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RESUMO 

 

O presente artigo destaca resultados parciais do estudo bibliográfico de uma pesquisa em 

andamento, na qual se investiga a equidade e a eficácia no ensino superior sob o aspecto do 

acesso e o desempenho acadêmico de estudantes com deficiência. Com o objetivo de realizar 

uma análise sobre as pesquisas em eficácia escolar, assumindo uma abordagem em acordo 

com a perspectiva metodológica adotada ao longo da pesquisa, se realizou um resgate 

histórico sobre a pesquisa em eficácia escolar e sua relação com a qualidade da educação. 

Como resultados parciais deste estudo bibliográfico destaca-se a importância do resgate 

histórico das pesquisas em eficácia escolar com foco na capacidade que as escolas possuem 

em proporcionar o desenvolvimento dos seus alunos, sendo a equidade um dos pilares para a 

eficácia a considerar que será eficaz a instituição que promover a qualidade na educação de 

todos, individual e coletivamente, colocando em evidência a diversidade dos alunos e das 

instituições escolares. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo é resultado parcial de uma pesquisa em andamento, na qual se 

investiga a equidade e a eficácia no ensino superior sob o aspecto do acesso e o desempenho 

acadêmico de estudantes com deficiência. Pelo fato de abordar a investigação da equidade e 

eficácia educacional, se observou no decorrer da pesquisa a necessidade de uma compreensão 

ampla e aprofundada sobre as pesquisas em eficácia escolar que abordam a capacidade das 

instituições de ensino em promover o desenvolvimento integral dos alunos.  
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Desta forma, a partir de um estudo bibliográfico sobre o tema, se realizou um resgate 

histórico sobre as pesquisas em eficácia escolar que por diversas metodologias buscam 

compreender os aspectos relacionados às instituições de ensino que potencializam suas 

capacidades de promoverem um ensino de qualidade, na perspectiva do desenvolvimento 

integral de todos e de cada um dos seus alunos a considerar as condições sociais, econômicas 

e culturais destes e dos diversos contextos escolares. 

As instituições de ensino brasileiras desde a educação básica ao ensino universitário 

enfrentam dificuldades no que se refere à democratização do acesso e à igualdade de 

oportunidades para além dos alunos com deficiência, fruto das desigualdades 

socioeconômicas e culturais existentes no país. Desta forma, o processo de inclusão das 

pessoas com deficiência não se dá apenas pela criação de dispositivos legais, mas por longas 

transformações na eliminação de barreiras, desconstrução de conceitos, preconceitos e 

concepções que segregam e excluem essas pessoas. O reconhecimento da diversidade humana 

e transformações no modelo tradicional da educação superior constituem-se num desafio para 

as universidades brasileiras. 

Neste sentido, nas próximas seções serão abordados aspectos relacionados às discussões 

em torno das pesquisas em eficácia escolar focalizando tanto na capacidade que as escolas 

possuem em proporcionar o desenvolvimento dos seus alunos, como também discussões 

acerca da equidade que serão efetuadas sob dois aspectos, na perspectiva de evidenciar a 

diversidade dos alunos e das instituições escolares e a equidade como um dos pilares para a 

eficácia, considerar-se-á que será eficaz a instituição que promover a qualidade na educação 

de todos, individual e coletivamente. 

1. A PESQUISA EM EFICÁCIA ESCOLAR 

 

A pesquisa em eficácia escolar visa compreender a capacidade que as escolas possuem 

em influir no desenvolvimento de seus alunos e identificar fatores que se relacionam com a 

escola eficaz. O campo da sociologia da educação por muito tempo reconhece a importância 

das relações entre a origem socioeconômica e cultural dos alunos e a variação no desempenho 

dos mesmos. No entanto, os estudos nesse campo foram impulsionados pela pesquisa de 

resultados polêmicos sobre a Igualdade de Oportunidades Educacionais, conhecida como 

“Relatório Coleman”, conduzida por James S. Coleman, nos Estados Unidos da América 

(EUA), na década de 1960. Sob encomenda do governo norte-americano realizou-se um 



extenso survey que pretendia conhecer as razões da falta de oportunidades iguais na educação 

dos indivíduos em função da raça, cor, religião ou naturalidade em todos os níveis de ensino 

nas instituições públicas, pois, havia naquele país uma preocupação com a qualidade da 

educação e a distribuição de oportunidades. (BROOKE e SOARES, 2011) 

Ainda segundo os autores, esse levantamento foi realizado por uma amostra de mais de 

quinhentos mil alunos matriculados em escolas de ensino primário e secundário, diversos 

professores, gestores de escolas e pais de alunos. Foram executados testes de desempenho aos 

alunos, como também foram aplicados questionários com o intuito de destacar as 

características socioeconômicas dos discentes, dos docentes e das instituições de ensino. O 

polêmico resultado da pesquisa se destacou pelo fato dos fatores socioeconômicos dos alunos 

serem aqueles que mais se relacionavam com o desempenho acadêmico dos mesmos, em 

detrimento das condições das escolas, quanto ao financiamento, equipamento e currículo, 

como também da qualificação dos professores. 

Assim, este levantamento trouxe contribuições importantes por colocar em relevo as 

funções de produção educacionais ao relacionar o desempenho dos alunos e as características 

escolares. Apesar de Coleman não descrever claramente no relatório final que a escola não 

fazia diferença, as conclusões da pesquisa conduziram à interpretação de que a escola pouco 

influenciava no desempenho dos alunos, ou seja, a escola seria uma reprodutora das 

desigualdades sociais e culturais existentes no país. 

