível 3 Nível 3 Nível 3 Nível 3 Nível 3 

E. M. Sinhô Machado 

 

Nível 3 Nível 3 Nível 3 Nível 3 Nível 3 

E. M. Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida 

 

Nível 4 Nível 4 Nível 6 Nível 6 Nível 6 

Centro de Edu. M. Pe. Avelar 

 

Nível 6 Nível 6 Nível 6 Nível 6 Nível 6 

E. M. Mons. José Cotta 

 

Nível 6 Nível 6 Nível 6 Nível 6 Nível 6 

E. M. de Morro Santana – E. M. Conego Paulo Dilascio 

 

Nível 3 Nível 3 Nível 3 Nível 3 Nível 3 

E. M. de Passagem de Mariana 

 

Nível 2 Nível 2 Nível 3 Nível 3 Nível 2 

E. M. Dom Oscar de Oliveira 

 

Nível 3 Nível 3 Nível 3 Nível 3 Nível 3 

E. M. de Águas Claras 

 

Nível 3 Nível 3 Nível 3 Nível 3 Nível 3 

E. M. de Campinas 

 

Nível 3 Nível 2 Nível 2 Nível 2 Nível 1 

E. M. de Mundinho 

 

Nível 2 Nível 2 -- -- -- 

E. M. Serra do Carmo 

 

Nível 2 Nível 2 Nível 2 Nível 2 Nível 2 

E. M. de Mainart 

 

Nível 3 Nível 3 Nível 3 Nível 3 Nível 2 

E. M. de Barro Branco 

 

Nível 2 Nível 2 Nível 2 Nível 2 Nível 2 

E. M. Joaquim Emilio Baptista 

 

Nível 3 Nível 3 Nível 3 Nível 3 Nível 3 
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Escola ICG 2015 ICG 2016 ICG 2017 ICG 2018 ICG 2019 

E. M. Bento Rodrigues 

 

Nível 3 Nível 2 Nível 3 Nível 3 Nível 3 

E. M. Paracatu de Baixo 

 

Nível 3 Nível 3 Nível 3 Nível 3 Nível 3 

E. M. de Barroca – E. M. Dante Luiz dos Santos 

 

Nível 3 Nível 3 Nível 3 Nível 3 Nível 3 

E. E. Dom Benevides 

 

Nível 6 Nível 6 Nível 6 Nível 6 Nível 6 

E. E. Pe. Viegas 

 

Nível 3 Nível 3 Nível 3 Nível 3 Nível 3 

E. E. Dona Reparata Dias de Oliveira 

 

Nível 6 Nível 6 Nível 4 Nível 4 Nível 4 

E. E. Conego Braga 

 

Nível 6 Nível 4 Nível 4 Nível 4 Nível 4 

E. E. Monsenhor Morais 

 

Nível 4 Nível 5 Nível 5 Nível 5 Nível 5 

E. E. Conego Mauro de Faria 

 

Nível 3 Nível 3 Nível 3 Nível 3 Nível 3 

E. E. Dr. Gomes Freire 

 

Nível 2 Nível 2 Nível 2 Nível 2 Nível 2 

E. E. Profª. Sta. Godoy 

 

Nível 1 Nível 2 Nível 2 Nível 2 Nível 2 

E. E. Coronel Benjamim Guimarães 

 

Nível 5 Nível 5 Nível 5 Nível 6 Nível 5 

E. E. Prof. Soares Ferreira Nível 3 Nível 3 Nível 3 Nível 3 Nível 3 

Fonte: Elaborada pela autora (2021), baseado nos dados do INEP (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019). 
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Tabela B - 17: Índice de nível socioeconômico das escolas públicas de ensino fundamental, em Mariana (2015) 

Escola Valor Absoluto Classificação 

E. M. Wilson Pimenta Ferreira 
 

47,88 Grupo 3 

E. M. Sinhô Machado 

 

49,67 Grupo 3 

E. M. Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida 

 

50,38 Grupo 3 

Centro de Edu. M. Pe. Avelar 

 

53,17 Grupo 4 

E. M. Mons. José Cotta 

 

51,35 Grupo 3 

E. M. de Passagem de Mariana 

 

53,51 Grupo 4 

E. M. Dom Oscar de Oliveira 

 

49,31 Grupo 3 

E. M. Serra do Carmo 

 

44,49 Grupo 3 

E. E. Dom Benevides 

 

49,69 Grupo 3 

E. E. Dona Reparata Dias de Oliveira 

 

51,76 Grupo 4 

E. E. Conego Braga 

 

46,77 Grupo 3 

E. E. Monsenhor Morais 

 

49,88 Grupo 3 

E. E. Dr. Gomes Freire 

 

57,17 Grupo 5 

E. E. Profª. Sta. Godoy 

 

54,24 Grupo 4 

E. E. Coronel Benjamim Guimarães 

 

50,69 Grupo 3 

E. E. Prof. Soares Ferreira 56,6 Grupo 5 

Fonte: Elaborada pela autora (2021), baseado nos dados do INEP (2015). 

Nota: Das 29 escolas com informações administrativas, 13 não apresentam dados de nível socioeconômico, em Mariana. Totalizando assim, 16 instituições com resultados em 

2015. 
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Tabela B - 18: Índice de nível socioeconômico das escolas públicas de ensino fundamental, em Mariana (2019) 

Escola Valor Absoluto Classificação 

E. M. Pe. Antônio Gabriel de Carvalho 4,59 Nível IV 

 

E. M. Wilson Pimenta Ferreira 4,56 Nível IV 

 

E. M. Sinhô Machado 4,85 Nível IV 

 

E. M. Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida 4,94 Nível IV 

 

E. M. Mons. José Cotta 5,06 Nível V 

 

E. M. de Morro Santana – E. M. Conego Paulo Dilascio 4,78 Nível IV 

 

E. M. de Passagem de Mariana 5,02 Nível V 

 

E. M. Dom Oscar de Oliveira 4,88 Nível IV 

 

E. M. de Águas Claras 4,35 Nível III 

 

E. M. Serra do Carmo 4,31 Nível III 

 

E. M. Joaquim Emilio Baptista 4,82 Nível IV 

 

E. M. de Barroca – E. M. Dante Luiz dos Santos 4,48 Nível III 

 

E. E. Dom Benevides 

 

 

4,69 

 

Nível IV 

 

E. E. Padre Viegas 5,21 

 

Nível V 

 

E. E. Dona Reparata Dias de Oliveira 4,83 Nível IV 

   

E. E. Conego Braga 4,50 Nível IV 

 

E. E. Monsenhor Morais 

 

4,26 

 

Nível III 
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Escola Valor Absoluto Classificação 

E. E. Conego Mauro de Faria 4,82 Nível IV 

 

E. E. Dr. Gomes Freire 5,30 Nível V 

   

E. E. Profª. Sta. Godoy 4,66 Nível IV 

 

E. E. Coronel Benjamim Guimarães 5,15 Nível V 

 

E. E. Prof. Soares Ferreira 5,44 Nível V 

Fonte: Elaborada pela autora (2021), baseado nos dados do INEP (2019). 

Nota: Das 29 escolas com informações administrativas, 7 não apresentam dados de nível socioeconômico, em Mariana. Totalizando assim, 22 instituições com resultados. 

 