Nesse contexto, o relatório causou impacto por evidenciar a capacidade limitada das 

escolas em promover a elevação do desempenho dos alunos mesmo diante das desigualdades 

sociais e culturais, provocando um pessimismo em relação ao sistema escolar. Em 1972, 

Mosteller e Moynihan divulgaram resultados sobre uma reanalise do Relatório Coleman e 

apesar de apontar falhas metodológicas, reafirmam o determinismo reprodutivista do sistema 

de ensino. (BROOKE e SOARES, 2008) 

Na mesma época do Relatório Coleman, também por encomenda de governo, no caso, 

Governo Britânico foi realizado um grande estudo, sob a coordenação de Bridget Plowden, 

conhecido como Relatório Plowden, o qual se dedicou em fazer uma revisão do estado-da-arte 

do ensino de escolas primárias. Influenciado pelas ideias humanistas, elogia a flexibilização 

da organização interna da escola e o abandono da divisão das turmas por habilidades dos 

alunos e recomenda mais investimentos financeiros a este nível de ensino. Este estudo trouxe 

uma perspectiva nova para os padrões daquela época, em que as escolas deveriam receber 

investimentos diferentes, sendo ampliados à medida que recebiam alunos desprivilegiados 



socialmente. Mesmo assim, os resultados das pesquisas concluíram que o background 

familiar, incluindo a classe social e o status econômico influenciava mais no desempenho 

acadêmico dos alunos do que as diferenças entre as escolas. 

O impacto destes relatórios contribuiu para que novos estudos fossem realizados em 

diversas partes do mundo, com a apresentação de resultados diferentes, os quais puseram em 

destaque a importância da escola no desenvolvimento dos estudantes e que ela deveria fazer 

muita diferença para o aluno. Desta forma, as escolas não podem ser tratadas de maneira igual 

por que elas também são diferentes. Colocou-se em evidência a metodologia utilizada por 

Coleman de input-output que desconsiderou características sociais e culturais da escola, 

conferindo menor importância à contribuição da escola. (BROOKE e SOARES, 2008) 

Posteriormente, Madaus e colegas, analisaram o Relatório Coleman, aprofundando nos 

detalhes da pesquisa e reuniram também informações sobre outros estudos empíricos da área 

na tentativa de explicar o conceito da eficácia escolar: 

 

O uso da palavra eficácia tem sua razão de ser. Para Madaus e colegas havia 

uma diferença importante entre eficiência e eficácia. Enquanto que eficiência 

do sistema é medida pelo custo dos seus resultados e representa um cálculo 
econômico para estabelecer se os produtos correspondem aos investimentos 

realizados, a eficácia tem a ver com a qualidade das instituições escolares. 

Portanto, a eficácia não é uma relação entre o produto por unidade de 
investimento, mas sim a capacidade das escolas de produzirem efetivamente 

os resultados que a sociedade espera delas. (BROOKE e SOARES, 2008, p. 

20) 

 

O pessimismo de que a escola não faz diferença, repercutiu nos estudos realizados nas 

décadas seguintes sobre eficácia escolar, os quais buscaram compreender aspectos 

relacionados à capacidade das escolas em promover o desenvolvimento de seus alunos, 

mesmo em situação de desigualdades sociais. Desta forma, tornou-se evidente o interesse por 

metodologias de investigação que considerem: 

 

A importância de escolher medidas de desempenho que reflitam aspectos 

reais do trabalho da escola; a necessidade de conceituar a escola como uma 

organização social e incorporar à pesquisa os meios de observar as 
diferenças nos processos sociais entre as escolas; e, acima de tudo, a 

necessidade de saber sobre a situação anterior dos alunos, visando identificar 

a aprendizagem e outros ganhos que possam ser efetivamente atribuídos à 
atuação da escola. (BROOKE e SOARES, 2008, p. 109) 

 



Nesta perspectiva destaca-se o trabalho de Mortimore e colegas que utilizou uma 

metodologia longitudinal ao acompanhar dois mil alunos de 50 escolas primárias do norte da 

Inglaterra, durante quatro anos. Eles concluíram que as escolas são diferentes na capacidade 

de influenciar no desempenho cognitivo dos alunos e que a escola eficaz é aquela “em que o 

aluno progride além daquilo que se esperaria ao considerar a composição dos seus alunos”. 

(MORTIMORE, 1991 apud BROOKE e SOARES, 2008, p. 221). Nesta mesma linha Lee 

(2008), em seu trabalho sobre a utilização de modelos hierárquicos lineares nas pesquisas em 

educação, afirma que o desempenho dos alunos com backgrounds sociais diferentes são 

influenciados pelas características organizacionais da escola. A introdução da metodologia 

dos modelos hierárquicos nos estudos na área de educação possibilitou o avanço da pesquisa 

em eficácia escolar, 

 

As contribuições fundamentais dadas pelo Instituto de Educação da 
Universidade de Londres através do Professor David Goldstein e, 

concomitantemente, pela Universidade de Havard através do Professor 

Anthony Bryk, são de suma importância. Em particular, essa pesquisa 

resultou na formulação dos modelos hierárquicos de regressão que permitem 
evitar o vício da agregação, obter estimativa correta para o desvio padrão das 

estimativas e lidar com a heterogeneidade da regressão. (BROOKE e 

SOARES, 2008, p. 223) 

 

Em meados da década de 1990, por encomenda do governo britânico Pam Sammons e 

colegas realizaram um amplo estudo sobre a pesquisa em eficácia escolar, no qual analisaram 

os resultados das pesquisas nesta área em diversos países, nos vinte anos posteriores à 

divulgação do Relatório Coleman, numa perspectiva de que as conclusões pudessem 

contribuir para as discussões em torno das políticas educacionais. Assim, a análise focalizou 

nas características-chave que indicam uma “base de evidências da pesquisa sobre as 

características das escolas que têm mais sucesso em promover o progresso do aluno, o que, 

[...] pode ajudar a promover equidade e melhorar as oportunidades de vida do aluno no mundo 

adulto”. (SAMMONS, 2008, p. 338). Segundo a autora, na análise consideraram que as 

escolas examinadas nos vários estudos possuíam características singulares moldadas por 

fatores, tais como características dos alunos, qualidade dos docentes e o contexto das escolas, 

sendo identificados certos elementos comuns às escolas mais eficazes. 

Estas características comumente encontradas nas escolas eficazes foram categorizadas 

em onze fatores-chave, a saber: liderança profissional; objetivos e visões compartilhados; um 

ambiente de aprendizagem; concentração no ensino e na aprendizagem; ensino e objetivos 



claros; altas expectativas; incentivo positivo; monitoramento do progresso; direitos e 

responsabilidades do aluno; parceria casa-escola e uma organização orientada à 

aprendizagem. Nesse sentido, os autores do estudo chamaram a atenção de que esses fatores 

não podem ser considerados independentemente, e que estas características e suas associações 

podem fornecer um entendimento sobre as escolas eficazes. 

Na busca por esse entendimento sobre as escolas eficazes e para que os resultados da 

pesquisa em eficácia escolar realmente sejam “de fato úteis é que tenham sido obtidos a partir 

de uma análise da realidade que se quer melhorar. Isso significa que para a pesquisa em 

eficácia escolar ser útil [...] é necessário que tenha sido realizada a partir da análise de suas 

próprias escolas” (MURILLO, 2008, p. 466). Assim, os resultados da pesquisa em eficácia 

escolar não podem se restringir às discussões nas academias, pois estes devem de alguma 

maneira contribuir para a construção de conhecimentos que possibilitem a elevação dos níveis 

de qualidade e equidade da educação, assim como, contribuir para a formulação de políticas 

educativas. 

Segundo Murillo (2008), em seu estudo realizado em 2003, sobre o estado-da-arte da 

pesquisa em eficácia escolar na América Ibérica evidencia que a linha de pesquisa em eficácia 

escolar “está formada pelos estudos empíricos que buscam, por um lado, conhecer a 

capacidade que têm as escolas de influir no desenvolvimento dos alunos e, por outro, 

conhecer o que faz com que uma escola seja eficaz.” (p. 468), destaca também, que uma 

escola eficaz é aquela que tem a capacidade de proporcionar o desenvolvimento integral de 

todos os seus alunos, individual e coletivamente, a um nível superior ao esperado a considerar 

seu rendimento prévio, nível socioeconômico e cultural. Nesta definição o autor inclui três 

características: 

 

1. Valor agregado como operacionalização da eficácia. A eficácia seria o 

progresso dos alunos levando em conta seu rendimento prévio e a 
situação econômica e cultural das famílias. A utilização das pontuações 

brutos do rendimento dos alunos, sem que se controle por esses fatores, 

apenas oferece informações tendenciosas e falsas da realidade das 

escolas. Trata-se de saber única e tão-somente o que a escola oferece ao 
aluno. 

2. Equidade como um elemento básico no conceito de eficácia. Uma 

escola diferencialmente eficaz, no sentido de que é “melhor” para uns 
alunos que para outros, não é uma escola eficaz, mas sim discriminatória. 

E aqui não vale optar entre a qualidade e a excelência, entendida como 

um rendimento médio alto: sem equidade não há eficácia, o que confere a 
tal escola a característica de ser socialmente descartável.  



3. Desenvolvimento integral dos alunos como um objetivo primordial de 

toda a escola e de todo sistema educativo. Ainda que seja coisa do 

passado a conceituação da eficácia como rendimento em Matemática ou 
Leitura e Escrita, é necessário insistir nesse aspecto. Eficácia não só 

implica valor agregado ou rendimento em leitura, compreensão ou 

cálculo; também afeta a felicidade dos alunos, sua autoestima ou sua 
atitude criativa e crítica. Aqui o objetivo é achar a pesquisa que conte 

com instrumentos que possam medir essa realidade (p. 468-469). 

 

Assim, a escola eficaz é aquela que agrega valor, ou seja, possibilita a elevação do 

desempenho dos alunos, a considerar a situação econômica, social e cultural de suas famílias. 

Esse progresso, no entanto, deve ser equânime para todos os alunos, visto que, uma escola 

eficaz não pode ser melhor para uns alunos que para outros e favorecendo o desenvolvimento 

integral dos alunos com promoção da satisfação pessoal e da sociedade. 

Os resultados, de décadas da pesquisa em eficácia escolar na América Ibérica, mostram 

que vários fatores da eficácia escolar apresentados por Sammons e colegas, são percebidos 

também nas pesquisas ibero-americanas. No entanto, são incluídos alguns elementos 

fundamentais e específicos dessa região, entre eles os recursos econômicos e materiais das 

escolas, assim como a forma de gestão e fatores relacionados à profissão docente. 

(MURILLO, 2008). Isso demonstra que os resultados das pesquisas realizadas nesta área em 

outras partes do mundo podem ser considerados, porém é primordial que sejam também 

realizadas pesquisas voltadas para a realidade de cada país, bem como, a importância de 

realizar essas pesquisas sob as perspectivas quantitativa e qualitativa. 

Ainda segundo Murillo (2003), em seu estudo “Una panorámica de la investigación 

iberoamericana sobre eficacia escolar” destaca que a pesquisa em eficácia escolar tem focado 

no conhecimento dos fatores que ajudam a otimizar os níveis de qualidade e equidade 

educacionais. E esses trabalhos podem ser agrupados em quatro áreas ou linhas, a saber: 1) 

Estudos sobre a eficácia escolar, desenvolvidos a partir de duas linhas, por um lado, estudos 

projetados e desenvolvidos especificamente para identificar os fatores escolares associados ao 

desempenho dos alunos e, por outro, realizados com a exploração dos dados secundários de 

avaliações do sistema educacional. 2) Estudos que procuram encontrar a relação entre 

determinados fatores escolares e desempenho dos alunos, essa linha de pesquisa analisa a 

relação entre um ou mais fatores, organizados em grupos de fatores: a eficácia do professor, 

clima, recursos económicos, pré-escolares, nutrição/desnutrição e educação bilíngue. 3) 

Avalição de programas de melhoria, já nessa linha, o autor destaca que a quantidade e 

qualidade das pesquisas na América Latina podem não ser satisfatórias, mas a quantidade e 



qualidade das inovações implementadas pelos professores latino-americanos e a capacidade 

de inovar é imensa. Aponta ainda, alguns trabalhos realizados no Chile, no Equador, no 

México e na Bolívia. 4) Estudos etnográficos sobre a escola, consideram que são realizadas 

análises, por meio, de estudos etnográficos sobre as condições institucionais com o propósito 

de aprofundar o conhecimento sobre o contexto e a cultura escolar. 

 

2. A PESQUISA EM EFICÁCIA ESCOLAR NO BRASIL 

 

No Brasil, a pesquisa em eficácia escolar se efetivou a partir do incentivo de grupos de 

pesquisa na área de avaliação educacional e eficácia escolar por indução do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) implementada pela Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. (BROOKE e SOARES, 2008). 

Essa e outras ações como a implantação dos sistemas nacionais de avaliação foram 

impulsionadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 1996), que 

estabelece como dever da União, coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação 

que corroborem para a organização da educação nacional. 

Desde meados da década de 1990, o Brasil vem conseguindo aumentar 

significativamente a frequência escolar em todos os níveis e o foco passou a ser como 

melhorar a qualidade da educação oferecida aos alunos. Neste contexto, as décadas de 1990 e 

2000, foram marcadas pela implementação de sistemas nacionais de avaliação em larga 

escala, com o propósito de avaliar o desempenho acadêmico dos estudantes e a instituição 

escolar em todas as suas dimensões, dentre estes se destacam o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB) e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES – este último, constituído pela Avaliação Institucional (AI), Avaliação 

dos Cursos de Graduação (ACG) e o Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes 

(ENADE). Assim, as avaliações do sistema educacional brasileiro têm por “objetivo subsidiar 

a formulação e implementação de políticas públicas para a área educacional a partir de 

parâmetros de qualidade e equidade” (INEP/MEC, 2014, p. web). Através, da avaliação pode 

se perceber a qualidade das instituições, mas para isso “a avaliação da educação precisa 

utilizar instrumentos de mensuração e procedimentos metodológicos estáticos. Entretanto, ela 

deve ser, em muitos casos, principalmente, dinâmica.” (DIAS SOBRINHO, 2008, p. 201).  



Deste período em diante, registrou-se no Brasil uma crescente literatura no campo da 

pesquisa em eficácia escolar, e de “forma geral os trabalhos realizados no Brasil confirmam 

os resultados internacionais. A escola tem um papel claro no desempenho dos alunos.” 

(BROOKE e SOARES, 2008, p. 464). Dentre esses estudos encontra-se a pesquisa “Escola 

Eficaz: um estudo de caso em três escolas da rede pública de ensino do Estado de Minas 

Gerais”, coordenada por Soares (2002), que teve o propósito de investigar os fatores da escola 

eficaz no contexto brasileiro, concluiu que alguns fatores possuem relevância marcante no 

desenvolvimento dos alunos, a saber: infraestrutura e fatores externos à organização da 

escola; liderança da escola; relação com as famílias e com a comunidade; características do 

clima interno da escola e características do ensino. Destacam que os fatores correlacionados 

às escolas eficazes nas produções acadêmicas, consolidadas internacionalmente, deram 

suporte para a pesquisa, mas não são suficientes para descrever as características da escola 

eficaz brasileira. 

Outro trabalho de impacto no campo da pesquisa em eficácia escolar realizado no 

Brasil, no período de 2005 a 2008, foi o projeto GERES - Pesquisa Longitudinal da Geração 

Escolar. O estudo acompanhou ao longo de quatro anos mais de trezentas escolas e cerca de 

vinte mil alunos, em cinco cidades brasileiras com a parceria de cinco universidades 

brasileiras
4
. O projeto empenhou-se na investigação das práticas pedagógicas e condições 

escolares que contribuem para a promoção da eficácia e equidade educacional, o qual 

identificou as características das escolas que maximizam a aprendizagem dos estudantes, as 

características das escolas que minimizam o impacto da condição social do aluno sobre o 

aprendizado e os fatores e características escolares que reduzem a probabilidade de repetência 

e absentismo de seus alunos. Para isto, foram realizados testes de desempenho em leitura e 

matemática e a realização de entrevistas a diretores das escolas, professores e pais de alunos. 

(FRANCO, BROOKE, ALVES, 2008) 

Esses levantamentos produziram dados sobre a realidade educacional brasileira e 

passaram a ser objeto de muitos estudos, tanto em relação à metodologia quanto aos fatores 

apontados das escolas eficazes. Assim como, os dados disponibilizados pelas avaliações 

nacionais têm permitido a realização dos trabalhos em relação à qualidade das escolas 

                                                             
4 Universidades brasileiras que participaram do projeto GERES: a Universidade Federal de Minas Gerais – 

UFMG (através do Grupo do Laboratório de Avaliação e Medidas Educacionais - GAME), a Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio (por meio do Laboratório da Avaliação da Educação - 

LAED), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS, a Universidade Federal da Bahia – UFBA 

(através do Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor Público – ISP), a Universidade de Campinas – 

UNICAMP (através do Laboratório de Observação e Estudos Descritivos - LOED) e a Universidade Federal de 

Juiz de Fora – UFJF (por meio do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação – CAEd). 



brasileiras, também têm permitido investigar a equidade educacional, para isso há de 

considerar os dados de todos os alunos da instituição ou do sistema de ensino, “a equidade, 

por ser de mais difícil caracterização, não é usualmente considerada quando a sociedade 

avalia a escola, mas é crucial para os gestores públicos interessados em implementar políticas 

públicas educacionais inclusivas”. (SOARES e ANDRADE, 2006, p.110) 

Ainda segundo Andrade e Soares (2006), no estudo que objetivou analisar por meio de 

modelos hierárquicos a qualidade, a equidade e o nível socioeconômico das escolas públicas e 

privadas de Belo Horizonte de ensino básico, a partir da utilização de dados provenientes de 

duas avaliações educacionais de larga escala, confirmaram um resultado perverso comumente 

detectado na sociedade brasileira, em que o sistema educacional “só consegue produzir 

qualidade na presença de alta iniquidade” (p. 107), pois à medida que a qualidade aumentava 

a equidade nas escolas diminuía. Este resultado sugere algumas reflexões acerca do sistema 

educacional brasileiro que garante o acesso universal ao ensino, mas não possibilita a todos os 

alunos a conclusão da educação básica com a mesma qualidade em relação ao desempenho. 

Menezes-Filho (2007) em seu artigo “Os Determinantes do Desempenho Escolar do 

Brasil”, examinou a partir dos dados do SAEB de 2003, o desempenho dos alunos nos testes 

de proficiência em Matemática, confirmando que o desempenho dos alunos brasileiros é 

inferior ao que seria desejável e com relação a outros países. 

Os conceitos e metodologias abordadas na pesquisa em eficácia escolar nos últimos 

anos têm alcançado as análises da qualidade da educação superior no país, como Catunda 

(2012) em sua tese de doutorado intitulada “Fatores de qualidade da educação superior: 

estudo sobre os dados dos cursos de administração” investigou a maneira que fatores de 

contexto, entrada e processo se relacionavam à qualidade de cursos superiores. A pesquisa foi 

embasada no conceito de qualidade, associado às dimensões de efetividade, eficiência, 

eficácia e equidade e o conceito de eficácia escolar. No estudo pôde-se verificar que os cursos 

que apresentaram melhor desempenho no ENADE estão associados a: universidades públicas 

e com alta concorrência; instituições com mais professores do quadro, experientes e mais 

dedicados à pesquisa; instituições com menos alunos por professor e professor doutor; e; 

cidades mais desenvolvidas e ricas. Este trabalho trouxe contribuições importantes para o 

campo das Ciências Sociais Aplicadas com a utilização da técnica estatística de “Latent Class 

Analysis (LCA) ou Análise de Classe Latente [...] uma técnica estatística que viabiliza a 

criação de modelos compostos de variáveis latentes (construtos), ou seja, variáveis que não 

podem ser observadas diretamente.” (p. 212) e de Modelos de Equações Estruturais (MEE) 



como “um conjunto de técnicas, relativamente novas, capazes de especificar, estimar e testar 

relações hipotéticas entre um grupo de variáveis.” (p. 217). 

Assim, a pesquisa em eficácia escolar tem contribuído para a avaliação da educação 

colocando em relevo a complexidade do sistema educacional, na medida em que instituições 

de ensino aparentemente semelhantes desempenham papéis diferentes do desenvolvimento de 

seus alunos, a depender de sua gestão, organização, contexto sociocultural e econômico, 

relações estabelecidas com as famílias e a sociedade, dentre outros aspectos. 

 

3. EQUIDADE NA EDUCAÇÃO 

 

Na Constituição Federal do Brasil de 1988, a educação se constitui com um direito 

social, cabendo ao Estado e à família o dever de promover o desenvolvimento da pessoa para 

o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, para isso, o Estado deve garantir um 

ensino de qualidade e igualdade de condições no acesso e permanência para todos nas 

instituições de ensino. Nos últimos anos o acesso à educação tem sido ampliado, com mais 

instituições de ensino, ampliação do número de vagas, inserção de pessoas com deficiência no 

ensino regular, dentre outras ações. Assim, o desafio para as várias esferas de governo se 

firma para além da ampliação do acesso, colocando em foco a qualidade e a equidade na 

educação. 

Essa passagem, da garantia da universalização do acesso à educação para a necessidade 

de assumir um compromisso de um sistema de ensino de qualidade, tem motivado os debates 

em relação à “ideia de justiça escolar: da igualdade à equidade, da igualdade às desigualdades 

justas, passando pela distinção entre desigualdade e diferença.” (DIONÍSIO, 2010, p. 312). 

Neste sentido, reformulações do sistema de ensino com enfoque mais humanista sobre o 

direito de todos à educação, suscitam reflexões acerca do reconhecimento da diversidade e da 

reafirmação do valor da diferença das pessoas, bem como das instituições de ensino a 

considerar suas especificidades relacionadas ao contexto histórico, político, social e cultural. 

Em que,  

 

[...] cada unidade territorial, cada escola num caso singular – transforma os 

estabelecimentos de ensino em instancias que devem progredir para uma 
gestão autónoma assente no projecto educativo que melhor se adeque à 

singularidade do contexto em que se inserem. (DIONÍSIO, 2010, p. 312).  



 

Assim, observar a diversidade das realidades dos sujeitos e das instituições de ensino se 

constitui como um importante foco na análise da qualidade da educação ofertada a uma 

sociedade em todos os níveis de ensino. Segundo Bertolin (apud CATUNDA, 2012) o 

conceito de qualidade na educação superior pode ser interpretado por diferentes concepções, 

na visão economicista os aspectos relacionados à qualidade são aqueles que potencializam o 

desenvolvimento das habilidades com vistas ao crescimento econômico de uma sociedade e 

que promovem a empregabilidade dos sujeitos. Numa visão pluralista essa qualidade está 

ancorada na construção de uma educação que valorize a diversidade a considerar as 

especificidades a que se pretende com a formação, e por último sob a visão da equidade, traz a 

qualidade e a equidade como conceitos inseparáveis. 

 

Não obstante às visões economicista e pluralista da qualidade do ensino 

superior, dada as graves distorções entre as regiões e os países no que 

compete à oferta educacional, Bertolin (2007) reforça a ideia da equidade, 
advogando ser essa o principal problema das políticas públicas educacionais 

na atualidade. Na visão da equidade, a qualidade do ensino superior está 

associada ao combate das iniquidades educacionais, à busca da coesão 
social, assim como ao desenvolvimento da democracia e da cidadania. 

(CATUNDA, 2012, p. 31) 

 

Segundo Ferreira e Tenório (2010), o conceito de qualidade em educação é 

multidimensional, podendo ser definido pela associação de diversos elementos e dimensões 

como a eficácia, eficiência, efetividade, equidade e satisfação, assim, destacam que a 

avaliação da qualidade em educação possui perspectivas distintas em função dos interesses 

dos sujeitos e da sociedade e do entendimento do papel do sistema de ensino construído 

socialmente. 

Citando Garcia (2000), Catunda contextualiza que, a qualidade no ensino superior (ES) 

também pode ser conceituada a partir de quatro dimensões, a saber: a relevância 

correspondendo à relação entre aquilo que os estudantes aprendem e suas necessidades 

particulares e sociais; a eficácia seria a relação entre as propostas de ensino e os resultados 

alcançados; a eficiência numa perspectiva economicista visaria à relação dos recursos 

investidos e os resultados obtidos e; a equidade “estaria vinculada à equidade na oferta e 

oportunidade de acesso e continuidade de estudos independente da origem e condição 

socioeconômica do aluno.” (CATUNDA, 2012, p.32).  



Desta forma, a qualidade na educação está no respeito ao direito de uma educação para 

todos e é extremamente moldada às percepções dos sujeitos e da sociedade envolvidos no 

contexto. O reconhecimento das diversas dimensões que constituem a qualidade na educação 

e a diversidade dos sujeitos envolvidos no processo, fazem emergir as discussões em torno da 

equidade educacional. 

 

Baseada na educação como direito, encontramos a proposta da ORELAC – 

UNESCO (2007) que considera a equidade como uma característica 

fundamental da qualidade. De outro lado e considerando o âmbito 
socioeducativo, o IIPE – UNESCO (LÓPEZ, 2005) localiza a equidade 

como uma condição fundamental para alcançar qualidade. Finalmente, a 

proposta do Banco Mundial (VEGAS; PETROW, 2008) persiste em 

entender a equidade como a aspiração ou fim último que se alcançaria assim 
que se obtenha a qualidade. (CUENCA, 2010, p.03) 

 

Esses discursos partilham a ideia de que qualidade e equidade são categorias 

inseparáveis no campo educacional. Como também, essas reflexões integram um campo 

maior sobre os fundamentos da justiça social, pois o reconhecimento e a valorização das 

diferenças entre as pessoas e a importância da diversidade são temas imprescindíveis na 

construção de sociedades melhores (CUENCA, 2010). 

A equidade é um pilar na busca da justiça social, a qual “não pode ser indiferente às 

vidas que as pessoas podem viver de fato” (SEN, 2011, p. 48), e segundo o autor, o debate 

para as formulações de políticas sociais que se paute em argumentos racionais, objetivos e 

imparciais, constitui-se numa ferramenta da promoção da justiça, pois quando há 

imparcialidade nos acordos de uma sociedade, pode-se refletir melhor sobre as maneiras de 

possibilitar a outras pessoas os mesmos direitos, a considerar suas diferenças. 

 

O que é então equidade? Essa ideia fundamental pode ser conformada de 

várias maneiras, mas em seu centro deve estar uma exigência de evitar vieses 
em nossas avaliações levando em conta os interesses e as preocupações dos 

outros também e, em particular, a necessidade de evitarmos ser influenciados 

por nossos respectivos interesses pelo próprio benefício, ou por nossas 
prioridades pessoais ou excentricidades ou preconceitos. Pode ser 

amplamente vista como uma exigência de imparcialidade. (SEN, 2011, p.84) 

 

Ao reconhecer que todos têm direitos iguais incontestáveis às estruturas básicas da 

sociedade, as instituições educacionais não podem compactuar com formas de discriminação, 



mas contribuir para o estabelecimento da igualdade equitativa de oportunidades em benefício 

dos menos favorecidos, como John Rawls (2003, p.60) expõe no segundo princípio de justiça: 

 

As desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer duas condições: 
primeiro, devem estar vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos em 

condições de igualdade equitativa de oportunidades; e, em segundo lugar, 

têm de beneficiar ao máximo os membros menos favorecidos da sociedade 
(o princípio da diferença). 

 

Esta justiça como equidade não propõe a eliminação das diferenças, mas se coloca como 

uma forma de articulá-las, a fim de amenizar as desigualdades. Um sistema educacional de 

qualidade precisar ter compromisso com a equidade, o respeito à diversidade humana, em que 

os sujeitos são reconhecidos pela sua heterogeneidade, quanto ao gênero, etnia, cultura, 

deficiência, religião, entre outros. Assim, destaca não a igualdade de direitos de forma 

homogênea, mas a igualdade de oportunidades conforme a característica e necessidade de 

cada sujeito ou grupo social de que faz parte.  

Segundo Sposati (2010), obter essa equidade demanda o empenho em reconhecer o 

direito de cada pessoa em ter reconhecidas suas necessidades e diferenças. A equidade é 

entendida como parte essencial da justiça social, essa ideia se torna mais clara quando ao 

analisar as situações de justiça incluem outros elementos para além daqueles estritamente 

legais, como por exemplo, a exclusão social e o preconceito historicamente vivenciados pelas 

pessoas com deficiência exige um aporte de equidade ao tratar da garantia dos direitos sociais. 

Esse raciocínio também serve para formulação das políticas educacionais, caso todos 

sejam tratados igualmente pelo Estado, com direitos estritamente iguais, favorecerá a 

permanência das desigualdades. Segundo Azevedo (2013), ao prevalecer o “direito igual”, 

aqueles estudantes que por contingências sociais, culturais e econômicas não tiverem as 

mesmas oportunidades de estudos e aquisição de conhecimento, receberão desigualmente 

conteúdos e capital cultural, desta maneira, se o sistema educacional for indiferente às 

diferenças e tratar os desiguais igualmente, perpetuarão a desigualdade e a iniquidade.  

A equidade na área da educação, também tem sido considerada no que se refere às 

políticas afirmativas, por meio medidas que visam superar as iniquidades historicamente 

ocorridas no Brasil, onde há uma forte relação entre pobreza e baixa escolaridade. No ensino 

superior, essas políticas têm-se concretizado por meio das cotas para o ingresso nas 



instituições de estudantes pretos, pardos, de nível socioeconômico menor e/ou egressos de 

escolas secundárias públicas e pessoas com deficiência. 

Para Sposati (2010), a falta de equidade provoca a iniquidade, ou seja, a ausência de 

acesso justo para que as pessoas superem suas necessidades e tenham garantida a igualdade 

distributiva na qualidade do atendimento a essas necessidades e acesso as oportunidades 

construídas pela sociedade. 

Assim, o não reconhecimento e provimento dessas necessidades caracteriza uma 

sociedade injusta. Pereira (2013, p.68) afirma que a necessidade humana “é algo que todos 

possuem pelo mero fato de serem seres humanos. A condição compartilhada gera 

necessidades compartilhadas e torna-se desafiador imaginar que seja justa uma sociedade que 

não possibilite a todos o seu suprimento”. Desta maneira, focar no reconhecimento dessas 

necessidades é fundamental para a elaboração das políticas educativas, especialmente no que 

concerne às barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam para a inclusão efetiva, uma 

vez que a sociedade ainda prioriza as características das pessoas sem deficiência como o 

padrão do sujeito universal. 

O acolhimento das necessidades das pessoas com deficiência compõe um desafio para a 

justiça, por causa da singularidade de suas demandas, a depender do seu grau de 

interdependência e de acessibilidade da sociedade. Por isso, a importância da equidade na 

universalização da educação e nas políticas de inclusão deve pôr em relevo não apenas a 

ampliação do acesso, mas a permanência e os resultados que corroborem para a eficácia 

educacional, “idealmente não basta que a escola seja boa; ela deve ser boa para todos os seus 

alunos, independente do nível econômico, cor da pele e gênero” (SOARES e ANDRADE, 

2006, p.110), o que torna a caracterização da equidade em um sistema educacional é 

fundamental para a implementação de políticas educacionais inclusivas. Neste sentido, o 

conceito de equidade não pode ser considerado independentemente do conceito de eficácia 

(FRANCO et. al. 2006), pois, o cenário que demonstra mais positivo é aquele em que a 

eficácia escolar está associada ao desempenho equânime de seus alunos. 

A presença da equidade na ampliação da quantidade e da qualidade da educação 

superior, a partir da implementação das políticas de inclusão, constitui um meio para que as 

pessoas com deficiência tenham acesso a um bem público, ou seja, a um direito social. Dessa 

forma, destacam-se as responsabilidades que as instituições de ensino superior (IES) 

possuem: 



 

[...] relativamente à formação ética, científica e técnica dos indivíduos no 

marco da construção da sociedade. Os fins da educação como sentido 
público estão referidos à formação de indivíduos sociais, cuja construção 

pessoal integral se insere no plano mais amplo da construção da sociedade e, 

em termos universais, da dignificação da humanidade. (DIAS SOBRINHO, 

2013, p. 110) 

 

Segundo Dias Sobrinho (2010), o conhecimento é fundamental para a realização 

pessoal, qualificação para o trabalho, bem como o fortalecimento econômico e o 

desenvolvimento de um país. Defende ainda, que o Estado democrático juntamente com a 

sociedade deveriam prover esforços, a fim de, interromper o circulo vicioso da desigualdade 

socioeducativa, por meio, da valorização da equidade no sentido de desenvolver ações 

especificas em favor dos menos favorecidos socialmente, sem deixar de atentar às ações de 

maior amplitude e sustentáveis. 

 

No horizonte ético da equidade estão a ampla e qualificada escolarização 

geral e a consolidação de uma sociedade justa e igualitária. Entretanto, uma 

sociedade que construiu profundas assimetrias durante séculos não consegue 

realizar, em plenitude e em pouco tempo, esses propósitos. Mas é preciso 
começar priorizando algum foco que traga resultados mais rápidos. (DIAS 

SOBRINHO, 2010, p. 1229) 

 

A implementação de políticas que promovem o acesso de mais estudantes no ensino 

superior, não elimina o caráter desigual e elitista da sociedade. Os estudantes oriundos de 

escolas públicas, pessoas socioeconomicamente carentes e pessoas com deficiência 

demandam maiores esforços que os demais estudantes, por isso a necessidade de se 

minimizarem as lacunas de formação da educação básica. Nas disputas por cursos de mais 

prestígio econômico e social, isso pode estar favorecendo as escolhas por cursos de menor 

prestígio e pouca empregabilidade. Outro fator, a ser considerado com a chegada de pessoas 

que não faziam parte do universo acadêmico, é a demanda pela transformação dos modelos 

institucionais e pedagógicos, que possibilitem o desempenho acadêmico de forma equânime.  

Assim como os demais cidadãos, as pessoas com deficiência têm o direito a uma 

educação que efetivamente as proporcione a formação humana integral, o conhecimento e o 

desenvolvimento da capacitação profissional, a fim de usufruírem de forma equânime dos 

serviços da sociedade. Desta forma, à medida que mais cidadãos têm acesso aos bens públicos 

de qualidade, a sociedade enriquece (DIAS SOBRINHO, 2013, p. 114), visto que, a 



escolarização eficaz promove a formação de bases cognitivas e sociais que fortalecem 

significativamente as relações na sociedade contemporânea.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como resultados parciais desta etapa do estudo bibliográfico pode-se destacar o que 

segue: 

A pesquisa em eficácia escolar visa compreender a capacidade que as escolas possuem 

em influir no desenvolvimento de seus alunos e identificar fatores que se relacionam com a 

escola eficaz. 

As escolas são diferentes na capacidade de influenciar no desempenho cognitivo dos 

alunos e que a escola eficaz é aquela “em que o aluno progride além daquilo que se esperaria 

ao considerar a composição dos seus alunos”. (MORTIMORE, 1991 apud BROOKE e 

SOARES, 2008, p. 221).  

A introdução da metodologia dos modelos hierárquicos nos estudos na área de educação 

possibilitou o avanço da pesquisa em eficácia escolar.  Lee (2008), em seu trabalho sobre a 

utilização de modelos hierárquicos lineares nas pesquisas em educação, afirma que o 

desempenho dos alunos com backgrounds sociais diferentes são influenciados pelas 

características organizacionais da escola.  

Tem sido criada uma base de evidências da pesquisa sobre as características das escolas 

que têm mais sucesso em promover o progresso do aluno, podendo  promover a equidade. 

Segundo Sammons,( 2008, p. 338) as escolas examinadas em vários estudos possuíam 

características singulares moldadas por fatores, tais como características dos alunos, qualidade 

dos docentes e o contexto das escolas, sendo identificados certos elementos comuns às escolas 

mais eficazes. Estas características comumente encontradas nas escolas eficazes foram 

categorizadas em onze fatores-chave, a saber: liderança profissional; objetivos e visões 

compartilhados; um ambiente de aprendizagem; concentração no ensino e na aprendizagem; 

ensino e objetivos claros; altas expectativas; incentivo positivo; monitoramento do progresso; 

direitos e responsabilidades do aluno; parceria casa-escola e uma organização orientada à 

aprendizagem. Nesse sentido, os autores do estudo chamaram a atenção de que esses fatores 



não podem ser considerados independentemente, e que estas características e suas associações 

podem fornecer um entendimento sobre as escolas eficazes. 

É fundamental observar que as discussões e análises úteis sobre eficácia se assentam 

sobre estudos concretos nas próprias escolas, podendo assim contribuir efetivamente para a 

melhoria da eficácia e equidade educacional, e para a formulação de políticas públicas. 

Segundo Murillo (2008), escola eficaz é aquela que tem a capacidade de proporcionar o 

desenvolvimento integral de todos os seus alunos, individual e coletivamente, a um nível 

superior ao esperado a considerar seu rendimento prévio, nível socioeconômico e cultural. 

Nesta definição o autor inclui três características: 

1. Valor agregado como operacionalização da eficácia. 
2. Equidade como um elemento básico no conceito de eficácia. Uma 

escola diferencialmente eficaz, no sentido de que é “melhor” para uns 
alunos que para outros, não é uma escola eficaz, mas sim discriminatória..  

3. Desenvolvimento integral dos alunos como um objetivo primordial de 

toda a escola e de todo sistema educativo. Eficácia não só implica valor 
agregado ou rendimento em leitura, compreensão ou cálculo; também 

afeta a felicidade dos alunos, sua autoestima ou sua atitude criativa e 

crítica. (p. 468-469). 

 

Assim, a escola eficaz é aquela que agrega valor, ou seja, possibilita a elevação do 

desempenho dos alunos, a considerar a situação econômica, social e cultural de suas famílias. 

Esse progresso, no entanto, deve ser equânime para todos os alunos, visto que, uma escola 

eficaz não pode ser melhor para uns alunos que para outros e favorecendo o desenvolvimento 

integral dos alunos com promoção da satisfação pessoal e da sociedade. 

Em termos de resultados dos alunos de uma turma, a eficácia pode de forma singela e 

metafórica significar uma média alta, e a equidade significar um desvio padrão baixo.  Mas, 

assim como a média, indicador estatístico, só tem significado associada ao desvio padrão, a 

eficácia só tem significado real com equidade. Eficácia e equidade educacional são 

inseparáveis, e necessárias para o sucesso na educação.  
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